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Megoldási útmutatókkal



A Nap delelési magasságának 
kiszámítása

• Feladat: Hány fokos szögben látják 
delelni a Napot június 22-én a következő 
szélességi körökön?

a) Ráktérítőna) Ráktérítőn
b) Egyenlítőn
c) Baktérítőn
d) Északi-sarkkörön
e) Déli-sarkkörön



Nem jeleníthető meg a kép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megnyitásához, de az sem kizárt, hogy sérült a kép. Indítsa újra a számítógépet, és nyissa meg újból a fájlt. Ha továbbra is a piros x ikon jelenik meg, törölje a képet, és szúrja be ismét.
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A Nap delelési magasságának 
kiszámítása

• Feladat: Hány fokos szögben látják delelni 
a Napot június 22-én a következő 
szélességi körökön?

a) Ráktérítőn: 90 °a) Ráktérítőn: 90 °
b) Egyenlítőn: 90 °-23,5 °=66,5 °(északról)
c) Baktérítőn: 90 °-47 °=43 °(északról)
d) Északi-sarkkörön: 90 °-43 °=47 °(délről)
e) Déli-sarkkörön: 90 °-90 °=0 °(ezen a napon 

nem kel fel a Nap)



A Nap delelési magasságának 
kiszámítása

• Feladat: Hány fokos szögben látják 
delelni a Napot az Északi-sarkkörön a 
következő időpontokban?

a) március 21-éna) március 21-én
b) június 22-én
c) szeptember 23-án
d) december 22-én



Nem jeleníthető meg a kép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megnyitásához, de az sem kizárt, hogy sérült a kép. Indítsa újra a számítógépet, és nyissa meg újból a fájlt. Ha továbbra is a piros x ikon jelenik meg, törölje a képet, és szúrja be ismét.

március 21. és szeptember 23-a
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június 22-én



Nem jeleníthető meg a kép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megnyitásához, de az sem kizárt, hogy sérült a kép. Indítsa újra a számítógépet, és nyissa meg újból a fájlt. Ha továbbra is a piros x ikon jelenik meg, törölje a képet, és szúrja be ismét.
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A Nap delelési magasságának 
kiszámítása

• Feladat: Hány fokos szögben látják delelni a 
Napot az Északi-sarkkörön a következő 
időpontokban?

a) március 21-én: 90°-66,5°=23,5°
b) június 22-én: 90°-43°=47°b) június 22-én: 90°-43°=47°
c) szeptember 23-án: 90°-66,5°=23,5°
d) december 22-én: 90°-90°=0°

(a Ráktérítőtől északra mindig déli irányban delel a
Nap, a Baktérítőtől délre mindig északi irányban
delel a Nap)



Helyi idő és zónaidő
Feladat: Mennyi a helyi idő és a zónaidő abban a városban, 

melynek koordinátái é.sz. 22°és k.h. 40°, ha Greenwichben 
helyi idő szerint dél van?

a) Helyi idő: Mivel ennél a feladatnál csak a hosszúsági 
értékekre van szükség, így a szélességi fokszám figyelmen 
kívül hagyható!

• Tudjuk, hogy 1 óra alatt 15°-ot fordul a Föld, a helyi idő • Tudjuk, hogy 1 óra alatt 15°-ot fordul a Föld, a helyi idő 
különbsége 15°-ként egy óra

• Ebből következik, hogy 1°-ot 4 perc alatt tesz meg forgása 
során. Vagyis fokonként 4 perc a helyi idő különbsége.

• Greenwich (0°) és a k.h. 40°között 40°különbség van, így a 
helyi idő különbsége: 40*4 perc = 160 perc = 2 óra 40 perc. 

• A keresett pont Greenwichtől keletre található,így a 12 órához 
hozzáadjuk a kapott értéket.

• Vagyis a város helyi ideje: 12h + 2h40m = 14h40m



b) Zónaidő: Az időzónákat 15°-ként jelölték ki.
• A zónaidő megegyezik az adott zóna középső 

hosszúsági körének helyi idejével.
• Vagyis a 0. időzóna zónaideje a 0°helyi 

idejével egyezik meg, és a ny.h. 7,5°-tól a k.h. 
7,5°-ig tart.

• A keresett pont a +3-as időzónában található, 
mivel ez a zóna a k.h. 37,5°-tól a k.h. 52,5°-ig 
húzódik észak-dél irányban. (A zóna közepe a 
k.h. 45°)

• A város zónaideje tehát 12+3= 15 óra



Vegyes feladat

Egy hajóról szeptember 23-án az északi 
látóhatár felett 70°-ban látták delelni a 
Napot. A delelés időpontjában 
Greenwichben pontosan 13 óra volt.Greenwichben pontosan 13 óra volt.

a) Határozd meg a hajó tartózkodási 
helyének koordinátáit!

b) Melyik óceánon tartózkodott a hajó?



A szélességi kör meghatározása
•Szeptember 23-án az Egyenlítőt érik merőlegesen a napsugarak
•70°-os szögben a tőle északra és délre 20°-ra (90°-70°=20°) lévő 
pontokat érik a sugarak
•A feladat kimondja, hogy az északi látóhatár felett látszik a Nap 
délben
•Így a keresett pont az 
Egyenlítőtől
délre található (d.sz. 20°)
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A hosszúsági kör meghatározása

• A megadott pontban éppen delel a Nap, 
vagyis a helyi idő 12 óra

• Greenwichben ekkor 13 óra van.
• A különbség 1 óra
• A helyi idő közti különbség 15°-ként egy 

óra.óra.
• A keresett pontban korábban van mint 

Greenwichben, így az tőle nyugatra 
található.

• A hajó koordinátája tehát: d.sz. 20°és 
ny.h. 15°



A hajó az Atlanti-óceánon tartózkodik


