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CLASA A VI-A 
 
 
SUBIECTUL I 

Doi prieteni, Cristian şi Daniel, aflaţi într-o excursie au rămas cu puţină Cola în 
sticla de 2l şi au convenit s-o împartă în mod egal. 

 Cristian are un pahar cilindric cu aria interioară a bazei 26 cm2 şi pune în pahar 
Cola până la înălţimea de 8 cm iar Daniel are un pahar paralelipipedic cu baza un pătrat 
de latura l = 4 cm în care pune Cola până la înălţimea de 12 cm. 

 

            
 
a) Cine a băut o cantitate mai mare de Cola şi cu cât? 
b) Cât ar fi trebuit să pună Cola în fiecare pahar pentru a bea cantităţi egale? 

 
 
 
SUBIECTUL II 

Cu ajutorul unei rigle Daniel a măsurat, pe o hartă cu scara 1: 2 800 000, distanţa 
dintre două localităţi A şi B şi făcând 3 determinări a obţinut următoarele rezultate: 38,5 
mm; 38,0 mm şi 39.0 mm.  

 

 
 
 

a) Ţinând cont de scara hărţii să se determine distanţa reală, în km, dintre cele două 
localităţi precum şi erorile de măsură, rezultatele obţinute prezentându-se sub forma celor 
două tabele: 
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 TABEL 1 
Nr. 
deter. 

d(cm) dm(cm) Δ d(cm) Δ dm(cm) 

1.     
2.   
3.   

 
TABEL 2 
Nr. 
deter. 

D(km) Dm(km) ΔD(km) Δ Dm(km) 

1.     
2.   
3.   
 
b) Un tren pleacă din localitatea A la ora 22h 35m şi ajunge în localitatea B  la ora 02h 
23m cu o întârziere de 1h 18m. Ştiind că între localităţile A şi B sunt 7 staţii şi că în 
fiecare staţie trenul staţionează câte 2 minute să se afle timpul în care trenul nu a 
staţionat. 
 
SUBIECTUL III  
Având la dispoziţie  o sfoară cu lungimea de 18 m Cristian leagă capetele ei între ele şi 
construieste, pe rând, următoarele figuri geometrice: un cerc, un pătrat şi câteva 
dreptunghiuri, fiecare dreptunghi având laturile egale cu un nr. întreg de metri.  
Se cere: 

a) nr. total de figuri geometrice astfel obţinute; 
b) să se ordoneze descrescător ariile suprafeţelor figurilor geometrice rezultate; 
c) să se afle numărul de coli de hârtie, format A4 cu dimensiunile 210 mm x 297 mm 

necesare pentru a acoperi dreptunghiul cu cea mai mică suprafaţă, colile fiind 
aşezate paralel cu laturile dreptunghiului. 

Lungimea, respectiv aria cercului se calculează cu relaţiile: L = 2πR; A = πR2; în care se 
consideră  π = 3,14 
 
 

 
Subiecte propuse de: 

                                 Călin Aneta, prof. Fizică Aplicată - Palatul Copiilor Craiova 
 


