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Prawo Pascala. 
Ciśnienie hydrostatyczne

1. Do trzech naczyń przedstawionych na rysunku wlano po 1 litrze wody. Czy ciśnienie 
hydrostatyczne wywierane na dno naczyń jest jednakowe? Jeśli nie, to w którym 
przypadku jest ono największe, a w którym najmniejsze? 

A B C

2. Zapory wodne są zawsze szersze przy podstawie, a węższe przy koronie. Dlaczego? 

3. Dany jest wykres zależności ciśnienia hydrostatycznego od głębokości wody. Odczytaj 
z niego lub oblicz:

a) ciśnienie wody na głębokościach 20 m i 300 m,
b) głębokość, na jakiej ciśnienie wody wynosi 400 kPa i 1200 kPa.
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5.7. Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne

4. Wykonaj doświadczenie domowe, którego celem jest wykazanie istnienia ciśnienia 
hydrostatycznego.

Potrzebne przedmioty: butelka plastikowa po wodzie mineralnej (1,5 l), średniej 
grubości gwóźdź, taśma samoprzylepna, miska, pojemnik z wodą.

Kolejne czynności:
1. Za pomocą gwoździa zrób w butelce trzy otwory rozmieszczone jeden nad drugim 

w równych odległościach. Otwory zaklej taśmą samoprzylepną.
2. Butelkę umieść w misce i nalej do niej wody.
3. Zerwij taśmę i obserwuj tor strumieni wody wypływających z otworów butelki. 

Schematyczny rysunek doświadczenia:

Zaobserwowane zjawisko:  

Wniosek:  
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Dział	5.	SIŁY W PRZYRODZIE

5. Ułóż trzy pytania, na które można znaleźć odpowiedzi w poniższym tekście. Zapisz 
je w zeszycie.

Batyskaf (gr. bathos – głębokość, skaphos – statek) to specjalny statek podwodny 
z własnym napędem, przeznaczony do badań głębinowych. Składa się z kadłuba noś-
nego, który jest zespołem zbiorników wypełnionych płynem lżejszym od wody (jego 
wypuszczanie służy regulacji zanurzenia), oraz podwieszonej pod nim kulistej kabi-
ny obserwacyjnej z iluminatorami. Batyskaf jest wyposażony w silniki elektryczne 
napędzające śruby okrętowe, co umożliwia mu przemieszczanie się w płaszczyźnie 
poziomej. Jego konstrukcja musi wytrzymać ciśnienie hydrostatyczne panujące na 
głębokości, do której statek ma się zanurzyć. W 1960 roku dwuosobowa załoga ame-
rykańskiego batyskafu „Trieste” osiągnęła dno najgłębszego rowu oceanicznego na 
świecie, czyli Rowu Mariańskiego, położonego na głębokości 10 911 metrów. Na tej 
głębokości woda oceanu wywiera na batyskaf ciśnienie ok. 110 MPa, czyli ponad 
1000krotnie wyższe niż normalne ciśnienie atmosferyczne. 

6. Rozwiąż logogryf i poszukaj w internecie odpowiedzi na pytanie: „Do czego służy 
przyrząd, którego nazwa jest rozwiązaniem logogryfu?”.
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1. Urządzenie hydrauliczne mające zastosowanie w samochodzie.
2. Przedmiot medyczny z podziałką i tłokiem.
3. Może być wypełniony gazem.
4. Urządzenie hydrauliczne, które ma zastosowanie w warsztacie samochodowym.
5. Najgłębszy rów oceaniczny na świecie.
6. Skutek oddziaływania cząsteczek gazu na ścianki naczynia.
7. Ciśnienie wywierane na dno naczynia przez słup cieczy znajdujący się powyżej niego.
8.       Pascala.


