
LISTA HYDROSTATYKA 

1. Na drucie o średnicy 1,8mm i długości 10m powieszono ciężar 1000N. Oblicz wydłużenie drutu i naprężenie 

wewnętrzne (moduł Younga 71*10
9
Pa) 

2. Sprężyna rozciąga się pod wpływem siły 15N o 1cm. O ile rozciągnie się sprężyna pod działaniem siły 25N? 

Wyznacz współczynnik sprężystości sprężyny. 

3. Gęstość lodu wynosi 900kg/m
3
. Czy na krze lodowej o objętości 1m

3
 mógłby przebywać człowiek o masie 50kg? 

4. Jaką masę można podnieść za pomocą podnośnika hydraulicznego o powierzchniach tłoków 2cm
2
 i 20cm

2
 przy 

użyciu siły 100N? 

5. Jaką wysokość powinien mieć słup cieczy o gęstości 800kg/m
3
, aby ciśnienie wywierane na podłoże było takie 

samo, jak słupa rtęci o wysokości 760mm? (gęstość Hg 13 500kg/m
3
) 

6. Kra o powierzchni 5m
2
 i grubości 0,3m pływa po wodzie. Jaką pracę trzeba wykonać, aby całkowicie zatopić ją 

w wodzie? (ρw=1000kg/m
3
,  ρl=916kg/m

3
, g=9,81m/s

2
) 

7. W jednym zbiorniku znajduje się rtęć a w drugim woda. W obu zanurzono, na głębokość 1m poniżej poziomu 

cieczy, kulkę drewnianą (ρd=600kg/m
3
). Porównaj wysokości, na które wyskoczy piłka z każdej cieczy, gdy ją 

puścimy (pomiń siły tarcia). 

8. Przez poziomą rurę o przekrojach 10cm
2
 i 20cm

2
 przepływa woda. Oblicz prędkości wody w tej rurce oraz ilość 

wody, jaka przepływa przez każdy z tych przekrojów w ciągu 1s, jeżeli w rurkach manometrycznych 

wmontowanych w rurę w miejscach o różnych przekrojach różnica poziomów cieczy wynosi 20cm. 

9. Z wysokości 4m upuszczono piłkę o masie 0,1kg. Piłka po odbiciu się od Ziemi osiągnęła wys.2,5m. Oblicz z jaką 

prędkością piłka uderzyła o Ziemię. Oblicz zmianę pędu piłki oraz siłę, jaka działała na piłkę w czasie 5*10
-3

s. 

10. Wyobraź sobie, że z wysokości 4m upuszczono dwie kulki: stalową i kauczukową. Porównaj siły, które działają na 

kulki w chwili odbicia. Jaki wpływ na działającą siłę ma materiał, z jakiego wykonano kulkę? Siła działa na kulki 

w czasie 5*10
-3

s, masa kulek wynosi 0,1kg. Współczynnik odbicia (restytucji) � =

��

��

= � �

��

    

gdzie:  

v1 -  prędkość przed odbiciem 

v2  - prędkość po odbiciu 

h0 -  wysokość, z której kulkę puszczono 

h – wysokość, na którą kulka podskoczyła 

kstal = 0,55 

kkauczuk = 0,85 

11. Woda w zbiorniku o głębokości 10m wywiera nacisk na pionową ścianę tamy o szerokości 100m. Oblicz 

wypadkową siłę wywieraną przez wodę na ścianę tamy. 


