
Кантрольная работа
па тэме

”
Цiск“

Варыянт 1

1. Адзiнкай вымярэння цiску ў СI з’яўляецца

(a) Ньютан
(b) кiлапаскаль
(c) грам
(d) Паскаль
(e) Ват

2. Рэспублiканскi гiдрамедцэнтр сведчыць, што ў сакавiку 2005 г. сярэдняя вышыня снежнага
покрыва па Гомельскай вобласцi складала h = 58, 0 см. Якi цiск утвараў снег на глебу, калi
сярэдняя шчыльнасць снегу ρ =600 кг/м3?

3. Вызначыце масу гружанага чатырохвосевага вагона, якi стварае на рэйкi цiск 100 МПа пры
плошчы судакранання кожнага кола з рэйкай 4 см2.

4. Малы поршань гiдраўлiчнага дамкрата пад уздзеяннем сiлы 150 Н апусцiўся на 20 см. Плошча
малога поршння — 2 см2, а вялiкага — 8 см2. Вызначыце вышыню пад’ёму груза.

5. Якi цiск на глебу аказвае
”
Белая Вежа“ (г. Камянец, Брэсцкай вобласцi), калi яе вышыня 30 м,

таўшчыня сцен 2,5 м, вонкавы дыяметр 13,6 м. Вежа збудаваная з цэглы, шчыльнасць якой
1500 кг/м3
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1. Формула для разлiку гiдрастатычнага цiску мае выгляд

(a) p = F
S

(b) p = ρgh

(c) F1

F2
= S1

S2

(d) F = p
S

(e) F = S
p

2. Падлiчыце цiск, якi ўтвараецца сiлай 20 Н, якая дзейнiчае на апору плошчай 2 дм2.

3. Да малога поршня гiдраўлiчнага прэса плошчай сячэння S1 =2 см2 прыкладзеная сiла F1 =10 Н.
Якiмi будуць цiск масла на вялiкi поршань сячэння S2 =200 см2 i сiла цiску на вялiкi поршань??

4. У дзве трубкi сазлучаных сасудаў налiлi алей i ваду. Якая вышыня слупу алею, калi вышыня
слупа вады над мяжой падзелу вадкасцяў — 2 см2?

5. Калi на цела, на якое цiсне прэс, дзейнiчае сiла 100 Н, яго таўшчыня памяншаецца на 0,2 см.
На колькi зменiцца таўшчыня цела, калi на малы поршань дзеёнiчае сiла 200 Н, а яго дыяметр
у 10 разоў меншы за дыяметр большага поршня? Лiчыце, што памяншэнне таўшчынi прама
прапарцыянальнае сiле цiску.


