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1. o problemă cu lichide   

Cântarul pe care ai așezat un vas plin cu lichid, indică masa m = 180 kg. Dacă așezi vasul gol pe cântar,  
indicația acestuia este de 5 ori mai mică. Ştii că volumul lichidului care umple complet vasul este  V = 0,2 kl. 
Calculează :  
a) densitatea lichidului care umple vasul ; 
b) greutatea aceluiaşi lichid. 
 

2. La bunici… 
Pleci în vacanță la bunici. Pentru aceasta te decizi să mergi cu trenul. Consultând „mersul trenurilor” constați 
că timpul în care ai ajunge la destinație este ∆∆∆∆t = 2 h. În ziua în care pleci, din cauza ploii torențiale, trenul 

întârzie cu ht
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Calculează:  
a. De câte ori a fost  mai mică viteza medie a trenului decât cea cu care ar fi trebuit să meargă. 

b. În cât timp ai fi parcurs aceeaşi distanţă cu autoturismul dacă viteza acestuia este de 
3

2
ori mai mare 

decât viteza reală a trenului.  
3. “Plugul ară şi dezgheţul grapă” 

De obicei pământul se ară toamna, în urma operaţiunii rămânînd bulgări mari de pământ. Primăvara, după ce 
terenul se dezgheaţă, pământul, arat în toamnă, este afânat ca şi când, folosind o grapă, bulgării mari de 
pământ au fost sparţi. De aici vine şi zicala populară: “Plugul ară şi dezgheţul grapă”.  
Descrie fenomenul fizic ce stă la baza acestei  zicale? 

4. O problemă … practică 
Foaia pe care ai primit subiectele este de tipul A4. Pentru a se multiplica subiectele s-a cumpărat de la 
magazin un top ( pachet complet) de hârtie pentru imprimantă. Pe pachet este lipită eticheta din figură: 
 
 
Ai la dispoziţie o riglă gradată. În figură este reprezentată doar o porţiune din riglă.  
 
 
 

a. Care este eroarea absolută datorată folosirii riglei pentru a măsura dimensiunile paginii A4 (dacă ai la 
dispoziţie o riglă, poţi măsura şi verifica dimensiunile foii de hârtie)Justifică răspunsul; 

b. Care este masa topului de hârtie din care ai primit foaia cu subiectele;  
c. Care este eroarea cu care ai estimat masa topului de hârtie. 
5. O problemă de … vacanţă 

Te joci cu un laser de jucărie într-o cameră goală. Ţinând laserul pe podea, trimiţi raza laser spre un 
perete acoperit complet cu o oglindă. Unghiul de incidenţă al razei luminoase pe oglindă este de 450 . 
În acest caz,  pe tavan, raza reflectată, formează o pată  luminoasă  la distanţa de 5 m de peretele pe 
care este fixată oglinda.  

a. La ce înălţime de podea trebuie să lovească raza laser peretele cu oglinda pentru ca pata 
luminoasă de pe tavan să fie exact pe verticala locului în care se găseşte sursa laser. 

b.  Calculează în acest caz înălţimea camerei. 
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500 foi  A4   210mm  x  297mm,     80 g/m2  


