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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ 

Etapa a II-a – 23.03.2013 

 

 

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) Apreciați cu Adevărat sau Fals următoarele enunțuri: 

  

 Enunţ:  Adevărat/ Fals 

2 p a) Rezistența electrică depinde de temperatură;  

2 p b) În caz de scurtcircuit intensitatea curentului electric scade;  

2 p c) Într-un circuit electric simplu, tensiunea electromotoare a generatorului 

este egală cu suma dintre tensiunea la borne și tensiunea internă; 
 

2 p d) Rezistența electrică a doi rezistori identici legați în serie este mai mare 

decât rezistența oricăruia dintre cei doi rezistori; 
 

2 p e) În Sistemul Internaţional puterea electrică se măsoară în KWh.  

 

B. (10 puncte)  Completează rebusul: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se numeşte ... electric, ansamblul de fire și 

dispozitive bune conducătoare de electricitate care, 

împreună cu sursa curentului, formează un traseu 

închis pentru trecerea unui curent; 

2. Mărime fizică egală cu produsul dintre tensiunea  

şi intensitatea electrică; 

3. Aparat pentru măsurarea intensității curentului 

electric; 

4. Materialele care nu permit trecerea curentului 

electric se numesc materiale ...; 

5. Parte a fizicii care se ocupă cu studiul 

fenomenelor electrice; 

6. Mărime fizică specifică curentului electric, care 

se măsoară în amperi; 

7. Dispozitivul care produce și menține o tensiune 

electrică la bornele lui, se numește … electric; 

8. Materialele care permit trecerea curentului 

electric se numesc materiale ...; 

9. Element de circuit care permite întreruperea 

trecerii curentului electric; 

10. Rezistoarele pot fi grupate în paralel sau în ... . 
 

 



 

 

 
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE 

 
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139 

 Clasa a VIII-a                                                                                                                              Pag 2/ 2 
    

SUBIECTUL II (30 de puncte)  

A. (20 de puncte) La exerciţiile 1-4 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

 

5 p  1. Dacă se dublează tensiunea la bornele unui rezistor, atunci: 

a) intensitatea curenului care îl străbate scade de două ori; 

b) intensitatea curentului care îl străbate crește de două ori; 

c) intensitatea curentului care îl străbate nu se modifică;   

d) rezistenţa sa electrică crește de două ori.     
 

5 p 2. Dacă R1=60 Ω, iar R2= 40 Ω, rezistența echivalentă a grupării alăturate este:   

a) 20 Ω; b) 24 Ω; c) 100 Ω;     d) 240 Ω. 
 

5 p 3. În Sistemul Internaţional, unitatea de măsură pentru rezistivitatea electrică este: 

a) m;      b) m
2
; c) ·m;    d) ·m².   

 

5 p 4. Instrumentul pentru măsurarea tensiunii electrice este: 

a) ampermetrul;          b) voltmetrul;     c) ohmmetrul;           d) rezistorul.   
 

 

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

 

 Într-o cutie de lemn se află trei rezistoare identice, de rezistență R fiecare. Rezistoarele sunt 

grupate într-un mod necunoscut, iar bornele grupării sunt scoase din cutie prin punctele A și B. 

Având la dispoziție un ohmmetru și fără a deschide cutia, propuneți o  

metodă prin care se poate afla cum sunt grupate rezistoarele.   

 

 

SUBIECTUL III (40 de puncte)  

Scrieţi rezolvările complete.  

 

 1. O baterie cu tensiunea electromotoare de 45 V alimentează un consumator a cărui rezistenţă este de 

100 Ω. Ştiind că tensiunea la bornele generatorului este de 40 V aflaţi: 

5 p a) intensitatea curentului din circuit; 

5 p b) rezistența internă a generatorului;  

5 p c) energia electrică consumată pe circuitul exterior timp de 5 minute; 

5 p d) valoarea curentului de scurtcircuit dacă se scurtcircuitează sursa. 

  

2. Un consumator cu puterea de 240 W conectat la o sursă având rezistenţa interioară de 1 Ω, este 

străbătut de un curent cu intensitatea de 4 A. Calculaţi: 

5 p a) rezistența consumatorului;  

5 p b) tensiunea electromotoare a sursei; 

5 p c) rezistivitatea materialului din care este confecționat consumatorul, dacă acesta este realizat 

 sub forma unui fir având lungimea l=40 cm și aria secțiunii transversale S=12∙10
-6 

m
2
; 

5 p d) În serie cu acest consumator se leagă un alt rezistor. 

Caracteristica curent – tensiune pentru acest rezistor este redată 

în figura alăturată. Aflați valoarea intensității curentului electric  

ce se stabilește în acest caz în circuit. 

            

             Punctaj total 100 de puncte. 

 

 


