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 EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ 

Etapa I – 17.11.2012 

 

 

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) Există 6 proprietăţi fizice generale ale corpurilor: 

 

 

 

 

 

sunt formate din substanţe / ocupă un spaţiu /  interacţionează / 

au inerţie / sunt divizibile / se află într-o stare de agregare 

 

Numeşte care este proprietatea fizică generală a corpurilor, ce apare în enunţurile următoare: 

 Exemplu: Omul de zăpadă stă nemişcat în mijlocul curţii. au inerţie 

2 p a) Dulapul este atât de mare, încât nu am loc de el.  

2 p b) Aerul este format în proporţie de 21% din oxigen.  

2 p c) Pentru a zbura, pasărea împinge puternic aerul cu aripile.  

2 p d) La temperaturi mai mici de 0
o
C, apa devine gheaţă.  

2 p e) Tortul a fost feliat în bucăţi mici, ca să poată mânca toţi.  

 

B. (10 puncte)  Completează rebusul:   

 

   
    E       

  

 

  
1.     R       

   

  
    2. O     

    

 
3.       A     

    

 
4.       R     

    

   
5.   E           

 

    
6. M           

 

   
7.   E       

   

8.         D 
      

   
9.   I       

   

  
10.     E             

 

1. Interval de timp; 

2. Are 3600 de secunde; 

3. La un tabel de valori, diferenţa dintre valoarea măsurată 

şi valoarea medie se numeşte ... ; 

4. Unitate de măsură pentru capacitatea volumică a vaselor 

(articulat); 

5. Unitatea de măsură, în Sistemul Internaţional, pentru 

timp; 

6. Unitatea de măsură, în Sistemul Internaţional, pentru 

lungimi (articulat); 

7. Atunci când se fac mai multe măsurări, valoarea cea mai 

apropiată de valoarea reală este valoarea lor ... ; 

8. Corp care are formă proprie şi volum propriu; 

9. Are 60 de secunde; 

10. Instrument ce măsoară trecerea timpului pe baza 

scurgerii nisipului. 
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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. În Sistemul Internaţional, unitatea de măsură pentru volumul corpurilor este:  

a) metrul; b) metrul pătrat; c) metrul cub;  d) litrul.  
 

5 p 2. Câte cuburi cu latura a=3cm pot încăpea într-o cutie ce are dimensiunile: L=27cm, l=18cm, h=9cm?  

a) 54;  b) 108; c) 162; d) 216. 
 

5 p 3. Cinci tineri măsoară simultan durata unei melodii şi obţin valorile: 185s, 181s, 187s, 188s, 179s. 

Care este valoarea cea mai apropiată de valoarea reală?  

a) 184s; b) 174,5s; c) 186,2s; d) 180s. 
 

5 p 4. Un tren a plecat din gară la ora 19:15 şi a ajuns la destinaţie a doua zi la ora 9:27.   

Cât a durat călătoria? 

a) 14 ore şi 12 min; b) 10 ore şi 12 min;   c) 9 ore şi 48 min;   d) 840 min. 
 

 

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

 

Alex vrea să măsoare lungimea unui gard. El are la dispoziţie doar o riglă de 30cm 

şi o bucată lungă de sfoară. Găseşte o metodă prin care Alex să poată măsura               

lungimea gardului, astfel încât să nu folosească rigla direct pe gard, decât pentru distanţe mai mici de 30cm.

  

SUBIECTUL III (40 de puncte)  

Scrie rezolvările complete. 

 

 1. Terenul de sport de la şcoala lui Alex are formă dreptunghiulară, cu lungimea L=30m  

şi lăţimea l=10m. Află:   

5 p 1. a) Ce distanţă a alergat Alex, dacă a făcut de 3 ori înconjurul terenului de sport;  

5 p 2. b) Câte terenuri de minibaschet cu suprafaţa S=50m
2 

încap pe terenul de sport;  

5 p c) Câţi metri pătraţi de plasă din sârmă trebuie cumpăraţi pentru a construi un gard  

de înălţime h=3m, care să împrejmuiască terenul de sport; 

5 p 3. d) După câte zile a fost construit un sfert din gardul de la punctul c), dacă el este construit astfel încât 

în fiecare zi se dublează suprafaţa sa şi toată construcţia durează 3 zile. 

4.  

 2. Pentru a determina volumul unui corp metalic de formă neregulată, Alex l-a introdus într-un 

cilindru gradat, în care, înainte, a pus 40mL de apă. 

5 p 5. a) Ce valoare a obţinut Alex pentru volumul corpului, dacă volumul final al apei din     

 6. cilindru a fost 67mL? 

5 p 7. b) Ce valoare ar avea latura unui cub al cărui volum ar fi egal cu cel al corpului introdus de Alex în 

cilindrul gradat? 

5 p 8. c) Dacă cilindrul gradat ar avea la bază o spărtură prin care, în fiecare secundă, s-ar pierde 2mL de apă, 

 9.  în cât timp s-ar scurge toată apa din el? 

5 p d) Ar putea Alex să măsoare cu aceeaşi metodă volumul unui corp din lemn? De ce?  

Punctaj total 100 puncte. 


