
TOÁN TRUNG HỌ C CƠ SƠ ３ 

【QUAN HỆ   ĐỊ NH LƯƠ NG】ĐỆ  BÀI 

 

 Nhóm bạ n Rina đang vừ a xem tờ  quạ ng cáo dừờ i đây vừ a lạ  p kế  hoạ ch đế  đi Fujigoko (5 hồ  

nừờ c ngồ t lờ n dừờ i chân núi Phú Sĩ) cũng nhừ kế  hoạ ch đế  leo tờ i tạ ng thừ  6 củ a núi Phú Sĩ 

(núi Phú sĩ đừờ c chia làm 10 tạ ng theo đồ   cao) vào tháng 8 này. 

           
 Các bạ n đã tra cừ u thông tin vế  nhiế  t đồ   trung bình vào tháng 8 ờ  khu vừ c quanh núi và đỉ nh 

núi. Sau khi tra xong các bạ n tóm tạ t thông tin thành biế u đồ  dừờ i đây. Biế u đồ  cho biế t ờ  đồ   

cao xm sẽ có nhiế  t đồ   trung bình từờng ừ ng là y℃. 

Độ cao so với mặt nước biển của điểm quan sát và nhiệt độ trung bình tháng 08/2007 

Điểm quan sát Độ cao so với mặt 

nước biển 

Nhiệt độ trung 

bình (℃) 

Điểm quan sát Độ cao so với mặt 

nước biển 

Nhiệt độ trung 

bình (℃) 

A (Kofu) 273 27.7 D (Hồ Kawaguchi) 860 23.3 

B (Katsunuma) 394 26.7 E (Yamanaka) 992 21.7 

C (Koseki) 552 24.9 D (Núi Phú Sĩ) 3775 6.4 

Biểu đồ tương quan giữa độ cao so với mặt nước biển và nhiệt độ 

 

 

    

 

 

 

 Rina đã dừ a trên viế  c cùng vờ i đồ   cao tăng lên thì nhiế  t đồ   cũng sẽ giạ m xuồ ng mồ  t tỉ  lế   nhạ t 

đị nh đồ ng thờ i sừ  dủ ng dừ  liế  u trong bạ ng biế u và dừ  liế  u củ a D và F trên đồ  thị  đế  tính nhiế  t 

đồ   từờng đồ i tạ i tạ ng 6 núi Phú Sĩ. 

 Hãy trình bày phừờng pháp tính nhiế  t đồ   từờng đồ i tạ i tạ ng 6 núi Phú Sĩ (2500m) (Đây là 

yêu cạ u đế  bài, trên thừ c tế , ta không cạ n thiế t phạ i tính nhiế  t đồ   này). 

 

 

 

Bản đồ khu vực núi Phú 

Tour leo núi Phú Sĩ 

Hồ Motosu 

Hồ Shouji 

Hồ Sai 

Hồ Kawaguchi 

Hồ Yamanaka 

Tour quanh Fujigoko 

Đỉnh núi 3776m 

Tầng 8 3350m 

Tầng 9 3550m 

Tầng 6 2500m 

Tầng 5 2305m 

 


