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MATEMATYKA Odskocznie do nauki 
Klinometr gałązkowy 

Pomiar wysokości drzew  

Cel: Wykonanie klinometrów i wykorzystanie trójkąta prostokątnego 45° do pomiaru wysokości drzew na terenie szkoły.  
 
 Klinometr służy do mierzenia kąta wzniesienia, czyli kąta nachylenia od ziemi w trójkącie prostokątnym. W 
tym ćwiczeniu uczniowie pracują w parach, aby zrobić klinometr i użyć go do mierzenia wysokości drzew.  
Użyj tego w połączeniu z innymi materiałami źródłowymi do nauki, takimi jak Matematyka: Ile lat mają 
twoje drzewa? i Matematyka: Czy najwyższe drzewo ma największe liście? 
 
 Aby wykonać klinometr: 
• Znajdź prostą gałązkę i przytnij ją do długości 20 cm.  Zaznacz jej środek. 
• Przywiąż bawełnę do środka gałązki, pozostawiając 20 cm wolnego miejsca. 
• Przyklej lub przyklej taśmą gałązkę do dłuższego boku kartki A5, tak aby bawełna zwisała z przodu 

kartki - jest to teraz "linia pionu". 

• Przywiąż obciążnik (mały kamyk) do końca bawełny lub użyj kawałka masy klejącej 
• Użyj kątomierza do zaznaczenia 90° i 45° - jak pokazano na rysunku. 
 
 
Aby użyć klinometru: 
•  Znajdź wysokie drzewo w miejscu, w którym możesz oddalić się od mierzonego drzewa na taką 

odległość, na jaką szacujesz jego wysokość. 
• Uczeń 1 patrzy WZDŁUŻ gałązki, aby znaleźć wierzchołek drzewa.  Bardzo ważne jest, aby patrzeć 

wzdłuż kija - dlaczego? 
• Uczeń 2 patrzy na kąt utworzony przez pion i prosi ucznia 1 o przesunięcie się do przodu lub do tyłu, 

aż pion wskaże 45 stopni. Uczeń 2 staje w tym miejscu. 

• Obaj uczniowie szacują odległość od tego miejsca do podstawy drzewa. 
• Uczeń 1 mierzy odległość do drzewa w metrach, wybierając odpowiedni sprzęt - koło trundlowe, taśmę mierniczą 30 m, laski metrowe itp. 
• Dlaczego ta odległość jest w przybliżeniu równa wysokości drzewa? 

  

Środki: 
• Każda para potrzebuje: 

• Prosta gałązka o długości ok. 20 cm 
• karton A5 

• Bawełna o długości 25 cm 
• Mocny klej lub taśma klejąca 
• Sticky-tak lub mały kamyk  
• kątomierz 

• Koło geodety, taśma 30m lub patyczki metrowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kluczowe słownictwo:  
Klinometr, kąty, równoramienny, kąt prosty 
 
Kryteria sukcesu: 
✓ Uczniowie rozumieją i stosują zasadę trójkąta 

prostokątnego o kącie prostym 45°. 
 
Więcej trampolin: 

• Learning Springboards - Maths: Ile lat mają twoje 
drzewa? 

• Trampoliny do nauki - Matematyka: Czy najwyższe 
drzewo ma największe liście? 
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