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Φσσική Β’ Γσμνασίοσ 

Κεφ. 4 – Πίεση 

 

Θεωρία 

 

1) Τη είλαη ε πίεζε; Πσο ηελ ππνινγίδνπκε; Τη κνλάδεο ρξεζηκνπνηνύκε ζην Γηεζλέο 

Σύζηεκα; 

 

2) Τη νλνκάδνπκε ξεπζηά; 

 

3) Πνηα είδε πίεζεο γλσξίδεηε; 

 

4) Πνπ νθείιεηαη ε πδξνζηαηηθή πίεζε; Πσο κπνξνύκε λα ηελ κεηξήζνπκε; 

 

5) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιάζνο: 

a. Τα πγξά αζθνύλ πίεζε πξνο κία κόλν θαηεύζπλζε 

b. Η πίεζε πνπ αζθνύλ ηα πγξά απμάλεη αλάινγα κε ην βάζνο. 

c. Έλα αληηθείκελν λνηώζεη κεγαιύηεξε πίεζε ζε βάζνο 1m απ’ όηη ζε βάζνο 2m. 

d. Η πίεζε πνπ ζα αζθείηαη ζ’ έλα αληηθείκελν εμαξηάηαη από ηνλ όγθν θαη ην 

κέγεζνο ηνπ δνρείνπ πνπ ην έρνπκε ηνπνζεηήζεη. 

 

6) Τη κέηξεζε κε ην πείξακά ηνπ ν Τνξηθέιη; Γώζηε πεξηγξαθή ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

7) Χαξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο (Σ) ή ιαλζαζκέλεο (Λ). 

a. Με ην πείξακά ηνπ ν Τνξηθέιη απέδεημε ηελ ύπαξμε αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη 

ηελ ππνιόγηζε 

b. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο είλαη ην Ν/m 

c. Η αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηα παξάιηα είλαη κηθξόηεξε από εθείλε ζην βνπλό. 
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d. Ο Τνξηθέιη ρξεζηκνπνίεζε πδξάξγπξν γηα ηελ κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

πίεζεο. 

e. Η αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη ίζε κε ηελ πδξνζηαηηθή πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 

βάζε κίαο ζηήιεο πδξαξγύξνπ ύςνπο 76cm. 

 

8) Πεξηγξάςηε έλα απιό πείξακα κεηάδνζεο πηέζεσλ ζηα πγξά.  

 

9) Σηελ επηθάλεηα ελόο πγξνύ ηε είδνπο πίεζεο ππάξρεη; Πσο επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή 

πίεζε πνπ ζα πθίζηαηαη κία κπάια βπζηζκέλε ζε κία ιεθάλε κε πγξό ζε βάζνο h; 
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Ασκήσεις 

Για τα παρακάτω προβλήματα θεωρήστε 2m/s 10=g , 3

υδρ g/cm 13,6=ρ , 3

οιν g/cm 0,8=ρ , 

3

ν kg/m 1.000=ρ , 760cmHgPa101atm 5   ξζαι.λεξ=1.030 kg/m3 

 

1) Σε έλα ζώκα αζθείηαη δύλακε NF 100 . Αλ ε επηθάλεηα, ζηελ νπνία αζθείηαη ε 

δύλακε είλαη 40cm2, λα ππνινγηζηεί ε πίεζε. 

 

2) Σε έλα ζώκα αζθείηαη δύλακε NF 250 θαη δεκηνπξγεί πίεζε 50 Pa. Πνηα είλαη ε 

επηθάλεηα ζηελ νπνία αζθείηαη ε δύλακε; 

 

3) Έλαο ειέθαληαο έρεη κάδα 5000kg θαη ε επηθάλεηα ηεο παηνύζαο ηνπ είλαη 7,1 dm2. 

Μία γπλαίθα έρεη βάξνο 600Ν θαη ε επηθάλεηα ηνπ ηαθνπληνύ ηεο είλαη 1cm2. Πνηνο 

αζθεί κεγαιύηεξε πίεζε, ην πόδη ηνπ ειέθαληα ή ηεο γπλαίθαο; 

 

4) Βπζίδνπκε έλα ζώκα ζε πγξό κε ππθλόηεηα 3/510 cmkg ζε βάζνο 10 cm. Να 

ππνινγηζηεί ε πδξνζηαηηθή πίεζε πνπ ηνπ αζθείηαη. 

 

5) Σε έλα ζώκα πνπ είλαη βπζηζκέλν ζε ζαιαζζηλό λεξό, ε πδξνζηαηηθή πίεζε βξέζεθε 

λα είλαη ίζε κε 103 kPa. Να βξεζεί ην βάζνο. 

 

 

6) Η αηκνζθαηξηθή πίεζε ζε έλαλ ηόπν είλαη ίζε 2N/cm 8,16=p . Να βξεζεί ην ύςνο h ηεο 

ζηήιεο πδξαξγύξνπ αλ πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πείξακα Τνξηθέιη.  

7) Σε έλαλ ηόπν όπνπ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη 34,2cmHgp   πξαγκαηνπνηνύκε ην 

πείξακα Τνξηθέιη ρξεζηκνπνηώληαο νηλόπλεπκα. Πνην πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 
κήθνο ηνπ ζσιήλα πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε;  
 

 
8) Έλα δνρείν πεξηέρεη πδξάξγπξν κέρξη ύςνο 50cmh  . Αλ ε ππθλόηεηα ηνπ 

πδξαξγύξνπ είλαη 3

υδρ kg/m 13.600=ρ , λα βξείηε:  

a. Τελ πδξνζηαηηθή πίεζε πνπ δέρεηαη ν ππζκέλαο ηνπ δνρείνπ.  
b. Μέρξη πνην ύςνο πξέπεη λα γεκίζνπκε ην δνρείν κε λεξό ππθλόηεηαο 

3

ν kg/m 1.000=ρ  ώζηε ν ππζκέλαο ηνπ δνρείνπ λα δέρεηαη ηελ ίδηα πδξνζηαηηθή 

πίεζε κε απηή πνπ δέρεηαη όηαλ είλαη γεκάηνο κε πδξάξγπξν;  
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9) Σε κία ιεθάλε κε πδξάξγπξν βπζίδνπκε έλα κπαιάθη ζε βάζνο 10cm. Αλ ε νιηθή 

πίεζε είλαη ίζε κε 14,6 atm λα ππνινγίζεηε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. 

 

10) Βαζηδόκελνη ζηελ πξνεγνύκελε άζθεζε αλ ππνινγίζεηε ηελ κεηαβνιή ηεο 

ζπλνιηθήο πίεζεο αλ αληί γηα πδξάξγπξν είρακε: 

a. Νεξό 

b. Οηλόπλεπκα 

 


