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Kor
év

Súlya Magasság
Fogzás Táplálékfiú 1 leány fiú | leány

Kg cm

2 . 12.5 85 Felső alsó tejszomfog előre
törése Kalóriaszükséglet 

1200 kg kalória 
naponta3. 13.5 92 2 . felső és alsó tejőrlő 

előretörése

4. 16.0 100

1600 kg kalória 
naponta

5. 17.5 108

6 . 19.0 114
Alsó, belső tejmetszők ki
hullanak. Állandó alsó met
szők előretörnek. Első ál
landó őrlők előretörnek

7. 2 1.0 12 2
Felső belső és külső tej- 
metszők, majd alsó külső 
•tejmetszők kihullanak. 
Helyükbe az állandó met- 

szők megjelennek

2000 kg kalória 
naponta8. 23.0 12 2

9. 25.0 127

10 . 28.0 132
Első tejőrlők kihullanak, 
első állandó kisőrlők meg

jelennek
2500 kg kalória 

naponta1 1 . 30.0 136
Tejszemfogak kihullanak. 
Állandó szemfogak meg
jelennek. 2 . tejőrlő kihull

12 . 32 33 140 141 2 . kisőrlő megjelenik, 2 . ál
landó őrlő megjelenik

13. 35 37 144 146

14. 38.5 42 149 151 Leány 2800 kg kai.,
fin Ica Icai na

15. 45.5 44 155 153 ponta

16. 49.5 47.5 160 155
Leány 2400 kg kai., 
fiú 3600 kg kai. 

naponta
17. — — — —

18. 62.0 55.0 167 158 3. állandó őrlő megjelenése 
(bölcsességig)

Felnőtt
(20 . év 
felett)

70 60 170 160 2800—3000 kg kai. 
naponta

A testeknek és tüneményeknek tulajdon 
ságait qlyan módon hasonlítjuk össze 
hogy e tulajdonságok nagyságát meg 
mérjük. A testek mérhető tulajdonságai 
a hosszúság, terület, térfogat, tömeg 
sűrűség, hőmérséklet, elektromos vezeti 
képesség stb. A tüneményeknél mérhetjük 

sebességet, gyorsulást, súlyt, 
jet, hangmagasságot stb.

Á mindennapi életben legfontosabbak

az Időt,

országban porosz láb, badeni láb, bajor 
láb, s ezek mind különböztek, hosszuk 
28—32 cm közt váltakozott. Angliában 
már a 10 . században egységes mérték-

azok a mértékek, melyek a hosszúságnak, 
területnek, térfogatnak és tömegnek méré
sére szolgálnak. A terület- és térfogat 
mértékeit könnyen visszavezethetjük a 
hosszúságmértékre, s ezért ennek lehetőleg 
pontos és állandó meghatározása a legfon
tosabb.

Mindaddig, amíg a mérés pontossága 
nem játszott nagy szerepet, beérték egé
szen primitív mértékegységekkel. Ilyen 
volt pl. a láb hossza. A  test más részeit 
is mértékül használták. A kar hosszát, 
a váll és ujjhegyek közti távolságot rd/nek 
nevezték. Az öl volt az a távolság, amelyet 
az ember kitárt karral átfoghatott. A test- 
magasságot, tenyérszélességet (sNlncs te
nyérnyi fűszál nagy határ mezőben#), 
ökölnagyságot (»öklömnyi kődarab«), a 
hajszál vastagságát mind mértékadatul 
használták. Az arasz, a marok mind a 
távolságmérés egységéül szolgált. Hasz
náljuk ezeket a mértékeket ma is a köz
napi beszédben, ha beérjük a hozzá
vetőleges nagysági adatokkal. Az útszaka
szokat lépéshosszúsággal (menetlépés), járó
órával, napi menettel mérték. Nagyobb 
távolságok mérésére a bizonyos idő alatt 
gyalog, lóháton stb. megtett utat hasz
nálták (stadion). A hajítás hossza (kő- 
dobásnyira), a lőtávolság, a hang hallási 
távolsága stb. mind mértékül szolgált.

A kultúra előrehaladásával az ember 
szükségét érezte, hogy a hosszúság-egysé
geket szabatosan fejezze ki. Az egyes 
országok megállapították, hogy területükön 
milyen hosszúság felel meg a lábnak, 
rőfnek stb. Már az 5000 évvel Kr. e. Mezo
potámiában (a mai Irak) kivirágzott sumir 
kultúra állandó mértékeket alkalmazott, 
de a tizes rendszer helyett a hatvanas 
rendszert használta. így pl. 60 ujjnyi 
széles volt a babiloni rőf. Volt így angol 
láb, holland láb, spanyol láb és a közép
korban annyi tartományból álló Német -

egység bevezetésére törekedtek s végül is 
a 30'5 om-nyi lábat vezették be, amely ma 
is mértékegységül szolgál. Az angol rőf
3 láb hosszú. Franciaországban a 14. 
század óta törekedtek szilárd mértékegysé
gek meghonosítására, így állapodtak meg 
a párizsi lábban, amely 32'5 om-t tett ki. 
Hatszorosa a toise. A  toise mintamértékét 
Párizsban őrizték.

Ha már most ez a mintamérték vala
milyen katasztrófa következtében megsé
rült vagy elpusztult volna, a vele végre
hajtott mérések értéküket vesztik. Gondos
kodni kellett tehát, hogy ez meg ne történ
hessen. Már a 17. században ajánlották, 
hogy természetes mértékegységet vezessenek 
be, vagyis olyant, amelyiket semmiféle 
katasztrófa meg nem semmisíthet, amely 
a természetben mindig változatlanul ren
delkezésre áll, úgy hogy a mesterséges 
mértékegységet bármikor meg lehessen 
szerkeszteni a természetes alapján. Az 
1790-es francia nemzetgyűlésen Talleyrand 
azt indítványozta, hogy vessenek véget a 
különböző mértékekben mutatkozó zűr
zavarnak, állapodjanak meg egységes és 
egész Franciaországra érvényes mértékek
ben, amely a tizes rendszerben legyen ki
fejezve. Sokféle eszme merült fel, többen a 
párizsi másodperc-inga (másodpercenként 
egy lengést végző inga) hosszúságát aján
lották, míg végül Laplace indítványát 

el s mértékegységül a délkör

adat, hogy a föld délkörének negyedét 
fölmérjék. Az egész negyedet az egyenlí
tőtől a sarkig felmérni nem lehetett, mert
nincs olyan délkörnegyed a Földgömbön, 
amely megszakítás nélkül szárazföldön 
haladna végig, tengerek fekszenek közbül, 
a Sarkvidéken pedig mérést végezni nem 
lehet. Ezért a Párizson átvonuló délkör 
Dunquerqúe— Barcelona közti szakaszát 
választották felmérésre. Delamberte és 
Mechaine 1791— 1798 végezték ezt a 
nagyszabású fokmérést s ennek alapján 
számítás útján megállapították az egész 
meridián qudráns hosszát, annak 10 mil
liomod részét 0.513,074 toise-nak találták, 
így született meg a méter (a görög metrón, 
s a francia métre szó származéka). Ezt a 
távolság-egységet egy irridium-platina rú-


