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Cuvânt-înainte 

Lucrarea este destinată elevilor din clasele VI-VIII 
şi constituie o anexă la manualele alternative de fizică 
pentru această categorie de elevi. 

Problemele, testele sumative şi lucrările practice 
propuse acoperă întreaga programă şcolară de fizică. Fie-
cărui capitol îi sunt alocate suficiente probleme, în con-
cordanţă cu obiectivele fizicii în gimnaziu. 

Structura cărţii corespunde cu modul de organizare 
a celor trei manuale şcolare alternative. De aceea, pentru 
fiecare lecţie din aceste manuale, se pot rezolva probleme 
în vederea consolidării noilor cunoştinţe acumulate. 

Majoritatea capitolelor debutează cu o fundamen-
tare teoretică, al cărei scop este acela de a prezenta relaţii-
le necesare rezolvării problemelor. Fiecare capitol începe 
cu probleme accesibile tuturor elevilor, continuă cu altele 
de nivel mediu şi se încheie cu acelea a căror rezolvare 
necesită cunoştinţe mai vaste de fizică şi de matematică.  

Lucrarea conţine modele de rezolvări de probleme. 
Problemele cu grad de dificultate mai ridicat sunt rezolva-
te în întregime, iar pentru cele cu grad de dificultate mediu 
sunt date relaţii de calcul. 

Textele problemelor sunt astfel formulate, încât să 
fie legate de activităţile din laboratorul de fizică şi de cele 
din viaţa cotidiană, cu scopul înţelegerii corecte a fenome-
nelor fizice studiate în gimnaziu. 

O parte dintre problemele incluse în această lucrare 
au fost publicate în revistele de specialitate şi au fost pre-
luate de către unii autori în cărţi similare. 

Toate capitolele se încheie cu o pereche de teste, 
numerotate cu 1 şi 2, cu scopul de a verifica elevii organi-
zaţi pe două numere, în vederea eliminării eventualelor 
nereguli. Testele sunt de tip grilă şi sumative. 
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Fiecare test conţine un număr de întrebări, la care 
elevul trebuie să aleagă răspunsul sau răspunsurile corecte 
în urma unor raţionamente sau calcule efectuate pe foaia 
de lucru. Întrebările au cel puţin câte un răspuns corect. 

Testele se încheie cu un punctaj acordat fiecărei în-
trebări în funcţie de complexitatea ei. Punctajele propuse 
pot fi modificate şi redistribuite în cadrul aceluiaşi test. 

Fiecare lucrare practică începe cu o fundamentare 
teoretică a mărimii fizice supuse determinării sau a legii 
fizice supuse studiului, cu scopul consolidării şi lărgirii 
orizontului de cunoaştere al elevilor. 

Cele mai multe dintre obiectele şi materialele ne-
cesare desfăşurării lucrărilor practice se găsesc în Trusa 
pentru experimente de fizică realizată de către Întreprinde-
rea Didactica prin anii '80. 

Prelucrarea datelor experimentale se finalizează cu 
aflarea valorii medii (Xm), a erorilor absolute faţă de valoa-
rea medie (∆X1, ∆X2 etc.) şi calcularea erorii medii (∆Xm). 

Toate mărimile fizice sunt exprimate în unităţi de 
măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) şi sunt 
notate în conformitate cu normele stabilite de către Biroul 
Internaţional de Măsuri şi Greutăţi. 

Referitor la notarea litrului, Conferinţa Generală de 
Măsuri şi Greutăţi din anul 1979 a adoptat simbolul L, cu 
scopul eliminării confuziei dintre litera l şi cifra 1. Cu ace-
laşi prilej, s-a hotărât şi folosirea în paralel a simbolului 
vechi, pentru ca, în perspectivă, acesta să fie eliminat.   

Sper că această carte va contribui la stimularea in-
teresului elevilor pentru studiul fizicii în gimnaziu. 

Autorul 



Clasa a VI-a 
 

MĂRIMI FIZICE 
 

Fundamentare teoretică 
 
Pentru a determina aria unei suprafeţe de formă re-

gulată se măsoară dimensiunile sale şi se aplică una dintre 
relaţiile matematice din figura I.1: 
    Pătrat                Dreptunghi              Triunghi            Cerc 
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   Ap =  ℓ×ℓ        Ad = L×ℓ           At = 
2

hb×      Ac = π×R2 

R ℓ ℓ 
b 

h 
L 

Figura I.1 
Pentru pătrat, ℓ este latura pătratului; pentru drep-

tunghi, L este lungimea dreptunghiului, iar ℓ este lăţimea 
acestuia; pentru triunghi, b este baza triunghiului, iar h 
înălţimea acestuia; pentru cerc, R este raza cercului, iar π 
este o constantă care are valoarea aproximativă 3,14. 

Pentru a determina volumul unui corp de formă re-
gulată se măsoară dimensiunile sale şi se aplică una dintre 
relaţiile matematice din figura I.2: 
           Cub                     Paralelipiped                  Cilindru  

 
 
 

    V = ℓ×ℓ×ℓ             V = L×ℓ×h                 V= π×R2×h 
Figura I.2 

h 
L 

ℓ 
R 

h 
ℓ 



 Clasa a VI-a 12

1.1. Precizaţi câteva criterii de clasificare a corpurilor din 
locuinţa voastră şi daţi exemple pentru fiecare clasă de 
corpuri nominalizată. 
 
1.2. Stabiliţi câteva criterii de ordonare a corpurilor din 
clasa voastră şi ordonaţi-le. 
 
1.3. Stabiliţi două criterii de ordonare a pomilor fructiferi 
dintr-o livadă şi ordonaţi-i.  
 
1.4. Un prelucrător de metale are la dispoziţie următoarele 
materiale: 

 trei bare metalice cu aceleaşi dimensiuni (aluminiu, 
alamă şi aramă); 

 trei bucăţi de tablă cu ariile egale şi grosimea constantă 
de 1 mm (aluminiu, alamă şi aramă). 
Din prima bară, el modelează 3 cuburi cu laturile de: 1 cm, 
2 cm şi 3 cm; procedează la fel şi cu celelalte două bare. 
Din prima bucată de tablă, el confecţionează trei pătrate cu 
laturile de: 1 cm, 2 cm şi 3 cm; procedează similar şi cu 
celelalte două bucăţi. 
a) Nominalizaţi trei criterii de clasificare şi repartizaţi toa-
te corpurile în clase, separat pentru fiecare criteriu stabilit. 
b) Precizaţi un criteriu de ordonare pentru cuburile rezulta-
te şi ordonaţi-le. 
c) Stabiliţi un criteriu de ordonare pentru pătratele rezulta-
te şi ordonaţi-le. 
d) Precizaţi un criteriu de ordonare pentru toate corpurile 
şi ordonaţi-le. 
 
1.5. Într-un coş se găsesc mere, pere, prune şi piersici.  
a) Precizaţi două criterii de clasificare a fructelor din coş. 
b) Stabiliţi un criteriu de ordonare pentru fructele din coş. 
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1.6. Un grup de cinci elevi au măsurat lungimea unei radi-
ere şi au găsit valorile: 5,0 cm, 5,2 cm, 5,1 cm, 5,2 cm şi 
5,0 cm. 
Elevii au folosit acelaşi instrument de măsură. 
a) Calculaţi modulele erorilor de măsură. 
b) Determinaţi eroarea medie. 
c) Stabiliţi care dintre măsurări este mai apropiată de va-
loarea reală. 

 
1.7. Elevii din problema precedentă au măsurat şi lăţimea 
radierei şi au găsit valorile: 3,0 cm, 3,1 cm, 3,0 cm, 3,1 cm 
şi 3,2 cm. 
a) Calculaţi modulele erorilor ariilor. 
b) Găsiţi eroarea medie. 
c) Stabiliţi care dintre valorile ariilor sunt mai apropiate de 
aria reală. 

 
1.8. Pentru a determina volumul unui corp cu formă nere-
gulată, patru elevi au primit câte un cilindru gradat şi un 
vas cu apă. Efectuând măsurători, elevii au obţinut valorile: 
1) 28 cm3 şi 36 cm3;   2) 44 cm3 şi 53 cm3; 
3) 62 cm3 şi 70 cm3;   4) 86 cm3 şi 96 cm3. 
a) Determinaţi modulele erorilor obţinute pentru volumul 
corpului. 
b) Stabiliţi care elev a obţinut cea mai eronată valoare pen-
tru volum. 
c) Precizaţi care pot fi sursele erorilor. 
 
1.9. O cameră pentru locuit are dimensiunile: 4 m şi 3 m. 
Parchetul camerei este acoperit parţial cu un covor care 
are dimensiunile: L= 2,5 m şi ℓ = 1,5 m. Calculaţi aria 
parchetului neacoperit. 
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1.10. Duşumeaua unei încăperi trebuie placată cu dale. 
Acestea sunt identice şi au formă de pătrat cu latura de 
20 cm. Aflaţi numărul dalelor necesare, dacă suprafaţa în-
căperii are formă de dreptunghi cu dimensiunile: L = 6 m 
şi ℓ = 4 m. 
 
1.11. Un elev are de calculat aria camerei sale de locuit. 
Nu are la îndemână un instrument corespunzător, de aceea 
foloseşte un baston cu lungimea de 60 cm pentru determi-
narea dimensiunilor acesteia. Determinaţi aria camerei (de 
formă dreptunghiulară), dacă a găsit: 6,5 „bastoane“ şi 
5 „bastoane“. 
  
1.12. Scara interioară a unei locuinţe are înălţimea h = 3 m 
şi conţine trepte identice cu înălţimea de 20 cm şi lăţimea 
de 25 cm. Mijlocul treptelor, pe orizontală şi pe verticală, 
este acoperit cu o traversă care are lăţimea de 80 cm. Cal-
culaţi aria traversei. 
 
1.13. O grădină de legume are formă de pătrat şi este îm-
prejmuită cu un gard susţinut pe n = 100 stâlpi înfipţi în 
pământ. Stâlpii sunt echidistanţi şi au între ei d = 2 m.  
Calculaţi aria grădinii. Se neglijează grosimea stâlpilor.  
 
1.14. Un elev vrea să măsoare volumul unei bucăţi de cea-
ră cu ajutorul cilindrului gradat. El observă că, în lichidul 
folosit, ceara pluteşte la suprafaţă, aşa că procedează astfel: 

 toarnă în cilindru volumul V1 = 35 cm3 de lichid; 
 scufundă o bilă din oţel şi găseşte volumul V2 = 41 cm3; 
 scoate bila şi toarnă lichid până obţine volumul V3 = 40 cm3; 
 introduce bila în interiorul bucăţii de ceară şi le scufun-

dă în lichid. Găseşte volumul V4 = 54 cm3. 
Calculaţi volumul bucăţii de ceară. 
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1.15. Un vas cubic cu latura ℓ = 10 cm (măsurată în inte-
rior) este plin cu apă. Dacă se scot 200 cm3, care va fi înăl-
ţimea apei din vas? 
 
1.16. Un corp paralelipipedic are dimensiunile: 12 cm, 4 cm 
şi 2 cm. Corpul conţine mai multe perforaţii, executate cu 
un burghiu, şi este scufundat într-un cilindru gradat care 
conţine V1 = 120 cm3 de apă. Calculaţi volumul metalului 
eliminat în procesul de perforare, dacă, după scufundare, 
nivelul apei este ridicat la valoarea V2 = 210 cm3. 
  
1.17. Un gard are lungimea de 24 m şi este construit din 
stâlpi înfipţi în pământ, din doi în doi metri. Între stâlpi se 
montează leaţuri pe două rânduri, apoi pe acestea se prind în 
cuie bucăţi de cherestea. Toate bucăţile sunt identice, lipite şi 
au lungimea de 1,5 m şi grosimea de 2,5 cm. Se cere: 
a) numărul stâlpilor folosiţi; 
b) câte leaţuri au intrat la construcţia gardului, dacă toate 
sunt identice şi fiecare are lungimea de 4 m; 
c) cantitatea de cherestea consumată, dacă 1/10 din aceasta 
devine deşeuri. 
 
1.18. Un cilindru gradat conţine V1 = 60 cm3 de apă. În ci-
lindru se adaugă un cub din zahăr cu latura ℓ = 2 cm. După 
dizolvarea zahărului, se constată că cilindrul indică un volum 
de lichid V2 = 67,5 cm3. Cum justificaţi această anomalie? 
 
1.19. Pentru realizarea unui experiment se folosesc urmă-
toarele materialele: un pahar pe care este scris 200 cm3, un 
cilindru gradat, un vas cu apă şi un paralelipiped din oţel 
cu dimensiunile: 6 cm, 5 cm şi 4 cm. Se toarnă apă în pa-
har, până este ocupată jumătate din capacitatea lui, apoi se in-
troduce complet paralelipipedul în apă. Se constată curgerea 
unei cantităţi de apă din pahar. Care este această cantitate? 
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1.20. Un elev doreşte să determine volumul interior al unei 
linguriţe pentru administrat medicamente lichide. În acest 
scop, el toarnă 12 linguriţe de apă într-un cilindru gradat, 
în care sunt deja 18 cm3 de apă. Care este volumul interior 
al linguriţei, dacă volumul final al apei din cilindrul gradat 
este de 24 cm3?  
 
1.21. Un vas paralelipipedic are baza un dreptunghi cu 
dimensiunile interioare: L = 8 cm şi ℓ = 6 cm. Se toarnă în 
vas 0,24 L de apă, apoi se scufundă o bară metalică a cărei 
lungime este egală cu lungimea interioară a vasului, iar 
grosimea este constantă. Înălţimea apei din vas devine 7 cm. 
a) Calculaţi înălţimea apei din vas înainte de scufundarea 
barei metalice. 
b) Determinaţi volumul barei. 
c) Aflaţi secţiunea transversală a barei. 
d) Analizaţi dacă vasul de mai sus poate fi folosit pentru 
determinarea volumului corpurilor cu formă neregulată şi 
explicaţi cum se procedează. 

 
1.22. Sala unui laborator de fizică are următoarele dimen-
siuni: L = 12 m, ℓ = 8 m şi h = 3 m. La o lucrare de labora-
tor participă 27 de elevi împreună cu profesorul lor. Vo-
lumul tuturor corpurilor din încăpere, inclusiv volumul 
corpurilor umane, este 15 m3.  
Calculaţi volumul aerului care „revine“ fiecărui elev în 
timpul desfăşurării orei de fizică. 
  
1.23. Pe un pachet de hârtie sunt inscripţionate: masa netă 
7,2 kg, numărul de coli 450 mm × 200 mm şi 80 g/m2. Aflaţi: 
a) numărul colilor de hârtie din pachet; 
b) numărul de carnete care se pot confecţiona, fiecare cu 
câte 30 de file şi formatul 150 mm × 100 mm. Nu sunt 
pierderi de hârtie. 



1.24. Aveţi la dispoziţie cele două vase din figura I.3 (a şi b) 
şi un pahar. Primul vas are dimensiunile: 10 cm, 8 cm şi 
5 cm, iar aria bazei de susţinere are aceeaşi valoare la am-
bele vase. Toate dimensiunile au fost măsurate în interio-
rul vaselor. Pentru a umple vasele cu apă, se toarnă 8 pa-
hare în vasul a şi 12 pahare în vasul b. 
Calculaţi: 
a) volumul paharului; 
b) înălţimea vasului b. 

 

a                                              b 
Figura I.3 

 
1.25. Aveţi la dispoziţie o sfoară cu lungimea de 16 m. Se 
leagă capetele acesteia şi se aşază pe asfalt, în curtea şco-
lii. Formaţi din sfoară, pe rând, figuri geometrice: un cerc, 
un pătrat şi nişte dreptunghiuri. Fiecare dreptunghi care 
poate rezulta are laturile egale cu un număr întreg de metri. 
Se cere: 
a) aria pătratului; 
b) aria cercului; 
c) să ordonaţi ariile suprafeţelor figurilor geometrice rezultate. 
Lungimea, respectiv aria cercului se calculează cu relaţiile: 
ℓ = 2πR şi A = πR2, în care se consideră π = 3,14. 
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1.26. Un cilindru gradat conţine 40 cm3 de apă. Coloana 
de lichid ocupă 25 de diviziuni pe cilindrul gradat, iar aria 
bazei de susţinere este de 8 cm2. Dacă se scufundă un corp 
cubic, înălţimea coloanei de apă creşte cu 5 diviziuni. Cal-
culaţi lungimea laturii cubului. 

 
1.27. Aria unei coli de hârtie este de 15 dm2 şi este folosită 
pentru acoperirea unui paralelipiped şi a unui cub. După 
operaţia de lipire a hârtiei, a mai rămas din aceasta 3 dm2, 
iar pentru fiecare corp s-a folosit aceeaşi cantitate. Cunos-
când două dintre dimensiunile paralelipipedului: 5 cm şi 
20 cm, calculaţi: 
a) latura cubului; 
b) volumul paralelipipedului. 

 
1.28. Un vas cubic cu latura interioară de 4 cm este umplut 
cu 270 de boabe de mazăre, având fiecare volumul de 
0,2 cm3. Spaţiile rămase libere sunt umplute cu apă. Se cere: 
a) să găsiţi volumul apei picurate; 
b) să calculaţi cu cât se va ridica înălţimea apei dintr-un alt 
vas (paralelipipedic), dacă acelaşi număr de boabe ar fi 
introdus în acesta. Vasul paralelipipedic conţine apă şi are 
baza de susţinere, măsurată în interior, de 9 cm2. 
 
1.29. Aveţi la dispoziţie o riglă gradată în milimetri şi ma-
nualul de fizică. Explicaţi cum veţi proceda pentru deter-
minarea grosimii unei file. (temă experimentală)  
 
1.30. Cum veţi proceda pentru determinarea volumului unei 
picături de apă folosind o seringă? (temă experimentală) 
 
1.31. Cum veţi proceda pentru determinarea grosimii unei  
sârme cu ajutorul unei rigle? (temă experimentală) 
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Teste-grilă 
 
Testul 1 
 
Precizări:    1. Timpul de lucru este 25 min.  2. La problemele 

7-12 se vor efectua calculele pe foaia de lucru. 
 
1. Alege varianta sau variantele corecte dintre următoarele 
afirmaţii: 
a) Elevii clasei noastre pot fi ordonaţi după culoarea 
ochilor. 
b) Fotbaliştii şcolii se pot clasifica după numărul golurilor 
înscrise în campionatul şcolar. 
c) Rechizitele şcolare din ghiozdan pot fi ordonate după 
forma lor. 
d) Pixurile din penar se pot clasifica după lungimea lor. 
 
2. Se dau lungimile: 25 cm, 2,2 dm, 20 cm şi 0,27 m. Or-
donarea crescătoare a lor este: 
a) 20 cm, 2,2 dm, 0,27 m şi 250 mm; 
b) 20 cm, 2,2 dm, 25 cm şi 0,27 m; 
c) 20 cm, 250 mm, 2,2 dm şi 0,27 m; 
d) 250 mm, 20 cm, 2,2 dm şi 0,27 m. 
 
3. Unitatea de măsură pentru lungime în SI este: 
a) m2; b) m3;  c) dm2;  d) m. 
 
4. Unitatea de măsură pentru arie în SI este: 
a) m; b) m3;  c) m2;  d) dm. 
 
5. Masa unui corp poate fi măsurată cu: 
a) rigla; b) cronometrul; c) ruleta; d) balanţa.  



 Clasa a VI-a 20

6. Prin exprimarea a 0,25 h în minute se obţin: 
a) 25 min;  b) 15 min; c) 1,5 min; d) 12 min. 
 
7. Dacă se adună 1 dm + 1 mm + 1 cm, se obţine: 
a) 111 dm;  b) 11,1 dm; c) 1,1 m; d) 11,1 cm. 
 
8. Patru elevi au măsurat lungimea unui stilou şi au găsit 
valorile: 12,20 cm, 12,60 cm, 12,10 cm şi 12,50 cm. Me-
dia aritmetică a măsurătorilor este: 
a) 12,35 cm; b) 12,40 cm; c) 12,45 cm; d) 12,30 cm. 
 
9. La întrebarea precedentă, cea mai mică eroare de măsu-
ră faţă de valoarea medie a obţinut-o: 
a) primul elev;   b) al doilea elev; 
c) al treilea elev;  d) al patrulea elev. 
 
10. Un dreptunghi cu lăţimea 8 cm şi aria suprafeţei de 
176 cm2 are lungimea: 
a) 20 cm;  b) 21 cm; c) 22 cm; d) 23 cm. 
 
11. Un cilindru gradat conţine apă. Dacă se scufundă un 
cub cu latura ℓ = 2 cm, nivelul apei urcă la 64 cm3. Volu-
mul apei din cilindrul gradat este: 
a) 64 cm3;  b) 56 cm3; c) 72 cm3; d) 60 cm3. 
 
12. Un magazin livrează cuburi pentru copii, ambalate în 
cutii paralelipipedice. Cuburile sunt identice şi au latura de 
4 cm. Deoarece dimensiunile interioare ale unei cutii sunt: 
L = 32 cm, ℓ = 24 cm şi h = 12 cm, în fiecare încap: 
a) 32 cuburi; b) 24 cuburi; c) 12 cuburi; d) 144 cuburi. 
 
Punctajele acordate sunt: 1 punct din oficiu, la problemele 1-6 
câte 0,5 puncte, iar la problemele 7-12 câte 1 punct. 




