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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Rysowanie w skali: pomiar wysokości drzew i prezentacja danych 

Znajdź informacje na temat wymiarów drzew w arkuszach identyfikacyjnych roślin Pappus 
Cel: Zmierzyć wysokość i oszacować wiek drzewa w okolicy, znaleźć odpowiednie fakty w arkuszach identyfikacyjnych roślin Pappus i zdecydować, w jaki sposób 
najlepiej przedstawić dane. Pokazać porównanie drzew o bardzo różnej długości i posturze. 
 
Zadanie 1: oszacuj wysokość lokalnego drzewa 
Istnieje wiele różnych sposobów na zmierzenie wysokości drzewa, z wykorzystaniem szacowania, mierzenia i obliczania, a nawet zaglądania między nogi - tak 
naprawdę!  Znajdź je w Internecie lub na stronie Science and Plants for Schools, www.saps.org.uk - plik do pobrania znajduje się w bibliotece zasobów Pappus. 
 
Umieść swoje lokalne drzewo(a) w tabeli w ćwiczeniu 2 poniżej. 
 
Ćwiczenie 2: narysuj drzewa w odpowiedniej skali na papierze w kształcie kwadratu, wykorzystując zebrane dane 
- Uczniowie muszą zastanowić się nad największymi i najmniejszymi wymiarami, które zostaną zapisane i zdecydować się na odpowiednią skalę.  
- Opatrzcie każde drzewo interesującymi informacjami na temat najstarszego znanego okazu, typowej maksymalnej wysokości itp. 
- Jeśli masz czas, przygotuj drugą tabelę, na której zapiszesz obwód największego drzewa. Porównajcie dane dotyczące wysokości i obwodu drzew. 
 
Kryteria sukcesu: 
Potrafię wykorzystać informacje, aby zdecydować, jakiej skali użyć 

✓ Kryteria sukcesu 

✓ Potrafię wykorzystać informacje, aby zdecydować, jakiej skali użyć 

✓ Potrafię wykorzystać podane informacje do obliczenia zmniejszonej wysokości drzewa. 

✓ Potrafię wykorzystać mój wykres do 
interpretacji i porównania wysokości 
różnych drzew 

✓ Mogę wyjaśnić, w jaki sposób 
opracowałem swoje odpowiedzi. 

 
Więcej trampolin: 

• Learning Springboards - Maths: 
Klinometr gałązkowy 

• Trampolina do nauki - Matematyka: 
Zbieranie i wykorzystywanie danych 

 

Materiały: 
Znajdź informacje o drzewach w arkuszach identyfikacyjnych 
roślin Pappus  
 
Jesion 

• Najstarszy: 864 lata (+/-100yr) 

• Największy obwód: 13 m 

• Typowa wysokość maksymalna: 25m 
 
Bez 

• Najstarszy: 220 lat (+/-100yr) 

• Największy obwód: 2m 

• Typowa wysokość maksymalna: 15m 
 
Lipa (Mały Liść) 

• Najstarsza: 820 lat (+/-300yr) 

• Największy obwód: 12.81m 

• -ypowa wysokość maksymalna: 26m 
 
Kasztanowiec zwyczajny  

• Najstarsze: 441 lat 

• Największy obwód: 7.33m 

• Typowa wysokość maksymalna: 35m 
 
Dąb 

• Najstarszy: 2.080 lat 

• Największy obwód: 15m 

• Typowa wysokość maksymalna: 40m 
 
Wierzba 

• Najstarsza: 263 lata 

• Największy obwód: 9.8m 

• Typowa wysokość maksymalna: 30m 
 
 

 

Measure height of tree 
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