
FIZYKA 

klasa VII

Poniedziałek 04.05.2020

Temat: Ciśnienie.

1. Lekcja online (MS Teams, godzina 12.00).

2. Pogadanka na temat: ciśnienia i sposobu jego obliczania. 

3. Notatka do zeszytu przedmiotowego:

1) Ciśnienie to wielkość fizyczna, która informuje nas o tym, jak duża siła 

nacisku nazwana inaczej parciem działa na jednostkę powierzchni. 

Ciśnienie oznaczamy małą literą p. Aby obliczyć ciśnienie należy siłę 

nacisku F (parcie), działają prostopadle do powierzchni, podzielić przez 

pole powierzchni S, na które ta siła działa.

2) Podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI jest paskal (1 Pa)

Ciśnienie ma wartość 1 Pa, jeżeli na powierzchnię o polu 

1m2 działa siła nacisku o wartości 1N.

Często używaną jednostką ciśnienia jest hektopaskal.

                        1 hPa = 100 Pa     

4. Wspólne rozwiązywanie ćwiczeń i zadań z podręcznika GWO – ćw.1 

str.166, ćw.2, 3 str.167, ćw. 4.

5. Proponuję w celu utrwalenia wiadomości obejrzeć film 

https://www.youtube.com/watch?v=UROJ3b1YL6o 

https://www.youtube.com/watch?v=UROJ3b1YL6o


Środa 06.05.2020

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne.

1. Lekcja online (MS Teams, godzina 12.00).

2. Pogadanka na temat ciśnienia hydrostatycznego i jego pomiaru oraz 

sposobu obliczania, naczyń połączonych, prawa Pascala.

3. Notatka do zeszytu przedmiotowego:

1) Ciśnienie spowodowane ciężarem cieczy znajdującej się w spoczynku to

ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne zależy zarówno od 

wysokości słupa cieczy, jak i od jej gęstości. 

gdzie:

p – ciśnienie cieczy;

d – gęstość cieczy;

g – przyspieszenie ziemskie;

h – wysokość słupa cieczy.

2) Naczynia połączone stanowią układ kilku naczyń, zwykle o różnych 

kształtach połączonych w taki sposób, aby ciecz mogła swobodnie 

przepływać. Zasada działania naczyń połączonych znalazła zastosowanie w

systemach wodociągowych i śluzach wodnych. Przykładem naczyń 

połączonych w przyrodzie są studnie artezyjskie, mające kształt litery „U”

3) Prawo Pascala. Ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz zawartą w 

zamkniętym naczyniu powoduje wzrost ciśnienia tej cieczy w każdym jej 

punkcie o taką samą wartość.

4. Wspólne analizowanie i rozwiązywanie zadań z podręcznika GWO – ćw.6, 7

str.171: zad.3, 4, 5 str. 173.

5. Samodzielne rozwiązywanie zadań z karty pracy. Proszę rozwiązania 

przesłać na adres e-mail fizyka.zabrnie@interia.pl .Termin wykonania 

zadania 13.05.2020

mailto:fizyka.zabrnie@interia.pl

