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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ 

Etapa a II-a  – 23.03.2013 

 

 

    Clasa a VII-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) Mecanismele simple sunt dispozitive care ne ușurează munca. Multe dintre  

dispozitivele întâlnite în viața de zi cu zi, au la bază unul dintre mecanismele simple pe care  

voi le-ați studiat. Asociați prin săgeţi, fiecărui dispozitiv enumerat în prima coloană de mai jos, 

mecanismul simplu corespunzător lui: 

 

2 p 1)  roaba                a) scripete 

2 p 2)  balanţa b) pârghie de ordinul I 

2 p 3)  pârtia de schi c) pârghie de ordinul II 

2 p 4)  roata de la fântână d) pârghie de ordinul III 

2 p 5)  undița e) plan înclinat 

 

B. (10 puncte)  Completează rebusul:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. În Sistemul Internaţional lucrul mecanic se 

măsoară în ...; 

2. Repausul și ... se studiază la capitolul de fenomene 

mecanice; 

3. Mecanism simplu format dintr-o bară rigidă care 

se poate roti în jurul unui punct fix; 

4. Mărime fizică egală cu raportul dintre lucrul 

mecanic și unitatea de timp în care a fost efectuat; 

5. Se notează cu η, se exprimă de regulă în procente 

și este egal cu raportul dintre lucrul mecanic util și 

lucrul mecanic consumat; 

6. Componentă a forţei de greutate a unui corp aflat 

pe un plan înclinat, ce este paralelă cu suprafața 

planului: Greutate ...; 

7. Mecanism alcătuit dintr-o roată cu un șanț 

periferic, care servește la transmiterea unei forțe prin 

intermediul unui cablu sau al unui lanț ce rulează pe 

șanț; 

8. Unitatea de măsură a puterii în Sistemul 

Internaţional; 

9. Componentă a forţei de greutate a unui corp aflat 

pe un plan înclinat, ce este perpendiculară  pe 

suprafața planului: Greutate ...; 

10. Un scripete poate fi: fix sau …; 
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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. Unitatea de măsură a randamentului mecanic este: 

a) J;                 b) N;                    

c) m/s;                      d) nu are unitate de măsură. 
 

5 p 2. Dacă, în cazul unei pârghii, raportul dintre brațul forței active și brațul forței rezistente este egal 

cu 2, atunci forţa activă este egală cu: 

a) dublul forței rezistente;                   b) egală cu forța rezistentă; 

c) jumătate din forța rezistentă; d) un sfert din forța rezistentă; 
 

5 p 3. Ce valoare are forţa ce trebuie aplicată în punctul M, pentru ca sistemul din 

figura alăturată să fie în echilibru?   

a) 20 N;             b) 40 N;               

c) 4 N;             d) 80 N. 
 

5 p 4. Lucrul mecanic motor Lm este: 

a) pozitiv; b) negativ;      

c) nul; d) nu se știe.  
 

 

B. (10 puncte) Descrieți o metodă prin care puteți determina în mod practic  

centrul de greutate al unei plăci de carton cu formă neregulată, subțire și  

omogenă. Pentru acesta, pe lângă bucata de carton, mai aveți la dispoziție:  

un suport prevăzut cu un cârlig, un cui, un fir de ață având la capăt un corp  

mic de plumb, o riglă și un marker. 

 

SUBIECTUL III (40 de puncte)   

Scrie rezolvările complete. 

 1. Asupra unui corp având masa m=3 Kg, ce se deplasează în linie dreaptă pe o suprafață 

orizontală, se exercită, pe direcția mişcării, o forţă de tracţiune orizontală. Forţa de tracţiune 

depinde de distanța parcursă conform graficului din figura alăturată.  

Știind că valoarea forței de frecare dintre corp și plan este pe toată durata 

 mișcării de 3 N, aflați: 

5 p a) lucrul mecanic efectuat de forța de tracțiune pe primii 2 m din drum;   

5 p b) lucrul mecanic efectuat de forța de frecare pe întreaga distanță parcursă; 

5 p c) lucrul mecanic efectuat de forța de greutate pe ultimii 4 m din drum; 

5 p d) puterea dezvoltată de forța de tracțiune pe toată distanța parcursă, știind  

că durata mișcării este de 11 s. 

 2. Din vârful unui plan înclinat de lungime l=5 m și înălțime h=3 m, este lăsat să alunece liber cu 

viteză constantă un sac de cartofi cu masa de 20 kg. Componenta normală a forței de greutate a 

corpului pe planul înclinat este Gn=160 N. Considerând accelerația gravitațională g=10 N/Kg, să se 

rezolve următoarele cerinţe:   

5 p a) Să se reprezinte toate forţele care acţionează asupra corpului; 

6 p b) Să se calculeze forţa de frecare, dacă sacul alunecă uniform; 

6 p 
c) Să se calculeze lucrul mecanic efectuat de forța de greutate la deplasarea corpului din vârful 

planului înclinat până la baza acestuia; 

3 p d) Să se calculeze randamentul planului înclinat. 

                      Punctaj total 100 de puncte. 


