
Pracovní list: Hydrostatická tlaková síla

1) Doplň vztahpro qfpočet hydrostatické tlakové síly:
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2) Doplň převodový trojúhelník pro hydrostatickou tlakovou sílu

hydrostďické tlakové síly?
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4) Jakáhydrostatická tlaková síla působí na plochu 20 cmz ve vodě v hloubce
vody: 1000 kď*')
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5) V jaké hloubce vznikne ve rtuti hydrostatická tlaková síla 2'7 MN působící na plochu 20
m2? (p rtuti: 13 500 kď*')
Ív"Lr*
t = I,r? HN = J'ipoo coo l/

(=$0Ň

ť = {$roo Ahi't

ď-Vh-

t 7..,00 oco



6) Na jakou plochu působí v hloubce 15 cm ve vodě hydrostatická tlaková síla 300 N?
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7) V jaké hloubce působí hydrostatická tlaková síla 1,8 kN na plochu 3 m2 ve vodě?
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8) Ve které nádobě působí největší hydrostatická síla, jestliŽe jsou nádoby naplněny stejnou

kapalinou do stejné vyšky?
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9) Dvě nádoby, znichžjedna má obsah dna dvakrát větší než ďnlhá' jsou naplněny vodou do

stejné vyšky ode dna. Ve které nádobě bude tlaková síla na dno větší a proč?

/^'1.{.<- / ,n,otlo{o S ' 4* 1 t'r. tt'*-('n t ' 4- n(
I

) ,dil l.Íurkrur.' *r(u,, Ír}* ,wl;l. .\'t ,i.cnr.'( ,Jk-" a taú'{,t ll,n ,;4,1*uýo7n ,,Lnu , ť"r4á'

9)Velikost hydrostatické tlakové síly závisí/@a$D"a objemu kapaliny a na tvaru nádoby.
Tomuto jevu říkám. ..Lutr**L.l*e,*í. pu.udoi- -


