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Praca domowa - hydrostatyka MICHAŁ TYMCZYNA

 

1. 1 p.  Stalowy prostopadłościan ustawiano na powierzchni stołu w trzech różnych położeniach,

przedstawionych na rysunku.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Ciśnienie wywierane przez prostopadłościan na powierzchnię stołu jest

  A. największe w położeniu 1.

  B. największe w położeniu 2.

  C. największe w położeniu 3.

  D. takie samo we wszystkich położeniach.

2. 1 p.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Kra lodowa pływa na powierzchni wody, ponieważ

  A. na lód zanurzony w wodzie nie działa siła ciężkości.

  B. objętość lodu jest mniejsza od objętości wypartej wody.

  C. gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody.

  D. masa lodu jest mniejsza od masy wypartej wody.

3. 2 p.  Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

Prawo Pascala dotyczy

A. możliwości zwiększenia ilości wykonanej pracy dzięki użyciu prasy
hydraulicznej.

P F

B. ciśnienia zewnętrznego wywieranego na ciecz znajdującą się w naczyniu. P F
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4. 1 p.  Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo B oraz jego uzasadnienie 1. albo 2.

Po całkowitym stopieniu kawałka lodu

Stwierdzenie

ponieważ

Uzasadnienie

A.
masa powstałej wody będzie
większa od masy lodu,

B.
masa powstałej wody będzie równa
masie lodu,

1. lód ma mniejszą gęstość od wody.

2. nie zmieni się ilość substancji.

5. 2 p.

Na siłomierzu zawieszono metalowy walec, całkowicie zanurzony w wodzie. Siłomierz bardzo

powoli przesuwano do góry (rysunek). Wartość siły wskazywanej przez siłomierz w zależności od

przesunięcia przedstawia poniższy wykres.

Oceń prawdziwość każdego zdania . Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Walec miał długość równą 4 cm. P F

B. Siła wyporu działająca na całkowicie zanurzony walec miała wartość 0,34 N. P F

6. 1 p.  Poprawnie wyskalowany ciśnieniomierz mierzący ciśnienie hydrostatyczne może być

wykorzystywany do pomiaru głębokości pod powierzchnią wody. Przyjmujemy, że przyspieszenie

ziemskie ma wartość 10 .

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Aby dokładność pomiaru głębokości za pomocą ciśnieniomierza wynosiła 10 cm, dokładność

pomiaru ciśnienia musi wynosić

  A. 10 Pa

  B. 100 Pa

  C. 1000 Pa

  D. 10 000 Pa
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7. 1 p.  Podczas wykonywania doświadczeń związanych z pomiarem siły wyporu uczniowie

zawiesili na siłomierzu aluminiowy walec, który stopniowo zanurzali w wodzie o gęstości 1 .

Zapisywali przy tym wskazania siłomierza oraz jego przesunięcie w pionie w trakcie zanurzania

walca. Wyniki pomiarów przedstawili w postaci wykresu.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na podstawie danych przedstawionych na wykresie można stwierdzić, że siła wyporu działająca

na całkowicie zanurzony w wodzie walec ma wartość około

  A. 5 N   B. 1,7 N   C. 1,07 N   D. 0,63 N

8. 2 p.  Do naczynia wypełnionego wodą wrzucono cztery sześciany o takich samych wymiarach,

wykonane z różnych substancji. Sześciany 1. i 2. pływają częściowo zanurzone, sześcian 3.

pływa swobodnie całkowicie zanurzony, a sześcian 4. spoczywa na dnie naczynia.

Oceń prawdziwość każdego zdania . Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Sześcian 1. ma mniejszą gęstość niż sześcian 2. P F

B. Gęstość sześcianu 3. jest taka sama jak gęstość sześcianu 4. P F
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9. 1 p.  W trzech naczyniach o kształtach przedstawionych na rysunku znajduje się taka sama

masa wody. Wysokość słupa wody w każdym z naczyń jest również taka sama.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Ciśnienie wody wywierane na dno naczynia jest

  A. największe w naczyniu 1.

  B. największe w naczyniu 2.

  C. największe w naczyniu 3.

  D. jednakowe we wszystkich naczyniach.

10. 2 p.  Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Urządzeniem, które w praktyce wykorzystuje prawo Pascala, jest

  A. dźwignia dwustronna.

  B. hamulec hydrauliczny w samochodzie.

  C. strzykawka lekarska.

  D. korkociąg do butelek.

  E. wodna pompa strażacka.

  F. termometr.
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11. 2 p.  Nauczyciel przeprowadził doświadczenie. Do naczynia w kształcie cylindra nalał wodę

i olej. Następnie wrzucił kulkę, która zaczęła tonąć w oleju, ale po dotarciu do granicy między

wodą i olejem zatrzymała się (rysunek).

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Ciężar kulki jest równoważony przez siły wyporu wody oraz oleju. P F

B. Gęstość oleju jest mniejsza od gęstości kulki. P F

12. 2 p.  W naczyniu wypełnionym wodą znajdują się cztery sześciany o takich samych wymiarach,

wykonane z różnych substancji. Sześciany 1. i 2. pływają częściowo zanurzone, sześcian 3.

pływa swobodnie całkowicie zanurzony, a sześcian 4. spoczywa na dnie naczynia.

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Siły wyporu działające na sześciany 1. i 2. mają takie same wartości. P F

B. Siły wyporu działające na sześciany 3. i 4. mają różne wartości. P F
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13. 2 p.  Strzykawkę lekarską wypełnioną całkowicie wodą ściśnięto palcami.

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest

fałszywe.

A. Ciśnienie przy wylocie strzykawki jest takie samo jak ciśnienie przy jej
tłoku.

P F

B. Siła, z jaką woda naciska na palec przy wylocie strzykawki, ma taką samą
wartość jak siła, z jaką woda naciska na tłok strzykawki.

P F

14. 1 p.  Mały pęcherzyk powietrza, wytworzony przez napowietrzacz wody w akwarium, unosi się

z dna akwarium aż do powierzchni wody.

Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo B oraz jego uzasadnienie 1. albo 2.

W trakcie poruszania się pęcherzyka powietrza wartość działającej na niego siły wyporu

Stwierdzenie

ponieważ

Uzasadnienie

A. rośnie,

B. maleje,

1. wzrasta objętość pęcherzyka.

2.
gęstość wody w akwarium zależy
od głębokości.

15. 1 p.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Aby ciało pływało w cieczy zanurzone do połowy swojej objętości, zależność między gęstością

dciała i gęstością dcieczy musi spełniać warunek

  A. dciała = 2 · dcieczy

  B. dciała =  · dcieczy

  C. dciała = 4 · dcieczy

  D. dciała =  · dcieczy
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