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EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE LA FIZIC Ă 

Etapa I – 17.11.2012 
 

 
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) Completează căsuţele libere cu una dintre cele 2 efecte ale acţiunii for ţelor asupra 
corpurilor, care se potriveşte enunţurilor de mai jos. Foloseşte doar un efect, ca în exemplul 
următor. 
 
 
 

 
efectul dinamic / efectul static  

 

 Exemplu: Băiatul întinde elasticul praştiei. static 
2 p a)  Băiatul lansează piatra, care se îndreaptă spre o fereastră.  
2 p b)  Fereastra se sparge în multe cioburi.  
2 p c)  Cioburile se răspândesc în toate direcţiile.  
2 p d)  Băiatul lasă praştia să cadă.  
2 p e)  Lovindu-se de ciment, praştia se opreşte.  
 
B. (10 puncte)  Completează rebusul:  

             

      I      

 

     1. N           
 

  2.       T     
    

   
3.     E         

  

    
4.   R             

5.           A       
   

  6.       C           
 

7.           T         
  

8.           I     
    

  
9.       U   

     
10.           N       

   

      
E 

      
 

1. Unitatea de măsură, în Sistemul Internaţional, 
pentru forţă; 
2. Mărime fizică ce are modul, direcţie şi sens; 
3. Apare la suprafaţa de contact a corpurilor şi se 
opune tendinţei de mişcare relativă a acestora; 
4. Forţă cu care un corp este atras de Pământ;  
5. Punctul în care acţionează un vector: punct 
 de ... ; 
6. Pentru orice acţiune există şi o ... . Cele două 
au acelaşi modul, aceeaşi direcţie şi sensuri 
opuse; 
7. Forţă al cărei efect este echivalent cu efectul 
produs de mai multe forţe ce acţionează simultan; 
8. Deformare după care corpul îşi revine la forma 
iniţială; 
9. Valoare numerică a unui vector; 
10. Operaţie matematică de adunare a vectorilor. 
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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.  În vid un ciocan şi o pană cad la fel de repede. 
a) da, căci nu există frecare; b) da, căci au aceeaşi acceleraţie gravitaţională; 
c) da, căci nu există frecare şi au aceeaşi 
acceleraţie gravitaţională; 

d) nu se poate. 
 

5 p 2. Imediat ce deschidem gura unui balon umflat cu aer, acesta va zbura:         
a) în sus, căci baloanele se ridică; b) în jos, căci totul cade; 
c) în sus, până va ieşi tot aerul şi apoi în jos,  
căci totul cade; 

d) în direcţie opusă direcţiei în care aerul iese din 
balon, căci balonul şi aerul care iese din el 
interacţionează. 

 

5 p 3. În Sistemul Internaţional, unitatea de măsură pentru greutatea corpurilor este:  
a) newton; b) kilogram;  
c) gram;  d) metru cub. 

 

5 p 4. Calul trage căruţa cu o forţă, numită acţiune. Conform principiului acţiunilor reciproce,  
căruţa trage şi ea calul cu o forţă egală în modul, pe aceeaşi direcţie şi în sens opus. 
Rezultanta celor două forţe ar trebui să fie nulă şi ansamblul format din cal şi căruţă  
să nu poată înainta. Cum explici faptul că în realitate nu se întâmplă aşa? 
a) forţa de tracţiune a calului este mai mare; b) calul interacţionează şi cu solul; 
c) nu se aplică principiul acţiunilor reciproce; d) căruţa are roţi. 

 

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

Ai la dispoziţie o pungă de 50 de grame de seminţe decojite de floarea soarelui, 
o riglă, fire elastice identice, care se pot alungi semnificativ numai sub greutatea 
unor corpuri cu masa mai mare de 10 grame, două pahare de plastic, un marker, 
cârlige pentru a putea agăţa rigla sau paharele, foarfecă.  
Presupunând că seminţele sunt identice, propune o metodă de cântărire a unui 
inel de aur, a cărui masă este mai mică de 10 grame.  

 
SUBIECTUL III (40 de puncte)  
  
Scrie rezolvările complete. 
 

 1. În graficul alăturat este reprezentat graficul dependenţei alungirii  
unui resort de forţa deformatoare. De acest resort este atârnat un corp  
de masă m=300g. Află:   

5 p  a) Constanta elastică a resortului;  
5 p  b) Greutatea corpului; (g =10N/kg) 
5 p c) Alungirea resortului atunci când corpul 

de masă m este atârnat de el; 
5 p  d) Lungimea iniţială a resortului, dacă lungimea sa finală este l=9cm. 
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 2. Un paralelipiped dreptunghic din lemn, de dimensiuni: 2m, 1,5m şi 50cm se află pe o suprafaţă 
orizontală. În încercarea de a-l deplasa, se acţionează asupra sa cu o forţă de tracţiune orizontală. 
(g=10N/kg) Cerinţe:   

5 p  a) Reprezintă forţele ce acţionează asupra corpului;   
5 p  b) Calculează greutatea corpului, ştiind că densitatea lemnului este ρ= 600kg/m3; 
5 p  c) Afl ă valoarea maximă a forţei de tracţiune pentru care corpul rămâne în repaus, ştiind că forţa de  

   frecare ce acţionează asupra acestuia reprezintă 20% din greutatea sa. 
5 p d) Aceeaşi cerinţă ca la punctul c), dacă forţa F face unghiul α=60o cu orizontala. 

 
Punctaj total 100 puncte. 


