
AZ ARANYMETSZÉS ÉS MÁS ARÁNYOK

1. ábra. Az ábrán szereplõ 3 szakasz aránya: a/b = b/c = λ = 2.
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A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai
Kutatási Programja támogatásával készült.

Stonawski Tamás a Nyíregyházi Egyete-
men fôiskolai adjunktus. Doktori címét
2016-ban az ELTE Fizika Tanítása doktori
program keretében szerezte. Kutatási terü-
lete a digitális média alkalmazása a tanulói
kreativitás, problémamegoldás és önálló
kísérletezés fejlesztésére általános és kö-
zépiskolában.

A tudomány és a mûvészet kölcsönhatása
Stonawski Tamás
Nyíregyházi Egyetem

A reneszánszban megjelenõ aranymetszés azon arány
elnevezése, amely Eukleidész Elemek címû mûvében
szélsõ és közbülsõ arányként szerepel. Maga a szerzõ
nem tulajdonított nagyobb jelentõséget az aránynak,
elõször az ötszög szerkesztésének egyik lépéseként
tartotta számon. Az írásunkban azzal foglalkozunk,
hogy ez az arány vajon kitüntetett-e az arányok kö-
zött, vagy csak egyik a sok közül, illetve milyen lehe-
tõséget rejt a fizika oktatásában.

Bevezetés

„Az arányosságokat nemcsak a számokban, méretek-
ben találjuk meg, de ott van mindenben, ami hat ránk,
a hangokban, mozdulatokban, tájakban, idõérzékelé-
sünkben.”

Leonardo da Vinci

Két szakasz általános értelmezésben tetszõleges
arányban lehet egymással, azaz a két szakasz hosszá-
nak aránya tetszõleges egész, racionális, de akár irra-
cionális szám is lehet, az arányszámot csakis a szaka-
szok hosszainak hányadosa határozza meg.

További vizsgálódásainkhoz alkalmazzuk a hason-
lóság fogalmát, most nem síkidomokra, hanem szaka-
szokra „kiterjesztve”! Két alakzat hasonló, ha egy na-
gyítás és egy egybevágósági transzformáció kompozí-
ciójával egymásba vihetõk. A definíció alapján elin-
dulva tehát minden szakasz hasonló a másikhoz (pél-
dául mint minden szabályos sokszög is). Ha viszont
nem két szakasz között, hanem legalább három sza-
kasz között értelmezzük a hasonlóságot, akkor cso-
porthasonlóságról beszélhetünk.

Így az 1. ábrán látható három szakaszt csoportha-
sonlónak mondhatjuk, hiszen nagyságsorrendbe ren-
dezve arányuk páronként megegyezik. Ez a csoport
természetesen kibõvíthetõ háromnál több, tetszõleges

számú szakaszra is. Ha csoporthasonlóság mellett
további feltételt szabunk az összeadás/kivonás mûve-
letével (b+c = a, azaz a két kisebb szakasz hosszának
összege megegyezik a nagyobbik szakasz hosszával),
akkor a hasonlósági arány:

Az (1) egyenlet mindkét oldalát c /b -vel megszorozva

(1)b + c
b

= b
c

.

c /b -re másodfokú egyenletet kapunk, amelynek po-
zitív gyöke irracionális szám:

Azaz a feltétel (a = b+c ) egyetlen hasonlósági arány-

(2)c
b

= 1 + 5
2

= Φ ≈ 1,618.

nál áll csak fent, ha λ = 1/Φ } ≈ 0,618.
Ha más feltételeket szabunk, például bc = a vagy

bc = a, akkor a hasonlósági arány az a, b, c paraméte-
rek valamelyikétõl függõ változó, tehát végtelen sok
hasonlósági arányt kapunk megoldásként.

A csoporthasonló szakaszok hosszainak nagyság-
sorrendbe állításával mértani sorozatokat kapunk.
Például: ha λ = 2, akkor: 1, 2, 4, …, 2n−1, az (1), (2)
egyenletek alapján, pedig:

Ha a Φ csoporthasonlósági arányt figyelmen kívül
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.

hagyjuk és csak a kiegészítõ feltétellel foglalkozunk
(a = b+c ) és b = 1, c = 2, akkor az irracionális tagok
helyett egész számokat kapunk (a Fibonacci-számok-
hoz hasonlóan):

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

azaz:

an = an − 1 + an − 2, ha n ≥ 3.
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A szomszédos szakaszok arányaira itt a következõ

2. ábra. A b oldalú négyzet oldalfelezõjébõl a szemközti oldal csú-
csain áthaladó kör átmérõje 2a + b, ahol b /a = Φ.

a

b

b

a

b

b

számokat kapjuk: 2, 1,5, 1,67, 1,6, 1,61. Észrevehetõ,
hogy a hasonlósági arány nem állandó, de gyorsan
tart Φ -hez.

A Φ arány elsõ írásbeli nyoma Eukleidész Elemek
címû mûvében (körülbelül i. e. 300) szerepel, ahol a
szerzõ az ötszög szerkesztésének egyik lépéseként
említi. Azóta számtalan szerkesztés látott napvilágot, a
talán legegyszerûbb szerkesztési eljárás a 2. ábrán
látható.

Különösebb jelentõséget csak jóval késõbb nyer
az addig szélsõ és közbülsõ arányként ismert prob-
léma: a 15. század végén Luca Pacioli: Divina pro-
portione mûve alapján, amelynek ábráit maga Leo-
nardo da Vinci készítette. Teóriája alapján az egzakt
matematikai formulában általános természeti tör-
vényt láttat meg. Írásában a világ teremtett rendje és
a mûvészi szépség matematikai szabálya látszik
megfogalmazódni. Vitruvius római építész, hadmér-
nök (i. e. 80–70 körül – i. e. 15 után) korábbi írásai-
ban Pacioli, az „isteni arányt” véli már felfedezni, és
az aranymetszés hamarosan az egész olasz rene-
szánsz egyik vezérlõ eszméje lesz. Gondolatmeneté-
bõl világosan körvonalazódik: hogyha megtaláltatott
a természet legfõbb aránya, mi sem természetesebb,
hogy az „igaz” mûvészek mûalkotásai is efféle kom-
ponálás szerint készülnek, tehát az arány alapján
biztosított a lehetõség a mûalkotások és a mûvészek
objektív „osztályozására” is.

A fizika, a tudományok alappillére, a legbõvebb
természet, a Világegyetem viselkedésének szabályait
kutatja, felfedezései a tudományokra, a filozófiára mai
napig is nagy hatást gyakorolnak. A szabályosságok, a
rendezõ elvek felfedezése a természetben az esetle-
gességgel szemben egy teremtett világ szemléletét
váltotta ki több elismert fizikusban is. Számos külön-
álló képlet és elmélet egyesítése sugallta az utat a
„Mindenség mûködésének egysoros képletének”
megtalálásához.

A világ harmóniáját például Kepler is lelkesen ke-
reste, úgy hitte, hogy az akkor ismert hat bolygót
(Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz) hor-
dozó szférák (gömbök) közé a szabályos testek il-
leszthetõk be sorban. Kepler az aranymetszésben a
végtelen folyamatú újjánemzést látta: „Ez a mértani
arány lehetett, úgy vélem, a Teremtõ ideája a hasonló-
nak hasonlóból való nemzõdésének bevezetésére.”

Ezen elvnek felelnek meg a kristályok fejlõdésének
egyes szakaszai is, amikor az elemi kristálycellák ará-
nyai megegyeznek a makroszkopikus kristálytest ará-
nyaival. (Más kérdés, hogy ez az arány nem feltétlenül
a Φ -vel kapcsolatos.) A kristálycellát kialakító fizikai
törvényszerûségek a makroszkopikus test nemcsak
formai, de egyéb fizikai-kémiai tulajdonságait (anyagi
minõségét) is meghatározzák, míg a kristályhibák a
környezet befolyásoló hatását mutatják. A növényvi-
lágban is találunk önhasonló fajokat (például murok),
vagy a Fibonacci-sorozatnak megfelelõ levél-, szirom-
és termés-elhelyezkedést (például napraforgó, pago-
dakarfiol), de nyilvánvalóan a növényeknél még je-
lentõsebb a környezet hatása, így az ideálistól való
eltérés, a hibák száma lényegesen nagyobb, mint a
kristályoknál. Az állatvilágban leggyakrabban emlege-
tett példa az aranymetszés kapcsán a Nautilus-polip
és az ötkarú csillag. Növekedésükre jellemzõ a nem
szigorú értelemben vett aránytartás, de az állatvilág
meglehetõsen erõs környezeti befolyásoltsága sokkal
mélyebb nyomokat hagy az egyes fajok fejlõdésénél,
mint a növénypopulációkban, ami akár lehet a köny-
nyebb mozgáskoordináció kifejlõdése a sikeresebb
táplálékszerzés céljából is. A Nautilus-héjforma és
annak matematikai leírása Descartes érdeklõdését is
felkeltette: 1638-ban határozta meg azt a spiráltípust,
ahol a sugár és a megfelelõ érintõ által bezárt szög
állandó, azaz ahol a sugarak növekvõ mértani soro-
zatban követik egymást.

Az „egy törvényének” keresése Einstein „álmában” is
testet ölt, miszerint létezik az összes fundamentális
fizikai kölcsönhatásokat (erõket) magába foglaló elmé-
leti rendszer, az úgynevezett „minden dolgok elméle-
te”, de említhetnénk a Planck által (1920) varázsformu-
lának nevezett finomszerkezeti állandót is (≈1/137).

Dirac szerint a fizikai törvénynek matematikailag is
szépnek kell lennie, Leibniz szerint pedig világunk
minden világok legjobbika.

Az emberi test és téglalapok arányairól

Az emberi faj sokféleségét a genetika és a történeti
tényezõk sorozatai határozták meg napjainkig. Az
emberi test igen bonyolult felépítésû: több száz csont
és még több izom alkotja. Ebbõl következõen az ará-
nyítások lehetõségének száma is rendkívül nagy. A
testalkat sokfélesége fõként genetikai okokra vezet-
hetõk vissza. Vitatható lenne egy bizonyos testalkatot
vagy testarányt ideálisnak kikiáltani. Mégis, ha a több-
ség által szépnek ítélt emberek arányait megvizsgál-
nánk, és ezek az arányok elég nagy számú mintavétel
alapján közel megegyeznének, akkor bizonyos tör-
vényszerûséget fedeznénk fel, tudniillik a szépség
matematikai megfogalmazását.

A harmonikus testarány és a szépség fogalma már
az ókori görög szobrászoknál is összekapcsolódott,
hiszen nem valóságos modellek után, hanem bizo-
nyos képletek alapján alkották ideális férfiakat és
nõket ábrázoló szobraikat (3. ábra ). Ez a kapcsoló-
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dás napjainkig is végigkíséri számos filozófus és mû-

3. ábra. A milói Vénusz szobrának fejrészlete. Az arc az aranymet-
szés függõleges arányaiban: hajas fejbõr, szemvonal, orrhegy, áll-
csúcs, vízszintesen (itt a szimmetria is érvényesül): arcélek, belsõ
szemzug, orrcimpák.

4. ábra. Fechner következtetése: amikor tíz kártya közül választották az alanyok a számukra legtet-
szetõsebb téglalapot, a vizsgálati alanyok 34,5%-a szívesebben részesítette a kártyát aranyarány-
ban. A második legkedvezõbb választás mindössze 22% volt.
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5. ábra. A választható téglalapok arányai 1:1-tõl 1:2,5-ig. Az álta-
lunk használt téglalapok arányai egyenletesek az intervallumon,
ettõl csak az 1,618 tér el kissé.

1 1,5 2 2,5
választható téglalapok méretaránya

általunk választott téglalapok Fechner téglalapjai

vész állásfoglalását a széppel kapcsolatosan.
Aquinói Tamás szerint: „A szépség az, ami szemlé-

léskor tetszést vált ki” és „a szépség a ragyogásban és a
megfelelõ arányban áll”. Majd a reneszánszban L. B. Al-
berti harmóniaként és széparányként határozza meg: a
szépség a részek harmonikus elrendezésétõl függ.

Az arány és a szépség eme összekapcsolása egyér-
telmûen kijelöli a törekvést a „legszebb arány” meg-
határozására. Természetesen egy matematikai arány
önmagában nem lehet szép, inkább valamiféle meg-
nyilvánulása okán nevezhetjük annak. Talán oly mó-
don keresendõ, hogy az említett arány elsõbbséget
élvez más arányokkal szemben, például praktikussági
szempontok alapján mérlegelve éppen az egyszerûsé-
gébõl fakadóan: „kevesebb utasítással adható meg”,
„kevesebb kiindulási adat szükséges hozzá”.

Az aranymetszésre ez igaz, hiszen nem kell konk-
retizálni az arányt, mint például 1:2, hanem a két rész
viszonyát az egészre vonatkoztatja. A természet sok

esetben választja a kevesebb utasítással kivitelezhetõ
folyamatokat, de ez semmiképpen sem bizonyító ere-
jû arra nézve, hogy az aranymetszés lehet csak a
szépség kiemelt aránya.

Az a gondolat, hogy az aranyarány esztétikai jelen-
téssel bír, Zeisingtõl (1854) származik, Fechner pedig
az 1876-ban elvégzett kísérletében az „aranymetszés”
pszichológiai jelentõségét célozza meg. Fechner kí-
sérletében nem emberi testrészeket tanulmányozott,
hanem egyszerû síkidomokat: téglalapokat, amelyek
látványukban is hordozzák az oldalaik arányát. Fech-
ner azt vizsgálta és összegezte (4. ábra ), hogy a kí-
sérleti személyek bizonyos téglalapok közül melyiket
találják a legtetszetõsebbnek (empirikus igazolás).

Fechner kísérletében számos hibát észleltünk: az
általa választott téglalapok arányai nem egyenletesen
osztották fel az intervallumokat (5. ábra ) és tartal-
maztak „elfajzott” téglalapokat is (például négyzet és
erõsen megnyújtott csíkszerû téglalap). Az alanyok a
kártyákat sorba rendezhették, ilyen esetekben pedig
feltehetõleg a középsõket választották szívesebben,
illetve Fechner nem vette figyelembe azt a minimális
küszöböt, ami alapján érzékileg még egyértelmûen
eldönthetõ két arányról, hogy különbözõ (azaz na-
gyon közeli arányok szerepeltek a kísérletében).

Fechner módosított kísérletét 2020. április elsején
végeztük el egy internetes felületen kérdõív formájá-
ban, 7 téglalappal (5. ábra ). A kérdõív leírása a kö-
vetkezõ volt.

„Téglalap-szépségverseny

Az arányosság és a szépség összekapcsolása már az
ókorban is fellelhetõ. Vajon van-e mindenki által elfo-
gadott szépség, vagy az mindenkinek más és más

lehet? Objektív vagy szubjek-
tív? E kérdés tisztázása érde-
kében kérem töltse ki az aláb-
bi rövid kérdõívet, és vegyen
Ön is részt a téglalap-szép-
ségverseny zsûrijében!

Mit gondol, melyik a leg-
szebb, legarányosabb téglalap?
(I. helyezett) Melyik legyen a
II., melyik a III. helyezett? Ne-
me? Kora?” (A téglalapok a 6.
ábra bal felsõ részében látható
elrendezésben voltak.)

A kérdõívet 375-en töltöt-
ték ki 9 nap leforgása alatt.
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Mivel I–III. helyezést kellett adni a kérdezõknek (egy

6. ábra. A válaszadók többsége az 1,6–1,8-es arányokat részesítették elõnyben a többivel szem-
ben. A szaggatott vonal a súlyozottan összegzett választási gyakoriságot mutatja.
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7. ábra. Julian De Silva plasztikai sebész egy, az aranymetszés szabályait alkalmazó számítógépes
program segítségével a 94,35% tökéletességi mutatójú Bella Hadidot találta a legszebb nõnek, míg
10. helyezettje Cara Delevingne lett (tökéletességi mutatója 89,99%).

téglalapot csak egyszer lehetett választani a rangso-
rolásnál) a választásokat súlyozottan vettük figyelem-
be, az adatokat pedig ennek figyelembevételével
ábrázoltuk (6. ábra ).

A Fechner grafikonjának egyértelmû kiugrása he-
lyett egy intervallum mutatta a maximumértékeket
(1,6–1,8). Az összegzett grafikon értékeire kapott át-
lag 1,606 volt.

Természetesen a téglalap-szépségversenynél sok-
kal izgalmasabb a valódi szépségverseny, ahol többta-
gú zsûri és sok esetben a közönség pontozásai alap-
ján kiáltanak ki valakit (nõ, férfi és gyermek kategó-
riában) egy adott közösség szépségének, vagy ezek
közül akár világszépének. A zsûri nem méricskéléssel,
hanem szemle alapján dönt a jelölt külseje, általános
megjelenése, mozgása alapján, újabban figyelembe
veszik a döntésnél a mûveltséget és intelligenciát,
stílust és kommunikációs képességeket is.

A több ember által, esetleg egy közösség vélemé-
nye alapján kihirdetett szépségek jó szolgálatot tesz-
nek az aranymetszés és a szépség párhuzamba voná-
sában. A legegyszerûbb, ha
egy virtuális rácshálót készí-
tünk el valamilyen szerkesz-
tõprogrammal, ahol a jobb és
bal oldali (hasonlóan a fenti
és a lenti) vonalak φ arányban
osztják a háló keretének ol-
dalhosszait. Ezt a hálót grafi-
kus szerkesztõprogrammal
ráillesztjük az alany frontáli-
san készített arcképére úgy,
hogy a téglalap oldalai a
külsõ arcélekre, az alsó állvo-
nalra és a homlok tetején a
hajas fejbõr kezdetére illesz-
kedjenek. A szépségverse-
nyek gyõzteseinél a milói
Vénusz arányai (3. ábra ) kö-
szönnek vissza.

Más kérdés, ha nem gon-
doljuk magunkat elég szép-
nek, az orvostudománynak
köszönhetõen, plasztikai mû-

tétekkel megváltoztathatjuk ar-
cunk jellegzetes arányait. De
vajon milyen arányokat válasz-
szunk, hogy elégedettek lehes-
sünk a külsõnkkel? Julian De
Silva plasztikai sebész a tudo-
mányt hívta segítségül: számí-
tógépes program alapján osz-
tályozta a páciensei vélemé-
nyei szerint szépnek tartott
hölgyeket. A program az
aranymetszést kereste az arc
objektumainak elhelyezkedése
alapján (L. B. Alberti definí-
ciója köszön vissza, lásd ko-

rábban). A kiválasztott személyek fotóin a szoftver szá-
zalékosan osztályozta, mennyire követik az arányok az
aranymetszést. A kiválasztott szépségek alapján Bella
Hadid közelítette meg legjobban az isteni arányt,
94,35%-os mutatóval (7. ábra ). A kapott eredményeket
egyszerûen ellenõrizhetjük, ha az aranyrácshálónkat
ráillesztjük Silva helyezettjeire: csakugyan majdnem
tökéletesen követik az elsõ helyezett arcobjektumai az
aranyarányokat, míg a 10. helyezett Cara Delevingne
magasabb homloka számottevõ eltérést mutat.

Konklúziók

Az aranymetszés és az azt körülszövõ misztikus állítá-
sok elég nehézkessé teszik az aranymetszés objektív
megközelítését. Túlzás lenne azt állítani, hogy a ter-
mészet egy normáját találtuk volna meg, de nem két-
séges, hogy a természet egyszerû struktúráiban szá-
mos helyen felfedezhetõ az aranymetszés és a Fibo-
nacci-sorozat. Az ember természet iránt érzett kíván-
csiságának köszönheti, hogy felfedezte, majd alkal-
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mazta ezt az arányt a mûvészetekben is dinamikus
aszimmetria néven, a mindent leíró „EGY” összefüg-
gésétõl azonban bizonyosan távol áll. Ha az arany-
metszést egydimenziós önhasonlósági arányként ér-
telmezzük, annak háromdimenziós megnyilvánulásai-
ként maguk a fraktálok feleltethetõk meg, amelyek-
ben szintén fellelhetjük a természet alapvetõ rendezõ
elvét. A fraktálok jelenlétét csak fokozatosan fedezte
fel a tudomány: hosszú út vezetett a Weierstrass-függ-
vény mellõzött rút kiskacsájától a fraktálmûvészeti
alkalmazásokig, míg mára számos természeti jelenség
leírásának kulcsa lett (például káoszelmélet).

Az aranymetszés tanórai, szakköri alkalmazása
izgalmas és sokszínû feladat, de egzaktságának meg-
felelõen csak középiskolában van helye. Jó szolgála-
tot tehet mérések kivitelezésében, a szórás és átlag-
számításban. (Az alábbiakban néhány mérési felada-
tot olvashatunk, amelyeket a tanulók az iskolai foglal-
kozásokon, de otthon is elvégezhetnek.)

A tudománytól elvárjuk az objektivitás minél maga-
sabb, a szubjektivitás minél alacsonyabb mértékét. A
6. ábrán látható grafikon szubjektív választások ered-
ményei, az adatok alapján kiszámított átlag pedig már
objektív. Az átlag nagyon közel volt a φ -hez, de a
vizsgálat konklúziójaként mégsem állíthatjuk, hogy a
bennünk lévõ szépérzék nagy mintavétel esetén min-
den esetben az aranymetszés alapján determinált len-
ne. Viszont újabb, hasonló kísérletek elvégzéséhez,
mint más nyitott kérdések esetén is, nagymértékben
ösztönzõk lehetnek a szubjektív példák vizsgálata, ezt
tudjuk kihasználni akkor is, amikor nem az osztályte-
remben lévõ padok méreteinek, hanem testméretek
(lásd alább a feladatban) átlagát és szórását számítjuk
ki (majd az átlaggal és szórással összehasonlítjuk saját
testméreteinket) egy célcsoporton, mert a tanítási-
tanulási folyamat hatékonyságát az érzelmek köztu-
dottan pozitívan befolyásolják. Az aranymetszés a
fizikában fõleg a káoszelméletben és a kvantumfiziká-
ban bukkan fel, ezen témák középiskolai tárgyalása
magasabb matematikai elõképzettséget kíván, de ét-
vágygerjesztõen hathatnak bizonyos feladatok, pél-
dák, amelyek φ -vel való egybeeséseket mutatnak
(lásd a feladatokban alább). Az ilyen jellegû feladatok
izgalmasabbnak tûnnek a tanulóknak, de vigyázni
kell, nehogy elvesszenek a misztikum útvesztõjében.
Az sem utolsó szempont, hogy a fizika társadalomban
és az alapvetõ gondolkodásunkban elfoglalt helyét is
hangsúlyozhatjuk, ha a tudományos szépségrõl, tudo-
mányos egészrõl beszélünk tanítványainknak.

Feladatok

Téglalap-szépségverseny
Vágj ki papírból olyan téglalapokat, amelyek egyik

oldala rendre 5 cm, a másik pedig 6, 6,5, 7, 7,5, 8,09 ≈
8,1, 8,5, 9! Jelöld meg ezeket A, B, C, D, E, F, G betûk-
kel! Tedd bele egy borítékba, majd a borítékot add át
a társadnak, és kérd meg, hogy vegyen részt a játék-
ban, azaz alaposan figyelje meg a téglalapokat, és

rangsorolja szépségük szerint 1., 2. és 3. helyezéssel!
Próbáld meg minél több társaddal lezsûriztetni a tég-
lalapokat! Az adatok alapján számolj átlagot és szó-
rást, illetve ábrázold grafikonon a kapott értékeket!

Köldökarány
Egy gumiszalag egyik végére olyan hurkot kötünk,

hogy a lábfejünk kényelmesen beleférjen, a másik
végére pedig egy egyenes vonalzót illesztünk. A gu-
miszalag hossza 140 centiméteres legyen. Tegyük a
lábunkat a hurokba, egyenesítsük ki a szalagot (nem
szükséges megnyújtani) és jelöljük meg filctollal a
talajtól számítva 140 cm 0,618 ≈ 86,5 cm-nél!

a) Ellenõrzõ kísérlet: nyújtsuk meg különbözõ mér-
tékben a szalagot és mérjük meg, hogy a jelöléssel
megszabott szakaszok aránya milyen értéket adnak
(10 mérés átlagolva, szórással).

b) Lépj bele a hurokba, az egyik társad húzza ki a
szalagot úgy a fejed tetejéig, hogy a vonalzó azt vízszin-
tesen érintse! Egy tollat helyezz a köldöködhöz a ha-
sadra merõlegesen, majd egy másik társad mérje meg
vonalzóval a toll és a szalag jelölésének (korábban filc-
tollal) elõjeles különbségét! (ha a vonal a toll fölött
például 2 cm-re helyezkedik el, akkor d = −2 cm) (át-
lagolva, szórással).

Téglalapplasztika
Két papírnégyzetet csúsztass el egymáson úgy,

hogy a neked legtetszetõsebb téglalapot kapd, majd
rögzítsd gemkapoccsal vagy ragasztószalaggal. Mérd
meg a téglalapod oldalainak a hosszát és számítsd ki
az oldalak arányát! Számítsátok az osztályban az
egyénileg kapott értékekbõl az átlagot és szórást!

Számold ki, hogy a Föld és a Hold sûrûségének ará-
nya hány százalékban közelíti φ -t!

Szerinted mitõl szép egy fizikai képlet? Keresd meg a
neked legjobban tetszõt!

Számold ki a Föld és a Vénusz keringési idejének ará-
nyát! Hány százalékban közelíti φ -t?

Számold ki a képen látható arányokat! Mit tapasztalsz?
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