
Zadanie 
 
 
1.  W naczyniu z wodą pływa kawałek lodu z kawałkiem ołowiu. Jaki zmieni 

się wysokość poziomu wody po stopieniu lodu (zwiększy czy 
zmniejszy)?  

 
 
Dane: 
V – objętość lodu ołowiem 
VPb- objętość kawałka ołowiu 
V1 – objętość wody wypartej przez podwodną część kawałka lodu z ołowiem 
ρ0 – gęstość wody 
ρPb – gęstość ołowiu 
ρ2 – gęstość lodu 
S – pole przekroju poprzecznego naczynia 
 
 



Zadania  

2.  Drewniany klocek pływa w wodzie, nad wodą znajduje się 
jedna trzecia jego objętości. Klocek ten może również 
pływać w oleju, lecz wtedy nad cieczą znajduje się 0.1 
jego objętości. Wyznacz gęstość: a) drewna, b) oleju. 

 

3.  Kotwica wykonana z żelaza o gęstości 7870 kg/m3 wydaje 
się w wodzie lżejsza o 200 N. a) Ile wynosi objętość tej 
kotwicy? b) Ile wynosi jej ciężar w powietrzu? 



Zadanie 
 
4.  Na rysunku przedstawiono ciało o masie 450 kg, mające kształt sześcianu o 

krawędzi L = 0.1m, zawieszone na linie i całkowicie zanurzone w otwartym 
zbiorniku z cieczą o gęstości 1000 kg/m3. 

      (a)  Oblicz wartość wypadkowej siły działającej na górną ścianę  
            sześcianu ze strony cieczy i powietrza, zakładając, że ciśnienie  
            atmosferyczne jest równe 1000hPa.  
      (b) Oblicz wartość wypadkowej siły działającej od dołu na dolną ścianę 
           sześcianu. 
      (c) Oblicz naprężenie liny. 
     
 
 



 
5.  Długa i cienka okrągła rurka o promieniu r = 0.30 cm stoi pionowo i jest 

połączona z beczką o promieniu R = 21 cm. Beczka jest w całości wypełniona 
wodą.  Rurkę wypełniono wodą do wysokości h = 12 m. Wyznacz (a) masę wody 
w rurce, (b) siłę z jaką woda w rurce wywiera na beczkę. 

     
 
 

Zadanie	



Zadanie	
 
6.  Dwa naczynia o polu przekroju poprzecznego S = 100cm2 połączone 

są u dołu krótką i cienką rurką. Do naczynia wlano rtęci (ρHg ≈ 13580 
kg/m3). Poziom cieczy znajduje się na wysokości H = 20cm.  Do 
lewego ramienia dolano litr wody (V1 = 1l). Ciecze nie mieszają się. 
Wyznacz na jakich wysokościach (h1 i h2) znajdują się poziomy rtęci 
w każdym z naczyń. 



Zadania  
 

7.  Podczas strzelaniny na Dzikim Zachodzie kula trafia w ściankę otwartego od 
góry zbiornika z wodą tworząc w niej otwór w odległości h od powierzchni 
wody. Pole przekroju poprzecznego zbiornika wynosi A0, pole przekroju 
poprzecznego otworu po kuli wynosi A1. Wyznacz prędkość z jaką woda 
wypływa przez otwór. 

 
 

 



 

8.  Musisz spuścić wodę z zatkanego zlewu. Zlew ma powierzchnię 0,38 m2 i jest 
wypełniony wodą do wysokości 4,0 cm. Rura syfonowa unosi się 45 cm nad dnem 
zlewu, a następnie opada o 85 cm do wiadra. Rura syfonu ma średnicę 2,0 cm.  

      (a) Zakładając, że poziom wody w zlewie ma prawie zerową prędkość, oszacuj 
       prędkość wody, gdy wejdzie ona do wiadra.  
       (b) Oszacuj, ile czasu zajmie opróżnienie zlewu. 

 
 

 


