
KATI BASINCINA GİRİŞ ÇALIŞMA KAĞIDI 
1) Aşağıda verilen özdeş küplerin her biri 2 m2 ve 10 N ağırlığındadır. Küpler 1, 2, 3, 4, 5, 6. düzenekteki gibi 

yerleştirilmiştir. Basınçları bulunuz ve büyükten küçüğe sıralayınız. 

 

2) Aşağıda verilen şekillerin ağırlıklarının eşit basınçları arasında da P3 < P2 < P1 eşitliği olduğu biliniyor.  

 

 

 

 

1, 2 ve 3 numaralı cisimlerin yüzey 
alanlarını karşılaştırınız. 

3 > 2 > 1  

Yüzey alanıyla basınç arasında nasıl bir 
ilişki olduğunu aşağıdaki boşluğa yazınız. 

TERS ORANTI VARDIR.  

Cisimler yere temas eden yüzeyleri üst 
üste koyularak en büyük ve en küçük 
basınç elde edilmek istenirse aşağıdan 
yukarıya doğru sıralama nasıl olmalıdır? 

En Büyük Basınç: 1 – 2 - 3 

En Küçük Basınç: 3 – 2 - 1 

 



KATI BASINCINA GİRİŞ ÇALIŞMA KAĞIDI 
3) Aşağıda verilen şekillerin yüzey alanlarının eşit basınçları arasında da P2 < P1 < P3 eşitliği olduğu biliniyor. 

 

4) Aşağıda verilen 1, 2 ve 3 numaralı cisimlerin zemine uyguladıkları basınçlar Pa, Pb ve Pc’dir. Cisimler 
şekildeki gibi kesilip zemine yeniden koyulduklarında basınçları Pd, Pe ve Pf oluyor. (Cisimler homojendir) 

 

5) Aşağıda verilen 20N ağırlığına sahip sandık duvara dayanmış bir şekilde durmaktadır. Sandığa sırasıyla Fa 
ve Fb kuvvetleri uygulanmaktadır. (Sandığın yüzey alanları S ve 2S’dir.) 

 

1, 2 ve 3 numaralı cisimlerin ağırlıklarını 
karşılaştırınız. 

3 > 2 > 1 

Ağırlık ile basınç arasında nasıl bir ilişki olduğunu 
aşağıdaki boşluğa yazınız. 

DOĞRU ORANTI VARDIR. 

 

Pa ile Pd arasındaki basınç ilişkisi nedir? 

Pa > Pd 

Pb ile Pe arasındaki basınç ilişkisi nedir? 

Pb > Pe 

Pc ile Pf arasındaki basınç ilişkisi nedir? 

Pc = Pf 

1, 2 ve 3 numaralı cisimler özdeş ise Pd, Pe ve Pf 
arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? 

Pd = Pe > Pf 

 

Duvarda oluşan basıncın kaynağı hangi kuvvetlerdir? 

Duvarda oluşan basıncın kaynağı sadece Fb kuvvetidir. 

Zeminde oluşan basıncın kaynağı hangi kuvvetlerdir? 

Zeminde oluşan basıncın kaynağı Fa ve Cismin Ağırlığıdır. 
Unutmayın ağırlık da bir kuvvettir ve zemine doğru diktir. 

Fa ve Fb birbirine eşit ise duvar ve zeminde oluşan basınçları 
karşılaştırınız? 

ZEMİN > SANDIK 

 


