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Mărimi fizice 
 

TEST 1 

1. Alegeţi din exemplele de mai jos corpurile şi substanţele: 
creion, ulei, lapte, aerul din clasă, sucul din sticla, banca. 

2. Care este criteriul după care sunt aşezaţi în rând elevii la ora de educaţie fizică? 

a) înălţime; 

b) culoarea părului; 

c) data naşterii. 

Alegeţi răspunsul corect. 

3. Ce proprietăţi generale recunoaşteţi din afirmaţiile de mai jos? 

a) Bazinul de înot conţine 1000m
3
 de apă. 

b) Dan scutură stiloul şi acesta scrie din nou. 

c) Pe suprafaţa lacului plutesc sloiuri de gheaţă. 

d) Paharele sunt confecţionate din plastic sau sticlă. 

4. Corpurile care au formă şi volum propriu şi se deformează greu sunt corpuri aflate in stare 

de agregare: 

a) solidă; 

b) lichidă; 

c) gazoasă. 

5. Ce proprietate e pusă în evidenţă în următoarele versuri din poezia “Nunta Zamfirei” de 

George Coşbuc? 

“Sunt greu bătrânii de pornit 

Dar de-i porneşti sunt greu de oprit.” 

a) interacţiune; 

b) inerţie; 

c) instabilitate; 

d) vârstă. 

Alegeţi răspunsul corect. 

6. Într-un pahar acoperit cu o foaie de hârtie se găseşte apă până la jumătate. 

a. Care sunt corpurile din acest ansamblu? 

b. Clasificaţi corpurile după starea de agregare. 
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TEST 2 

 

 

1. Numiţi corpuri care sunt alcătuite din două sau mai multe substanţe. 

2. Este corect să spunem că după ce am băut apa dintr-un pahar, acesta este gol? 

3. Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false şi răspundeţi 

prin adevărat sau fals în dreptul fiecăreia. 

a. Gustul şi mirosul constituie criterii de ordonare. 

b. Proprietăţile fizice care contituie criterii de ordonare se numesc proprietăţi măsurabile. 

c. Corpurile gazoase au formă şi volum propriu. 

d. Lichidele au proprietatea de a curge şi a lua forma vasului în care sunt puse. 

4. După ce criteriu se întocmeşte clasamentul atleţilor în cursa de 100m? 

5. Alegeţi un criteriu şi clasificaţi în trei grupe următoarele instrumente de măsură: 

ruleta, clepsidra, mensura, rigla, cronometrul, paharul gradat, metrul de tâmplarie. 

6. De ce dacă împingem brusc o cafetieră dinspre cioc, cafeaua va sări prin ciocul cănii? 
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TEST 3 

 

 

1. Proprietăţile care sunt comune tuturor corpurilor le numim: 

a) particulare; 

b) generale; 

c) măsurabile. 

2. Orice proprietate a unui corp sau a unui fenomen fizic care se poate măsura se numeşte: 

a) mărime fizică; 

b) fenomen fizic; 

c) proprietate fizică. 

Alegeţi răspunsul corect. 

3. Dimensiunile unei cărţi sunt: L = 3dm şi l = 20cm. Determinaţi perimetrul şi aria sa. 

4. Într-o mensură se află 200cm
3
 de apă. Dacă scufundăm în mensură 4 bile identice, 

volumul apei devine 220cm
3
. Care este volumul unei bile, exprimat în cm

3
, dm

3
 şi în m

3
? 

5. Dimensiunile unui rezervor sunt: 20cm, 40cm şi 1m. Câţi m
3
 de apă încap în rezervor? În 

cât timp se umple rezervorul dacă dintr-un robinet aşezat deasupra lui curg 50cm
3 

într-o 

secundă? 

6. Alegeţi care este rezultatul corect al calculului în unităţi S.I.: 

5ar – 81dm
2
 – 1345mm

2
 

a) 499,188655m
2
; 

b) 499188,655m
2
; 

c) 0,499188655m
2.

 

7. Metrul cub, săptămâna, tona, hectarul sunt: 

a) mărimi fizice; 

b) instrumente de măsură; 

c) unităţi de măsură; 

Alegeţi răspunsul corect. 
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TEST 4 

 

1. Măsurarea unei mărimi fizice înseamnă: 

a) compararea ei cu metrul; 

b) compararea ei cu o altă mărime fizica de acelaşi fel aleasă prin convenţie ca unitate de 

măsura; 

c) compararea ei cu kilogramul. 

Alegeţi răspunsul corect. 

2. Eroarea de măsurare se calculează făcând: 

a) diferenţa dintre valoarea unei măsurători şi valoarea medie; 

b) diferenţa dintre valoarea medie şi valoarea unei măsurători; 

c) raportul dintre valoarea medie şi valoarea unei măsuratori. 

Alegeţi răspunsul corect. 

3. Măsurând de 3 ori grosimea unui şurub cu ajutorul unui şubler s-au obţinut valorile: 

a) 1,385 cm; 

b) 138 mm; 

c) 0,01375 m. 

În ce interval se găseşte valoarea exacta a grosimii şurubului? 

4. Un pătrat are latura l = 3,5cm. Să se determine perimetrul şi aria pătratului. 

5. Un rezervor cubic cu latura de 0,8m conţine 400l apă. Determinaţi înălţimea apei în 

rezervor. 

6. Pentru că era obosit un om s-a culcat foarte devreme, la ora 18. El a pus ceasul să sune la 

doua zi la ora 8 dimineaţa. Cât timp a dormit? 
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Fenomene mecanice 
 

TEST 1 

 

1. Pentru un observator de pe Pământ, Luna poate fi considerată un punct material? Dar 

Pământul? 

2. În ce caz traiectoria unui corp este un punct? 

3. Vă aflaţi într-un vagon de tren cu perdelele trase. Puteţi preciza când vă aflaţi în mişcare şi 

când în repaus? 

4. Tatăl şi copilul merg de mână pe stradă. Care are viteza mai mare? 

5. Un motociclist pleacă la ora 12h 30min din localitatea A şi trebuie să ajungă la ora 15h în 

localitatea B, situată la 150km de A. 

a) Cu ce viteză constantă v1 trebuie să se deplaseze pentru a ajunge în B la ora fixată? 

b) După ce s-a deplasat 1h cu viteza v1 se opreşte 0,5h. Cu ce viteză v2 trebuie să se mişte 

restul drumului pentru a ajunge la ora fixată în localitatea B? 

c) Reprezentaţi grafic mişcarea între localităţile A şi B care se desfăşoară conform celor 

prezentate la punctul b. 

6. Care dintre graficele prezentate mai jos corespunde mişcării rectilinii uniforme? 

  

x 

t 

v 

a. 

t 

b. 

x 

t 

c. 

v 

t 

d. 
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TEST 2 

 

1. Ce element trebuie precizat pentru a afirma despre un corp că este în mişcare sau în repaus? 

2. Traiectoria mişcării este reprezentată de graficul mişcării? 

3. Exprimaţi în m/s următoarele valori ale vitezei: 

a) 180hm/h; 

b) 54dam/min; 

c)72000dm/ms; 

d) 36000mm/min. 

4. O barcă parcurge o distanţă d în sensul de curgere al unui râu în 20 de minute iar în sens opus 

sensului de curgere al râului în 40 de minute. Ştiind că barca parcurge pe un lac în 30 de minute 

o distanţă de 9km, să se afle viteza de curgere a râului. 

5. Scrieţi legile de mişcare corespunzătoare graficelor reprezentate mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x(m) 

  80 

20    t(s) 

a. 

x(m) 

   80 

4           12 t(s) 

b. 
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TEST 3 

 

1. Inerţia este proprietatea unui corp: 

a) de a-şi menţine starea de repaus; 

b) de a-şi menţine starea de mişcare rectilinie uniformă în absenţa acţiunilor exterioare; 

c) de a se opune la orice acţiune exterioară care-i schimbă starea de repaus sau de mişcare 

rectilinie uniformă în care se află. 

Alegeţi care este răspunsul corect. 

2. Între mărimile fizice: volum, masă şi densitatea unui corp există relaţia: 

a) m = V / ρ; 

b) m = ρ / V; 

c) m = ρ ∙ V. 

Alegeţi răspunsul corect. 

3. Pentru ca două corpuri din substanţe diferite să aiba aceeaşi masă este necesar ca ele: 

a) să indeplinească egalitatea: ρ1 ∙ V2 = ρ2 ∙ V1; 

b) să aibă densităţi invers proporţionale; 

c) să indeplinească egalitatea: ρ1 ∙ V1 = ρ2 ∙ V2. 

Alegeţi răspunsul care e corect. 

4. Se amestecă mase egale din două lichide diferite având densităţile: ρ1 = 800kg/m
3
 şi ρ2 = 

1000kg/m
3
. Densitatea amestecului este: 

a) 888,8kg/m
3
; 

b) 900kg/m
3
; 

c) 1800kg/m
3
. 

Alegeţi răspunsul corect. 

5. Masa unui metru cub de apă este: 

a) 1t; 

b) 1kg; 

c) 100 kg; 

d) 1000kg; 

Alegeţi răspunsul corect. 

6.  Două sfere cu densităţi diferite au aceeaşi masă. 

a) Vor avea acelaşi volum? 

b) Care e mărimea raportului V1 / V2? 
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TEST 4 

 

1.  Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate? 

a) Masa măsoară inerţia unui corp. 

b) Unitatea de măsură pentru densitate în S.I. este g/cm
3
. 

c) Densitatea unui lichid nu depinde de masa sa. 

d) Dublând masa unui lichid se dublează densitatea. 

2. Se amesteca volume egale din lichide cu densităţi diferite, ρ1 şi ρ2. Densitatea amestecului 

este: 

a) ρ = (ρ1 + ρ2) / 2; 

b) ρ = (ρ1 – ρ2) / 2; 

c) 2ρ1 ∙ ρ2 / (ρ1 + ρ2). 

Alegeţi răspunsul corect. 

3. O piesă de fier cu densitatea de 7800kg/m
3
, în formă de cub, cu latura de 40cm, are masa de 

234kg. Să se arate că piesa are goluri şi să se afle volumul acestora. 

4. Într-un vas în care se află 0,11 apă cu densitatea cu 1000kg/m
3
 se adaugă 500cm

3
 dintr-un 

lichid miscibil cu apa cu densitatea de 800kg/m
3
. Care este densitatea finală a amestecului de 

lichide? 

5. Aflaţi masa unei bucăţi de plumb, ştiind că 100 de bucăţi de plumb dezlocuiesc 12cm
3
 de apă, 

iar densitatea plumbului este de 11300kg/m
3
. 

6. Două corpuri făcute din substanţe diferite au mase egale pentru că: 

a) V1 = V2; 

b) ρ1 = ρ2; 

c) ρ1 ∙ V1 = ρ2 ∙ V2. 

Alegeţi răspunsul corect. 
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TEST 5 

 

1. Ce efecte ale interacţiunii suferă o minge aflată în repaus atunci când o loveşti cu piciorul? 

a) accelerare; 

b) frecare; 

c) deformare elastic; 

d) deformare plastică. 

Alegeţi răspunsul corect. 

2. Mărimea fizică ce măsoară tăria unei interacţiuni este: 

a) masa; 

b) greutatea; 

c) forţa. 

Alegeţi răspunsul corect. 

3. Asupra unui resort elastic acţionează o forţă de 30N. Resortul se alungeşte cu 2cm. Care va fi 

alungirea resortului dacă forţa ar fi de 5 ori mai mare? 

4. Un vas plin cu lichid cântăreşte 175 kg ceea ce reprezintă de 5 ori masa vasului gol. Ştiind 

volumul interior al vasului, V = 0,17kl, să se calculeze: 

a) densitatea lichidului; 

b) greutatea lichidului. 

5. Un vas cilindric cu raza bazei r = 0,3m, conţine apă până la 5/7 din înălţime. Dacă se 

introduce în vas un corp din fier cu greutatea G = 600N, acesta se umple complet. Să se afle: 

a) înălţimea vasului; 

b) greutatea totală a corpurilor conţinute în vad. 

6. Cu cât se schimbă alungirea unui resort cu constanta elastic egală cu 600N/m, dacă se 

înlocuieşte cubul din aluminiu suspendat cu unul din fier de acelaşi volum, V = 0,002m
3
? 
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TEST 6 

 

1.  Greutatea corpului este: 

a) egală cu g; 

b) egală cu masa corpului; 

c) direct proporţională cu masa corpului; 

d) forţa de atracţie exercitată de Pământ asupra acelui corp. 

Alegeţi răspunsul corect. 

2. Un corp în formă de cub are latura de 4cm şi densitatea de 2700kg/m
3
 şi este suspendat de un 

resort cu constanta elastic de 100N/m. Aflaţi: 

a) greutatea corpului; 

b) alungirea resortului; 

c) masa corpului; 

3. În vacanţă un elev s-a îngrăşat cu 3kg. 

a) Care este valoarea masei lui ştiind că greutatea sa după vacanţă este de 420N? 

b) Ce valoare avea masa elevului la începutul vacanţei? 

c) Care este greutatea elevului înainte de vacanţă? 

Se consideră că g = 10N/kg. 

4. De un resort de constant elastic egală cu 500N/m se suspend o cutie de formă cubica, cu latura 

exterioara l1 = 12 cm şi cu cea interioară l2 = 10 cm, din lemn cu densitatea de 800kg/m
3
. 

a) Să se calculeze valoarea greutăţii cutiei. 

b) Cu cât se alungeşte resortul când cutia este goala şi cu cât atunci când se umple cu apă? 

Se dau ρapă = 1000kgkg/m
3
 şi g = 10N/kg. 

5. Două resorturi de care sunt suspendate două corpuri au alungirile egale. Pentru k1 ∙ k2 = 1, 

relaţia dintre masele corpurilor suspendate este: 

a) m1 / m2 = k1
2
; 

b) m1 ∙ m2 = k1
2
; 

c) m1 / m2 = k1 / 2; 

d) m1 ∙ m2 = 2k1. 

6. De un resort se atârnă pe rând două corpuri de volume egale V1 = V2 = V, iar alungirile 

resorturilor sunt ∆l1 respectic ∆l2. Raportul densităţilor celor două corpuri este: 

a) ρ1 / ρ2 = ∆l1 + ∆l2; 

b) ρ1 / ρ2 = ∆l1 / ∆l2; 

c) ρ1 / ρ2 = ∆l2 / ∆l1; 

d) ρ1 / ρ2 = ∆l1 ∙ ∆l2. 

Alegeţi răspunsul corect. 
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Fenomene termice 
 

TEST 1 

 

 

1. De ce diametrul găurii făcute de un glonţ într-o bucată de tablă este mai mic decât diametrul 

acestuia? 

2. Lichidele şi solidele se dilată la fel pentru aceeaşi variaţie de temperatură? 

3. Transformaţi în grade Kelvin următoarele temperaturi: 

a) t1 = -23°C; 

b) t2 = -273,15°C; 

c) t3 = 73°C; 

d) t4 = -373°C. 

4. În graficul din figura a este exprimată variaţia volumului a două lichide în funcţie de variaţia 

temperaturii ∆t. Care dintre cele doua lichide s-a dilatat mai mult? 

5. Pentru ce lichid este reprezentată dependenţa densităţii în funcţie de temperatura din figura b? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆V 

∆t 

(2) 

(1) 

a. 

ρ 

0       4°C         

t(°C) b. 

http://laboratoruldefizica.wordpress.com/


TEMA DE VACANŢA 

Profesor Simona TURCU – laboratoruldefizica.wordpress.com Page 12 

 

 

TEST 2 

 

1. Avem două termometre. Unul dintre ele are scala deplasată cu 3°C. Măsurând variaţia de 

temperatură dintr-un vas, dacă un termometru indică 12°C, cât va indica celălalt? 

2. Se poate măsura temperatura apei care fierbe cu un termometru cu alcool? 

3. Hainele groase pe care le purtăm au rolul de a schimba starea termică a corpului nostru? 

4. Un termometru arată în cameră 12°C, iar afară -11°C. Care e diferenţa dintre cele două 

temperaturi? 

5. Se dau două bile sferice: una din fier şi alta din aluminiu, goale în interior,cu aceeaşi greutate 

şi acelaşi volum, vopsite la fel. Cum pot fi ele identificate? 

6. Dintr-o tablă din aluminiu de formă pătrată se decupează un cerc cu diametrul d. Ce se 

întâmplă cu diametrul golului din bucata de tablă rămasăacă se încălzeşte cu ∆t? 

7. O bucată de alamă cu masa de 84kg are la temperature de 0°C densitatea de 800kg/m
3
. Aflaţi 

variaţia corpului dacă prin încălzire corpul se dilată cu 40cm
3
. 

8. O placă metalică pătrată are latura de 70cm şi grosimea de 2mm. Ce îşi modifică placa prin 

încălzire? 
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Fenomene electrice si magnetice 

 
TEST 1 

1. Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii nt adevărate şi care sunt false: 

a) Un magnet se orientează pe direcţia N-S geografică numai dacă este lăsat liber. 

b) Orice corp poate fi magentizat. 

c) Orice magnet are doi poli care pot fi separaţi. 

d) O busolă introdusă într-o cutie de fier nu va mai arată direcţia N-S geografica. 

2. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate? 

a) Becurile electrice dintr-o încăpere sunt grupate în serie. 

b) Sensul curentului electric influenţează efectul magnetic. 

c) Siguranţele fuzibile sunt folosite pentru închiderea circuitelor. 

4. Se construiesc 2 fierbătoare electrice din conductoare 

cu lumgimi şi secţiuni egale, unul din fier şi altul din 

crom-nichel. Vor încălzi ele aceeaşi cantitate de apă la fel  

de repede? 

5. Cinci becuri identice sunt montate ca în figura de mai jos 

 

 

 

     

 

 

 

Dacă A2 indică un curent I2=4A, atunci cât indică ampermetrul A1? 

 

 

 

 

 

3. Se consideră circuitul din figura alăturată. Răspundeţi la  

următoarele întrebări: 

a) Câte becuri şi întrerupătoare are circuitul electric? 

b) Care întrerupătoare se închid pentru ca două becuri să 

fie legate în serie? 

c) Care întrerupătoare se închide pentru ca două becuri săfie 

legate în paralel 

d) Orice substanţă permite trecerea curentului electric 
 

A

1 

A2 
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TEST 2 

 

1. Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false: 

a) Circuitele prin care nu trece curentul electric sunt circuite închise. 

b) Un bec scurtcircuitat luminează mai puternic. 

c) Tensiunea electromotoare este o caracteristică a unui generator electric (baterie). 

d) Un curent electric este mai intens dacă produce efecte mai mari. 

2. Un consumator funcţionează normal: 

a) atunci când el este adaptat la generator; 

b) numai dacă este subtensionat; 

c) numai dacă tensiunea aplicată la bornele sale este strict egala cu tensiunea sa normala. 

Alegeţi care este răspunsul corect. 

3.Pentru iluminare unui pom de iarna s-a realizat un montaj din 15 becuri legate în serie, fiecare 

având tensiunea nominală de 30V. Justificaţi dacă acest montaj poate funcţiona la tensiunea de 

220V. 

4. Se consideră circuitul din figura alăturată. 

Arătaţi ce se întâmpla dacă: 

a) se închide întrerupătorul K1, iar întrerupătorul K2 este deschis. 

b) se închide întrerupătorul K2, iar întrerupatorul K1 este deschis. 

c) se închid ambele întrerupătoare. 

 

5. În montajul din figura alaturata în punctele M, N, şi P se 

intercalează câte un ampermetru, Dacă I1 este intensitatea 

curentului indicată de ampermetrul din M, cum sunt intensităţile 

indicate de celelalte ampermetre atunci când becurile sunt: 

a) identice; 

b) becul B2 are o putere mai mare şi luminează mai puternic? 

 

 

6. În circuitul din figura alăturată  

toate becurile sunt identice. În 

 care din cele două poziţii a sau b 

 la care comutatorul K închide un 

 circuit, becul B1 luminează mai 

 puternic?  
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