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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Φόρης Μουρατίδης, ΠΕ 04 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

                                              

Α                                         Β 

                            

Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις θα νοιώσουµε µεγαλύτερο τσίµπηµα στο χέρι; (Και στις δύο 

περιπτώσεις ασκείται στην πινέζα η ίδια δύναµη. ∆ικαιολογείστε την απάντησή σας. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Τι θα συµβεί αν αυξήσουµε την δύναµη που ασκούµε στην πινέζα; 

_______________________________________________________________________________ 

Υπάρχει λοιπόν ένα φυσικό µέγεθος που εξαρτάται από την ______________ που ασκούµε σε µια 

επιφάνεια αλλά και από το ________________ της επιφάνειας αυτής. Το µέγεθος αυτό λέγεται 

______________ . 

Από το παράδειγµα είδαµε ότι όταν ασκείται ίδια δύναµη σε επιφάνειες διαφορετικών εµβαδών, η 

πίεση αυξάνεται όταν το εµβαδόν ____________ ενώ η πίεση _____________ όταν το εµβαδόν 

_____________. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πίεση είναι αντιστρόφως ____________ 

του εµβαδού της επιφάνειας στην οποία ασκείται η δύναµη. 

Επίσης είδαµε ότι όταν στην ίδια επιφάνεια ασκείται µεγαλύτερη δύναµη, η πίεση ________ 

ενώ όταν ασκείται ______________ δύναµη, η πίεση ελαττώνεται. Αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η πίεση είναι ________________ της δύναµης που ασκείται σε συγκεκριµένη 

επιφάνεια. 

Έτσι οδηγούµαστε στη σχέση : Πίεση = ----------- / ----------------   ή Ρ = ----- / ------ 

 

 

 

 

 

 

 



φυσική β΄ γυμνασίου 

       
 

Φόρης Μουρατίδης ΠΕ 04 
 σελίδα 2 από 3            

http://users.dra.sch.gr/symfo   Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος 

 

Φύλλο εργασίας 1 

 

• Ανοίξτε την ιστοσελίδα www.seilias.gr. Από το µενού Ρευστά επιλέξτε Πίεση. «Παίξτε» µε 

το διάνυσµα της δύναµης (αυξοµειώστε το) πάνω στην ίδια επιφάνεια. 

Αν η δύναµη αυξηθεί η πίεση θα ______________ 

Αν η δύναµη ελαττωθεί η πίεση θα _____________ 

«Παίξτε» µε το εµβαδόν της επιφάνειας (αυξοµειώστε το) µε την ίδια δύναµη.  

Αν το εµβαδόν αυξηθεί η πίεση θα ______________ 

Αν το εµβαδόν ελαττωθεί η πίεση θα _____________ 

Συµφωνούν τα αποτελέσµατα µε τα συµπεράσµατα που βγάλατε προηγουµένως; _____ 

• Συµπληρώστε τα δύο quiz που ακολουθούν 

• Παρατηρήστε τις δύο εικόνες 

                                                                            F 

   

           F 

Η επιφάνεια είναι η ίδια (εµβαδόν = Α). Η δύναµη έχει ίδιο µέτρο F και στις δύο περιπτώσεις, αλλά 

αντίθετες κατευθύνσεις. Η πίεση Ρ είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Από την απάντησή σας συνάγεται ότι η Πίεση είναι ΜΟΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (∆εν έχει σηµασία 

για την τιµή της πίεσης αν πιέζουµε προς τα πάνω ή προς τα κάτω) ή ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ (Έχει  σηµασία για την τιµή της πίεσης αν πιέζουµε προς τα πάνω ή προς τα κάτω);  

 

Φύλλο εργασίας 2 

Συµπληρώστε τον πίνακα 

F (N) A(m2) P (Pa ή Ν/m2) 

10 5  

40  2 

 10 10 

100 2  

 

 



φυσική β΄ γυμνασίου 

       
 

Φόρης Μουρατίδης ΠΕ 04 
 σελίδα 3 από 3            

http://users.dra.sch.gr/symfo   Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Έχουµε ένα άδειο χάρτινο κουτί γεµάτο από χυµό πορτοκάλι.  

Τι θα στο κουτί συµβεί αν ρουφήξουµε αέρα µε το καλαµάκι; ____________________________ 

Πως µπορείτε να το εξηγήσετε; ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Φύλλο εργασίας 1 

 

Ανοίξτε το πρόγραµµα Φυσική Α’- Β’ Γυµνασίου και πηγαίνετε στο κεφάλαιο ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ 

Πηγαίνετε στην ενότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ και παρατηρείστε την κίνηση του εµβόλου της σύριγγας 

Μπορεί να κατέβει το έµβολο ως κάτω; ______ 

Σε τι οφείλεται κατά τη γνώµη σας αυτό που παρατηρείτε; 

____________________________________________________________________________ 

Πηγαίνετε στην ενότητα ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ. ∆ιαβάστε προσεκτικά το κείµενο και παρατηρείστε τις 

εικόνες.  

Που οφείλεται η αντίσταση που συναντά το έµβολο κατεβαίνοντας; _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

Συµφωνεί το συµπέρασµά σας µε την γνώµη που εκφράσατε προηγουµένως; __________ 

Πως ονοµάζεται η πίεση που ασκεί ο αέρας στο εξωτερικό της σύριγγας; ____________________ 

Ανοίξτε την ιστοσελίδα www.seilias.gr. Από το µενού Ρευστά επιλέξτε Ατµοσφαιρική Πίεση. 

Εκκινήστε την 1η διαφάνεια. Τι παρατηρείτε; __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ποιο είναι το αποτέλεσµα του φαινοµένου που παρατηρείτε; ______________________________ 

Προχωρήστε στη 2η διαφάνεια. Τι παρατηρείτε σχετικά µε τα µόρια του αέρα; Ο αριθµός τους όσο 

το ύψος µεγαλώνει ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ/ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ (Υπογραµµίστε το σωστό) 

Αυτό σηµαίνει ότι η ατµοσφαιρική πίεση ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ/ΕΛΑΤΤΩΝΕΤΑΙ µε το ύψος από την 

επιφάνεια της Γης (Υπογραµµίστε το σωστό). 


