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ÖÅ8: Ç ÐÉÅÓÇ

ÐáñáôÞñçóå ôçí åéêüíá. Ïé äýï Üíäñåò Ý÷ïõí

ðåñßðïõ ôï ßäéï âÜñïò. Ãéáôß ï Ýíáò âïõëéÜæåé óôï

÷éüíé ðåñéóóüôåñï áðü ôïí Üëëï;

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
ìéêñü ôáøß

áëåýñé

êïõôÜëé

êïõôß áðü óáðïýíé

ðåôñáäÜêéá

âáñý âéâëßï

ÃÝìéóå ôï ôáøß ìå áëåýñé. Ìå ôï êïõôÜëé óôñþóå ôï áëåýñé, þóôå

íá åßíáé åðßðåäï. ÃÝìéóå ôï êïõôß áðü ôï óáðïýíé ìå ðåôñáäÜêéá êáé

ôïðïèÝôçóÝ ôï óôç ìßá Üêñç ôïõ ôáøéïý ìå ôç ìåãÜëç ôïõ

åðéöÜíåéá íá áêïõìðÜ óôï áëåýñé. Áêïýìðçóå óôç óõíÝ÷åéá ôï

êïõôß óôçí Üëëç Üêñç ôïõ ôáøéïý ìå ôçí ßäéá åðéöÜíåéá íá áêïõìðÜ

óôï áëåýñé êáé ôïðïèÝôçóå ðÜíù ôïõ Ýíá âáñý âéâëßï. Óýãêñéíå ôá

äýï áðïôõðþìáôá. 

Ôé ðáñáôçñåßò;

Ðåßñáìá
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Óôñþóå ìå ôï êïõôÜëé îáíÜ ôï áëåýñé, þóôå íá åßíáé åðßðåäï.

Áêïýìðçóå ôï êïõôß óôï ôáøß

u ìå ôç ìåãÜëç ôïõ åðéöÜíåéá íá áêïõìðÜ

óôï áëåýñé.

u ìå ôç ìéêñÞ ôïõ åðéöÜíåéá íá áêïõìðÜ

óôï áëåýñé.

Êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò ôïðïèÝôçóå ðÜíù óôï êïõôß ôï ßäéï

âáñý âéâëßï. Óýãêñéíå ôá äýï áðïôõðþìáôá. Ôé ðáñáôçñåßò;

.ÐáñáôÞñçóç

.ÐáñáôÞñçóç

ÓõìðÝñáóìá

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

ÓõìðëÞñùóå ôï óõìðÝñáóìá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò ëÝîåéò: •ðßåóç •åðéöÜíåéá •âÜñïò

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Όταν τοποθετώ το βαρύ βιβλίο πάνω στο κουτί, το αποτύπωμα είναι πιο βαθύ.

theo
Γραφομηχανή
Όταν ακουμπά στο αλεύρι η μικρή επιφάνεια του κουτιού, το αποτύπωμα είναι πιο βαθύ.

theo
Γραφομηχανή
Η πίεση εξαρτάται από το βάρος του σώματος και το μέγεθος τηςεπιφάνειάς του.
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ãéáôß ï Ýíáò ÷éïíïäñüìïò

âïõëéÜæåé óôï ÷éüíé ðåñéóóüôåñï áðü ôïí Üëëï;

2. Ìðïñåßò íá ó÷ïëéÜóåéò áõôü ðïõ âëÝðåéò óôçí

åéêüíá;

3. Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ãéáôß ìðïñåß ôï ðáéäß íá

îáðëþóåé ðáíù óôá êáñöéÜ ÷ùñßò íá ôñáõìáôéóôåß;

.
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theo
Γραφομηχανή
Ο χιονοδρόμος χωρίς πέδιλα βουλιάζει,γιατί η επιφάνεια των παπουτσιών τουείναι μικρή, άρα η πίεση είναι πιο μεγάλη.

theo
Γραφομηχανή
Το όχημα έχει μεγάλη επιφάνεια και πα-ρά το βάρος του δε βουλιάζει. Ο άνθρω-πος βουλιάζει, γιατί η επιφάνεια είναιμικρή, άρα η πίεση είναι μεγάλη.

theo
Γραφομηχανή
Τα καρφιά στο κρεβάτι είναι τοποθετη-μένα το ένα κοντά στο άλλο, με αποτέλε-σμα η πίεση να είναι μικρή.




