
Φύλλο εργασίας για την υδροστατική πίεση 

Γνωστικοί  στόχοι 
Στο τέλος του μαθήματος θα μπορείς: 
1 Να συνδέεις  την υδροστατική πίεση με το βάρος του υγρού 
2. Να μετρήσεις  την πίεση με μανόμετρο 
3.Να συσχετίσεις την πίεση με το βάθος. 
4. Να συσχετίσεις την πίεση με την πυκνότητα του υγρού 
5. Να χρησιμοποιείς τον νόμο της υδροστατική πίεσης 

 

Εισαγωγή 
 Όταν βουτάμε στη θάλασσα αισθανόμαστε (πόνο στα αυτιά)  , μάλιστα όσο πιο βαθιά 
βουτάμε τόσο (εντονότερος είναι ο πόνος) . Γιατί συμβαίνει αυτό; 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

Δραστηριότητα 1 

Κοιτάζοντας την διπλανή εικόνα στην οποία φαίνονται 
μικρές σταγόνες νερού σε ποιες πιστεύετε ότι ασκείται 
μεγαλύτερη δύναμη; 
_______________________________________________ 
Σε ποιεςσταγόνες ασκείται μεγαλύτερη πίεση; 
_______________________________________________ 
Που νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η πίεση; 
______________________________________________ 

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε  ότι η πίεση που ασκείται 
σε ένα υγρό οφείλεται:_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Δραστηριότητα 2 

Θυμάμαι: Ο ορισμός  της πίεσης είναι 𝛱ί𝜀𝜎𝜂 = ……………….

……………….
     και ο τύπος της πίεσης είναι : 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

 
Στο παρακάτω δοχείο έβαλα 0,5kgνερό και το εμβαδό της βάσης είναι 0.001m2Ποια είναι η 
πίεση στο πυθμένα του δοχείου; 



Ας βρούμε αρχικά το βάρος του υγρού. 
Η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2άρα to βάρος του υγρού 
είναι : 

 

 

Η  πίεση του υγρού είναι : 

 

 

 

Δραστηριότητα 3 
Σχεδιάστε το νερό που βγαίνει από τις οπές Α, Β, Γ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

Με το μανόμετρο μετρούμε την πίεση στα αντίστοιχα σημεία και συμπληρώνουμε τον 
πίνακα: 
 

ΣΗΜΕΙΟ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΕΙ ΤΟ 
ΥΓΡΟ 

Α   
Β   
Γ   
 

Άρα η πίεση του υγρού 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Δραστηριότητα 4 
 

Έχουμε δύο όμοιαδοχείο το ένα γεμάτο λάδι και το 
άλλο γεμάτο νερό. Σε ποιο δοχείο νομίζετε ότι η πίεση 
θα είναι μεγαλύτερη στον πυθμένα; 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 



Με το μανόμετρο μετράμε την πίεση στον πυθμένα και συμπληρώνουμε τον πινάκα: 
 

ΥΓΡΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 
ΝΕΡΟ 1000 kg/m3  
ΛΑΔΙ  910   kg/m3  
 

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πίεση _________είναι μεγαλύτερη ____________και 
εξαρτάται__________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 
Γεμίζω τους δύο δοκιμαστικού σωλήνες με νερό  σε ποιο 
νομίζετε η πίεση είναι μεγαλύτερη στον πυθμένα; 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Μετράω την πίεση με το μανόμετρο και συμπληρώνω τον 
πίνακα: 

 

ΥΓΡΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΓΡΟΥ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 
Πλατύς σωλήνας 1000 kg/m3  
Στενός σωλήνας  1000 kg/m3  
 
Άρα μπορώ να συμπεράνω ότι η πίεση δεν εξαρτάται 
__________________________________________________________________________ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 
Μέσα στο υγρό σε σταθερό βάθος μετράω την πίεση. Αλλάζοντας  τον προσανατολισμό της 
μανομετρικής κάψας παρατηρώ ότι η πίεση _______________________________ 
 

Άρα μπορώ να συμπεράνω ότι η πίεση _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 
Συνοψίζοντας τα προηγούμενα συμπληρώνω τον πίνακα: 

Όταν αυξάνεται το βάθος h του υγρού Η πίεση ……………………………….. 
Όταν αυξάνεται η πυκνότηταρ του υγρού  Η πίεση ……………………………….. 
Όταν αυξάνεται η βαρύτητα g του τόπου Η πίεση ……………………………….. 
 

Άρα η υδροστατική πίεση εξαρτάται από  
α) _______________________β) ___________________________γ) _________________ 



 
Ο τύπος της υδροστατικής πίεσης προκύπτει όταν πολλαπλασιάσουμε  
α) το βάθος h που το μετράμε σε ____________________ 
β) την πυκνότητα του υγρού που την μετράμε σε _______________________ 
γ) την επιτάχυνση της βαρύτητας που είναι g=9.81 m/s2στη Γη. 
Άρα 

P = ______ _____ _____                 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 
Το βάθος στο οποίο μπορούν να καταδυθούν τα σύγχρονα πολεμικά υποβρύχιο είναι 
επτασφράγιστο μυστικό αλλά ας υποθέσουμε ότι καταδύονται σε βάθος 1000m . Μήπως 
μπορείτε να βρείτε την πίεση που δέχεται ένα τέτοιο υποβρύχιο; 
Θα πάρω την τύπο της υδροστατικής πίεσης και δεν ξεχνάω ότι η πυκνότητα του νερού 
είναι περίπου ρ=1000 kg/m3ενώ το είναι g=9.81 m/s2 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 

Μ’ αυτά που μάθαμε σήμερα μπορούμε να εξηγήσουμε  
α) Γιατί τα αυτιά μας βουίζουν όταν βουτάμε στο νερό; 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
β) Γιατί τα φράγματα χτίζονται μ’ αυτό το παράξενο σχήμα; 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 

 

γ) Γιατί οι δεξαμενές νερού κατασκευάζονται στα ψηλότερα σημεία; 

 


