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1 Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ωο ζωζηέο ή ιάζνο: 
α.. Σα πγξά αζθνύλ πίεζε πξνο κία κόλν θαηεύζπλζε 
β. Η πίεζε πνπ αζθνύλ ηα πγξά απμάλεη αλάινγα κε ην βάζνο. 
γ. Έλα αληηθείκελν λνηώζεη κεγαιύηεξε πίεζε ζε βάζνο 1m απ' όηη ζε βάζνο 
2m. 
δ. Η πίεζε πνπ ζα αζθείηαη ζ' έλα αληηθείκελν εμαξηάηαη από ηνλ όγθν θαη ην 
κέγεζνο ηνπ δνρείνπ πνπ ην έρνπκε ηνπνζεηήζεη. 
 
2.Να ζπγθξίλεηε ηηο πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ζηνλ πάην ελόο ζηελνύ ζωιήλα 
ύθνπο 4m  θαη ζηνλ πάην κίαο ιίκλεο βάζνπο επίζεο 10 m, αλ γλωξίδεηε όηη ν 
ζωιήλαο είλαη γεκηζκέλνο κε λεξό από ηελ ιίκλε 
 
. 
2. ην ζρήκα βιέπνπκε δπν ζπγθνηλωλνπληα δνρεία πνπ πεξηέρνπλ πγξό 
 

 
Να εμεγήζεηε γηαηί ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ ζε θάζε δνρείν βξίζθεηαη ζην ίδην 
ύθνο 
Να ζπγθξίλεηε ηηο πηεζεηο κεηαμύ ηωλ ζεκείωλ Α θαη Β. 
Να ζπγθξίλεηε ηηο πηεζεηο κεηαμύ ηωλ ζεκείωλ Α θαη Γ. 
Να ζπγθξίλεηε ηηο πηεζεηο κεηαμύ ηωλ ζεκείωλ Γ θαη Γ.  
 
3. Η άλωζε πνπ δέρεηαη έλα ζώκα ην νπνίν είλαη εμ νινθιήξνπ βπζηζκέλν 
κέζα ζην λεξό : 
(α)Έρεη θαηεύζπλζε νξηδόληηα θαη ε ηηκή ηεο εμαξηάηαη από ηνλ όγθν ηνπ 
ζώκαηνο 
(β) Έρεη θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο θαη ε 
ηηκή ηεο εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα ηνπ ζώκαηνο. 
(γ) Έρεη θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο θαη ε 
ηηκή ηεο εμαξηάηαη από ηνλ όγθν ηνπ ζώκαηνο.  
(δ) Έρεη θαηεύζπλζε ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο θαη ε 
ηηκή ηεο εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο 
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4, ην παξαθάηω ζρήκα θαίλεηαη έλα ζώκα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κέζα 
ζε έλα πγξό 
(α) ε πνηα από ηηο ηξεηο ζέζεηο ην ζώκα 
δέρεηαη κεγαιύηεξε πδξνζηαηηθή πίεζε; 
(β) ε πνηα από ηηο ηξεηο ζέζεηο ην ζώκα 
δέρεηαη ηελ κεγαιύηεξε άλωζε; 
 
 
 
 
 
 
 
5.Πνηεο από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ είλαη ζωζηέο ή ιαλζαζκέλεο θαη 
γηαηί; 
 α. Όζν κεγαιύηεξε δύλακε αζθείηαη ζε κηα ζηαζεξή επηθάλεηα ηόζν ε πίεζε 
πνπ δέρεηαη είλαη κεγαιύηεξε. 
β. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε επηθάλεηα ζηελ νπνία αζθείηαη ζηαζεξή δύλακε, 
ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε πίεζε. 
γ. Σν 1 Ρα είλαη ίζν κε 100Ν/ m2 

 
6.ε κηα επηθάλεηα εκβαδνύ 8 αζθείηαη δύλακε Ρ θαη ε πίεζε είλαη Ρ=100Ρα. 
Αλ ε επηθάλεηα γίλεη δηπιάζηα, δειαδή 16, ελώ ε δύλακε κείλεη ίδηα ηόηε ε 
πίεζε ζα γίλεη: α. 200Ρα     β. 50Ρα γ. 100Ρα 
Πνηα είλαη ε ζωζηή απάληεζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
Κξηηήξην αμηνιόγεζεο ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε 
 
1. Γεκίδνπκε έλα πνηήξη κε έλα πγξό. ην ππζκέλα ηνπ λεξνύ ε πίεζε είλαη 
P=103Ν/m2 Αλ κεηαθέξακε ην πνηήξη κε ην ίδην πγξό ζηε ζειήλε ζα 
κεηξάγακε ηελ ίδηα πίεζε ζην ππζκέλα; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
2. Η πδξνζηαηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζε κηα επηθάλεηα πνπ βξίζθεηαη 
βπζηζκέλε κέζα ζε πγξό εμαξηάηαη: 
α. Από ην βάζνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε επηθάλεηα. 
β. Από ηε ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ. 
γ. από ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g 
δ. από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο επηθάλεηαο 
 Πνηεο από ηηο πξνεγνύκελεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο; 
 
3. Η πδξνζηαηηθή πίεζε ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν P=ρ·g·h 
To ξ είλαη ε…………………….. 
Σν g είλαη ε……………………. 
Σν h είλαη ην…………………… 
 
4. ύκθωλα κε ηνλ ηύπν ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο: 
α. ε κεγαιύηεξν βάζνο ε πίεζε είλαη κηθξόηεξε. 
β. ην ίδην βάζνο, ην ππθλόηεξν πγξό αζθεί, κεγαιύηεξε πίεζε. 
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γ. Γύν δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο, ζην ίδην βάζνο, ηνπ ίδηνπ πγξνύ ζα δέρνληαη 
ηελ ίδηα πίεζε. 
δ. Γύν δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο, ζην ίδην βάζνο, ηνπ ίδηνπ πγξνύ, ζα δέρνληαη 
ηελ ίδηα πίεζε, έζηω θαη αλ είλαη δηαθνξεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο 
 
Πνηεο από ηηο πξνεγνύκελεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο; 
 
 
8. Σπκπιεξώζηε ηηο ιέμεηο πνπ ιείπνπλ ζην παξαθάηω θείκελν:                                                                         
Α) Πίεζε νλνκάδνπκε ην ..............................  ηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη 
..............................  ζε κηα επηθάλεηα πξνο ην ...................... ηεο επηθάλεηαο 
απηήο. Μνλάδα ηεο πίεζεο ζην SI είλαη ................  θαη νλνκάδεηαη 
.......................  
Β) Η πίεζε πνπ αζθεί έλα πγξό πνπ ηζνξξνπεί νλνκάδεηαη 
..............................................  πίεζε θαη νθείιεηαη ζηε ..............................  Η 
πίεζε πνπ αζθεί ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο νλνκάδεηαη .................................. 
 πίεζε θαη νθείιεηαη ζην ...........................  ηνπ αέξα.  
Γ) Η πδξνζηαηηθή πίεζε είλαη αλάινγε α) ηνπ .................................. από ηελ 
επηθάλεηα ηνπ πγξνύ, β) ηεο ................................. ηνπ πγξνύ θαη  γ) ηεο 
...................................  ηεο 
 
9. Σηηο παξαθάηω πξνηάζεηο επηιέμηε θαη θπθιώζηε ηε θξάζε εθείλε πνπ 
ζπκπιεξώλεη ζωζηά ηελ αξρηθή πξόηαζε:                                                                                                                                           
Α) Η άλωζε πνπ δέρεηαη έλα ζώκα βπζηζκέλν ζε έλα δνρείν κε πγξό 
εμαξηάηαη:                                                     α) από ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ  β) 
από ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο γ) από ηελ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ                       
Β) Βπζίδνπκε ην παξαπάλω ζώκα ζε κεγαιύηεξν βάζνο. Τόηε ε άλωζε πνπ 
δέρεηαη από ην πγξό:                                                                                                                                             
α) ειαηηώλεηαη  β) απμάλεηαη  γ) παξακέλεη ίδηα    
 Γ)Τν κέηξν ηεο άλωζεο είλαη ίζν κε ην κέηξν ηνπ βάξνπο:                                                                             
α) ηνπ πγξνύ  β) ηνπ ζώκαηνο γ) ηνπ πγξνύ πνπ εθηνπίδεηαη από ην ζώκα  
 
10,ύκθωλα κε ηνλ ηύπν ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο: 
α.ε κεγαιύηεξν βάζνο ε πίεζε είλαη κηθξόηεξε. 
β.ην ίδην βάζνο, ην ππθλόηεξν πγξό αζθεί, κεγαιύηεξε πίεζε. 
γ. Γύν δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο, ζην ίδην βάζνο, ηνπ ίδηνπ πγξνύ ζα δέρνληαη 
ηελ ίδηα πίεζε. 
δ. Γύν δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο, ζην ίδην βάζνο, ηνπ ίδηνπ πγξνύ, ζα δέρνληαη 
ηελ ίδηα πίεζε, έζηω θαη αλ είλαη δηαθνξεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο 
Πνηεο από ηηο πξνεγνύκελεο πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο; 
 
 
 
11.Αν η σδροζηαηκή πίεζη ποσ δέτεηαι η μικρή ζθαίρα ζηο ζημείο Α είναι 
20.000Pa, πόζη .θα είναι αν μεηαθέροσμε ηη ζθαίρα ζηο ζημείο Β;     
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12. Σε ποιο από ηα δύο σγρά θα αζκείηαι μικρόηερη πίεζη ζε βάθος 2m;  

 
 

13. Τα δοτεία ηης εικόνας περιέτοσν νερό ζηο ίδιο ύυος h. Ποιο δοτείο δέτεηαι 
ηη μεγαλύηερη πίεζη ζηον πσθμένα ηοσ; Σε ποιο δοτείο αζκείηαι μεγαλύηερη 
δύναμη ζηον πσθμένα ηοσ;  Γικαιολογήζηε ηις απανηήζεις ζας.   
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