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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ 

Etapa a II-a – 23.03.2013 

 

 

Clasa a VI-a  

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   

 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I (20 de puncte)  

A. (10 puncte) În funcţie de reperul ales, traiectoria oricărui mobil poate fi: 

  

 

 

 Numeşte care este forma traiectoriei corpurilor din situaţia următoare:                           

 Alex stă pe malul unui râu. El pune simultan pe apă o bărcuţă roşie şi una galbenă, care plutesc 

alături, în linie dreaptă, cu aceeaşi viteză. Bărcuţa galbenă este prinsă într-un vârtej şi se scufundă, în 

timp ce bărcuţa roşie îşi continuă drumul fără nicio schimbare. Observând că sunt vârtejuri şi că este 

periculos să te scalzi, Alex se urcă pe bicicletă şi, urmând poteca şerpuită, se îndreaptă spre casă. 

 

 Corpul la care ne referim Traiectoria 

 Exemplu: bărcuţa galbenă, înainte să fie prinsă în vârtej, în raport cu Alex; rectilinie 

2 p a) bărcuţa roşie în raport cu un pescar care stă pe mal;  

2 p b) bărcuţa roşie în raport cu bărcuţa galbenă, înainte de vârtej;  

2 p c) bărcuţa galbenă, când este prinsă în vârtej, în raport cu Alex;  

2 p d) Alex, când  pedalează pe potecă, în raport cu un pescar care stă pe mal;  

2 p e) o pedală, în raport cu Alex, atunci când Alex pedalează.  

 

B. (10 puncte)  Completează rebusul:   

    1. T           

    2. R           

     3.   A           

4.         I           

   5.     E           

 6.       C          

 7.       T         

    8.   O          

   9.   R         

   10.   I          

      E        

 

 

punctiformă/ rectilinie/ curbilinie 

1. Se măsoară în secunde; 

2. Nu-şi schimbă poziţia, deci se află în ...; 

3. Mărimea fizică ce măsoară inerţia; 

4. Raportul dintre masă şi volum; 

5. Proprietatea corpurilor de a rămâne în repaus 

sau în mişcare rectilinie uniformă, în absenţa 

unei acţiuni exterioare; 

6. Când un corp îşi schimbă poziţia în raport cu 

un reper, spunem că se află în …; 

7. Mărimea fizică ce măsoară interacţiunea; 

8. Corp aflat în mişcare sau în repaus, ale cărui 

dimensiuni sunt neglijate; 

9. A mia parte dintr-un kilogram; 

10. Se măsoară în metri pe secundă. 
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SUBIECTUL II (30 de puncte)  

A. (20 de puncte) La exerciţiile 1-4 încercuieşte răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

 

5 p  1. Pentru a ţine pasul cu Alex, fratele său mai mare, Ana trebuie să alerge.  

     Care dintre ei are viteză mai mare? 

a) nu se ştie; b) Ana; 

c) Alex;          d) au aceeaşi viteză. 
 

5 p 2. Când automobilul porneşte brusc, călătorii sunt lipiţi de spătarul scaunelor, deoarece: 

a) nu şi-au pus centura de siguranţă; b) acţionează gravitaţia; 

c) din inerţie tind să-şi păstreze starea de repaus; d) interacţionează cu podeaua. 
 

5 p 3. O balanţă, aflată în echilibru, are pe un taler două corpuri de 200 g fiecare, un corp de 1,5 kg şi un 

corp de masă necunoscută, iar pe celălalt taler are un corp de 50 g şi un corp de 2,5 kg. 

Masa necunoscută are valoarea: 

a) 650 g; b) 1,1 kg; 

c) 0,6 kg; d) 1010 g. 
 

5 p 4. Dintre un kilogram de puf şi unul de fier, are greutate mai mare: 

a) 1 kg de fier;  b) 1 kg de puf;  

c) nu se ştie; d) sunt la fel de grele. 
 

 

B. (10 puncte) Găseşte o soluţie practică pentru următoarea cerinţă:  

   Alex are la dispoziţie apă, un cilindru gradat şi un cântar de bucătărie. El vrea să  

   determine densitatea medie a materialului din care este făcută o linguriţă metalică, 

   iar apoi, utilizând tabele de densităţi, să afle, aproximativ, care este acest material. 

Ştiind că linguriţa încape în cilindrul lui Alex, găseşte o metodă prin care acesta îi poate măsura 

densitatea. 

 

SUBIECTUL III (40 de puncte) 

Scrie rezolvările complete. 

                       

 1. Un automobil se deplasează pe o autostradă, rectiliniu uniform, astfel: 

 

5 p 1. a) Reprezintă mişcarea automobilului sub forma unui tabel:  

 

  t(0:00)       
  x(km)       

5 p 2. b) Reprezintă mişcarea automobilului sub forma unui grafic; 

5 p c) Determină viteza automobilului, exprimată atât în km/min, cât şi în km/h; 

5 p 3. d) Care este poziţia automobilului la ora 8:33? 

 
2. Un cub din aluminiu este atârnat de un resort de masă neglijabilă, pe care  

îl alungeşte cu Δl=1,5 cm. Greutatea cubului este G=2,7 N. Se cer: 

5 p 4. a) Constanta elastică a resortului;   

5 p 5. b) Masa corpului, considerând acceleraţia gravitaţională g=10 N/kg; 

5 p 6. c) Volumul cubului, dacă latura sa este de 5 cm; 

5 p d) Ştiind că densitatea aluminiului este ρaluminiu=2700 kg/m
3
, arată dacă în cub  

există goluri de aer sau dacă acesta este în întregime plin cu aluminiu.                

      Punctaj total 100 de puncte. 


