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9. Slėgis
1

4

Paaiškink, kodėl eskimui einant
per ploną ledą prireikia lentų.

5

Pabaik pildyti lentelę.
Jėga

Kūno atramos plotas

Slėgis

10 N

0,1 Pa
8 · 105 cm2

16 kN

40 000 cm2

2

600 Pa

Paaiškink, kodėl vieni kūnai sminga į pagrindą, kiti – ne.
A

				
A

5 Pa
2 · 10-2 Pa
50 Pa
800 Pa

5 Pa

7 · 104 mm2

6

Kokį slėgį į grindis
sukuria 200 N svorio ir
4 m2 ploto kilimas?

B

D

C

Pasinaudok žiniomis apie slėgį ir parašyk, kuo panašios pateiktos
situacijos.

B

7

3

Rašomojo stalo masė – 40 kg. Jis stovi ant keturių kojelių. Kokio ploto turi būti kiekviena stalo kojelės
atrama, kad ant laminuotų grindų neliktų įspaudų? Žinoma, kad laminatas gali atlaikyti 125 kPa slėgį.

Trys vienodos masės stačiakampiai kūnai sudėti ant stalo skirtingais būdais.
1. Pabaik rašyti sakinius. Pavartok žodžius: mažesnis, vienodas, didesnis.
Stalo kojelės atrama turi būti ____________ ploto.

1. A ir B situacijoje kūnus veikiantis sunkis yra ___________________.
2. B situacijoje slėgis į pagrindą ___________________ nei A situacijoje,
nes jėgos veikimo plotas B situacijoje yra ___________________.
2. Užrašyk žodžiais formulę, kuri sieja slėgį, jėgą ir plotą.
		

8
A

Žemiau pavaizduota sunkvežimio padanga.                                                     
1. Apskaičiuok plotą, kuriuo padanga liečiasi su kelio danga.

_______________________________________________________

3. Apskaičiuok slėgį į stalo paviršių situacijoje A, jei kūnų svoris yra
500 N, pagrindo plotas – 200 cm2.

Plotas, kuriuo padanga liečiasi su kelio danga, lygus ____________ .

0,5 m

m
0,4

2. Apskaičiuok transporto priemonės slėgį į kelio dangą, jei sunkvežimis turi 4 ratus ir jo svoris – 100 kN.

Slėgis į stalo paviršių situacijoje A lygus _____________________ .
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B

9 skyrius • Slėgis

Sunkvežimio slėgis į kelio dangą lygus ____________ .
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