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Sarcini de lucru: 

- De citit lecția ”Presiunea” din manual de la paginile:102-105 

- De scris pe caiet noțiunile despre presiune și problemele rezolvate 

de pe fișă 

- De rezolvat problemele propuse 

- De trimis rezolvarea problemelor(numele elevului și clasa) la adresa 

de e-mail : marinela_juverdeanu@yahoo.com 

 

Presiunea 

 

Definiție: Presiunea (notata cu p) este o marime fizica scalara egala cu raportul dintre 

valoarea fortei F care actioneaza normal si uniform distribuita pe o suprafata si aria S a 

acelei suprafete: 

  
 

 
 

p- presiunea 

F-forța normală (forța care acționează perpendicular pe suprafață) 

S-aria suprafeței de contact 

Unitatea de masura pentru presiune este Pascalul(Pa) si ea rezulta din ecuatia de 

definitie a presiunii: 

                                           

Definiție : Un pascal reprezintă presiunea exercitată de o forță de 1N care acționează 

normal și uniform distribuită pe o suprafață cu aria de 1 m
2
. 

In practică sunt utilizate si alte unitati de masura pentru presiune: 

 

            - torrul (torr) este presiunea exercitata, datorita greutatii sale, de o coloana de 

mercur cu inaltimea de 1mm: 

                                     1torr=133,3  

            - atmosfera tehnică (at) reprezinta presiunea exercitata de greutatea unui 

corp cu masa de 1kg pe o suprafata cu aria de 1 : 
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            - atmosfera  fizică(atm) reprezinta presiunea exercitata de aerul atmosferic 

la nivelul marii, in conditii normale de clima: 

                           

 

1 bar=10
5
Pa 

 

 

Probleme rezolvate: 

 

 

 

 

Probleme propuse spre rezolvare: 

 

1. De ce vara , când este foarte cald, tocurile încălţămintei femeilor lasă pe asfalt urme 

mai adânci decât ale bărbaţilor?  
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2.De ce curelele unui rucsac trebuie să fie late ? 

 

3. Un corp cu greutatea de 98N este aşezat pe o masă .Ce presiune exercită asupra mesei 

,dacă corpul are lungimea de 0,1 m, iar lăţimea de 0,05 m. 

 

4.Care este forţa care acionează asupra unei suprafeţe de 4m²,dacă presiunea produsă este 

de      294000N/m². 

 

5. Un om cu greutatea de 588 N ţine în spate un sac cu greutatea de 490 N.Să se afle 

presiunea  exercitată , ştiind căsuprafaţa tălpilor bocancilor este de 0,02m².Dar în timpul 

mersului? 

 

6.O cărămidă de dimensiuni 5cmx10cmx20cm are masa de 2kg . 

     a) Care este greutatea sa (g=10N/kg) ? 

     b)Care este presiunea exercitată de cărămidă dacă o aşezăm pe nisip succesiv ,pe 

fiecare din feţele sale ? 

 

 

 

 

 


