
Ciśnienie wywierane 

na dolną powierzchnię 

ciała jest większe niż 

na górną i to jest źró-

dłem siły wyporu 

siła wyporu  

siła Archimedesa 

mierzona w N 

gęstośd cieczy 

(gazu), w której 

zanurzone jest 

ciało mierzona w 

kg/m
3
 

przyspieszenie 

grawitacyjne, w 

przybliżeniu 10 m/s
2
 

objętośd ciała zanu-

rzonego w cieczy 

mierzona w m
3
  

Temat: Dlaczego okręt pływa? 

Siły wyporu 

Każdy, kto wyciągał z wody jakiś przedmiot, zetknął się z siłami 

wyporu. Tym mianem określamy pozorną zmianę ciężaru ciała 

zanurzonego w cieczy. Na przykład podnoszenie dużego głazu z 

dna rzeki jest stosunkowo łatwe dopóty, dopóki jest on zanu-

rzony całkowicie w wodzie. Na powierzchni musimy użyd 

znacznie większej siły do tego celu. Na ciało zanurzone w wo-

dzie wywierana jest pewna siła, skierowana dokładnie ku gó-

rze, czyli przeciwnie do siły grawitacyjnej. Ta siła nosi nazwę 

siły wyporu.  

By zrozumied istotę siły wyporu, należy posłużyd się pojęciem 

„wypartej wody". Gdy do naczynia całkowicie wypełnionego 

wodą wrzucimy kamieo, częśd wody się wyleje (rys. obok). 

Jest to woda wyparta przez kamieo. Objętośd wylanej wo-

dy równa jest objętości kamienia, czyli przestrzeni, jaką 

zajmuje. 

Związek między siłą wyporu i wypartą cieczą pierwszy okrył 

grecki uczony Archimedes w III wieku p.n.e. Sformułował 

to następująco: 

Każde ciało zanurzone w cieczy doznaje sity wyporu skierowanej w górę i równej cięża-

rowi wypartej cieczy. 

Związek ten nazywamy prawem Archimedesa i zapisujemy w postaci równania:  

 

 

 

 

 

 

O wartości siły wyporu decyduje objętośd zanurzonego ciała: 

 Ciało tonie jeśli jego gęstośd jest większa od gęstości cieczy, 

 Ciało pływa po powierzchni cieczy, jeśli ma mniejszą gęstośd od cieczy, 

 Unosi się w cieczy, jeśli ma gęstośd taka samą jak ciecz. 

Żelazo ma większą gęstośd 

niż woda i dlatego tonie. 

Jednak statki zbudowane z 

żelaza nie toną. 

Gdy masa wypartej przez 

żelazną łódź wody zrówna się 

z masą łodzi, zacznie ona 

unosid się na powierzchni 

wody. 

Pływające ciało wypiera tyle 

wody, że jej masa równa jest masie ciała. 

Lista zadao 

1) Pragnąc zrównad swoją gęstośd z gęstością wody, pływaczka przypięła ciężki pas. 

Łączna masa pływaczki i pasa wynosi teraz 60 kg. 

a) Oblicz ciężar pływaczki. 

b) Oblicz jej objętośd. 

c) Jaka siła wyporu działa na nią na głębokości 2 metrów?   

2) Dla statków pływających po morzach arktycznych problemem może byd spotkanie z 

górą lodową. Oblicz, jaka częśd góry lodowej wystaje ponad powierzchnię wody. 

Przyjmij, że gęstośd wody wynosi 1000kg/m
3
, a gęstośd lodu 900kg/m

3
. Wyjaśnij, dla-

czego góry lodowe są dla statków tak niebezpieczne. 

3) Wczasowicz pływa leniwie po morzu tak, ze 90% jego ciała znajduje się pod wodą. 

Gęstośd wody morskiej wynosi 1025 kg/m
3
. Oblicz średnią gęstośd ciała wczasowicza. 

4) Oblicz wartośd siły wyporu działającej na znajdujący się w powietrzu, wypełniony 

helem balon o objętości 270 m
3
. Masa balonu (powłoki, kosza oraz balastu) wynosi 

100 kg, a w koszu znajdują się trzy osoby o masie 70kg każda. Narysuj w odpowiedniej 

skali wektory sił działających na balon. Wyznacz siłę wypadkową. Jak zachowa się ba-

lon? Co należy zrobid, by balon z pasażerami mógł odlecied? Ponownie narysuj w od-

powiedniej skali wektory sił działających na balon i wyznacz siłę wypadkową przyjmu-

jąc, że w balonie znajdują się tylko dwie osoby. Jak teraz zachowa się balon? Co nale-

ży zrobid, aby spowodowad opadanie balonu? Gęstośd powietrza 1,3kg/m
3
, gęstośd 

helu 178,5g/m
3
. 


