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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE LA FIZIC Ă 

Etapa I – 17.11.2012 
 

 
Clasa a VIII-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) Numeşte ce transformare de stare de agregare apare în enunţurile urm ătoare: 
evaporare / condensare /  topire / 

solidificare / sublimare / desublimare 
 

  
 Exemplu: Aurul topit este răcit şi transformat în lingouri. solidificare 
2 p a) Faci duş. Fereastra rece a geamului se abureşte.  
2 p b) Sub acţiunea soarelui, zăpada devine apă.  
2 p c) În timp ce pastila de deodorant solid de cameră îşi micşorează 

volumul, mirosul său se simte din ce în ce mai puternic. 
 

2 p d) Rufele umede sunt atârnate la soare. După un timp se usucă.  
2 p e) La presiune atmosferică, la −78,5 °C, dioxidul de carbon trece 

din stare gazoasă în stare solidă, devenind zăpadă carbonică. 
 

 
B. (10 puncte)  Completează rebusul:  
 

      T     

 

 1.         E         
 

     2. M       
  

  
3.       P           

 
4.         E           

  5.       R         
 

 6.         A       
  

     7. T  
        

 8.         U         
 

 
9.         R           

10.           A      

1. Aerul cald urcă, cel rece coboară şi formează 
astfel curenţi de ... ; 
2. Fierberea reprezintă vaporizarea în toată … 
lichidului; 
3. Vaporizare la suprafaţa lichidului; 
4. Prin răcire la temperaturi negative, un gaz, ca 
aerul, devine lichid; 
5. 100oC reprezintă punctul de ... al apei pure la 
presiunea de o atmosferă; 
6. Căldura este transmisă de la Soare la Pământ 
prin ...; 
7. Trecerea din stare solidă în stare lichidă; 
8. Transferul căldurii din aproape în aproape, 
fără transport de substanţă; 
9. Trecerea din stare lichidă în stare de 
vapori/gaz; 
10. Zăpada şi gheaţa reprezintă starea ... a apei. 
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SUBIECTUL II (30 de puncte)  
A. (20 de puncte) La exerciţiile 1-4 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 
 

5 p  1. Deşi afară este cald, imediat ce iese din apă, înotătorul simte că îi este frig.  
a) da, căci apa este mai caldă decât aerul; b) da, căci apa se evaporă de pe corpul lui; 
c) da, pentru că deja îi scăzuse temperatura în apă; d) nu, îi este cald. 

 

5 p 2.           “Ceşcuţa cu cafea se află pe masă. Aburi calzi se ridică deasupra ei.”  
                În descrierea anterioară au loc următoarele fenomene fizice:  
a) evaporare; b) convecţie;  c) evaporare şi conducţie; d) evaporare şi convecţie. 

 

5 p 3. În Sistemul Internaţional, unitatea de măsură pentru căldura specifică este:  
a) J/kg·K; b) J/kg·oC; c) J/kg; d) J/K. 

 

5 p 4. Eşti pe Vârful Omu, la aproximativ 2500m altitudine. Pui un ou la fiert.  
După 4min de fierbere constaţi că este încă crud. De ce?  
a) presiunea atmosferică este mai mică la altitudine 
 şi de aceea apa fierbe la t < 100oC; 

b) focul nu a avut suficient oxigen 
 ca să degaje destulă căldură; 

c) combustibilul folosit are putere calorică mică; d) timpul se scurge altfel la 2500m. 
 

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

Ai la dispoziţie un pahar gradat în mL, apă, un densimetru pentru a măsura 
densitatea lichidelor şi un congelator. Dacă pui apă în pahar şi introduci apoi paharul în 
congelator, vei constata, după un timp, că nivelul gheţii din pahar este mai ridicat decât 
fusese cel al apei.  

Propune o metodă de a determina densitatea gheţii, considerând-o omogenă. 
 
SUBIECTUL III (40 de puncte)  
Scrieţi rezolvările complete.  
 

 1. Este foarte cald. Pentru a bea apă rece adaugi 5 cuburi de gheaţă,  
de masă m=0,9g fiecare, aflate la t2= -20oC, într-un pahar cu apă.  
Se cunosc: ρgheaţă= 0,9 g/cm3; cgheaţă= 2100 J/kg·grad;   
λgheaţă= 330 kJ/kg; capă= 4180 J/kg·grad. Află:  

5 p a) Latura unui cub de gheaţă; 
5 p b) Căldura absorbită de gheaţă până la 0oC; 
5 p c) Căldura absorbită de gheaţă pentru a se topi; 
5 p d) Căldura absorbită de gheaţa topită pentru a atinge temperatura de echilibru, dacă aceasta este te= 20oC. 

  
2. Într-un recipient sunt puse două cantităţi de apă de mase m1 şi m2. Prima cantitate de apă se află la 
temperatura t1=10oC, iar a doua la t2= 25oC. Ştiind că m2=4m1 şi că capă= 4180 J/kg·grad, se cere:   

5 p a) Reprezintă graficul variaţiei temperaturii corpurilor în funcţie de timp; 
5 p b) Scrie expresia căldurii cedate de m2 şi a celei primite de m1; 
5 p c) Calculează temperatura de echilibru; 
5 p d) Afl ă puterea calorică a unui combustibil, ştiind că prin arderea a 5kg din acesta, vor fi încălzite 10kg de 

apă cu 8oC şi că numai 40% din căldura cedată prin arderea sa este preluată de apă. 
Punctaj total 100 puncte. 


