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SUBIECTE 

Clasa a VII-a 

 

1. Sunet și lumină 

 

a. Elevul Alex stă pe loc , iar colegul său Mircea, ținând în mâini o mare oglindă plană, se deplasează 

spre el cu viteza v=1 m/s, asfel încât Alex poate vedea propria sa imagine în oglindă. Cu ce viteză 

se apropie imaginea de Alex ? 

b. Corina a făcut o drumeție cu părinții în munți și la un moment dat a ajuns în fața unui munte 

despădurit aproape vertical. Ea a strigat scurt, dar puternic și privind la ceas a constatat că ecoul 

stigătului se aude după 5 secunde. Știind că viteza sunetului în aer este v=340 m/s, să se afle la ce 

distanță de Corina se afla acel munte. 

c. In laboratorul de fizică Alex dorește să afle distanța focală și convergența unei lentile. În acest sens 

el pune obiectul luminos (flacăra unei lumânări) la distanța de 45 cm de un ecran. Deplasează 

lentila între lumânare și ecran și constată pe acesta o imagine clară a flăcării atunci când distanța 

de la lentilă la ecran este de 30 cm. Ce valori a găsit Alex pentru f și C ? 

 

2. Mișcare 

 

a. Fiind pasionată de ciclism, Corina se deplasează la un antrenament cu viteza constantă v=24 km/h 

într-un timp t=600 s. Ce distanță (exprimată în metri) a parcurs Corina ? 

 

b. Mircea locuiește într-un bloc turn și de la parterul 

blocului urcă la locuința sa cu liftul. Graficul vitezei 

liftului ca funcție de timp este reprezentat alături. 

Caracterizați mișcarea pe cele trei intervale : [0,1s], 

[1s,9s] si [9s,10s].  La ce înălțime a urcat liftul în cele 

10 secunde ?  

 

c. Alex dorește ca împreună cu bunicul său să traverseze, pe drumul cel mai scurt, un râu cu 

malurile paralele și lățimea L=40 3 m. Râul curge peste tot cu viteza va =1 m/s (față de maluri). 

Dacă barca cu motor are față de apă viteza vba =2 m/s, să se afle unghiul dintre mal și axul bărcii 

și durata traversării râului. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează; 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerințele a, b respectiv c; 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi; 

4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile; 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (un punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 
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3. Forțe 

 

a. Pe un plan orizontal se află un corp legat de un resort orizontal având constanta elastică k=20 N/m. 

De celălalt capăt al resortului Mircea trage pe direcție orizontală astfel încât corpul se deplasează 

cu viteză constantă, iar alungirea resortului este tot timpul  ∆l =10 cm.  Să se reprezinte toate  

forțele ce acționează asupra corpului și să se afle valoarea forței de frecare. 

 

b. Corina leagă două corpuri cilindrice de aceeași 

rază și de mase m1 și  respectiv m2 de capetele unui 

resort și le introduce într-un tub de sticlă vertical 

având raza puțin mai mare decât a corpurilor. In 

situațiile din cele două figuri corpurile sunt în 

repaus. Frecările dintre corpuri și partea interioară 

a tubului se pot neglija. Cunoscând lungimile 

resortului în cele două cazuri l1 și respectiv l2, 

precum și masele corpurilor să se afle lungimea l0 

a resortului în stare nedeformată și constanta 

elastică a resortului. Aplicație numerică: m1 =200 

g, m2 =300 g, l1 =15 cm, l2 =10 cm și g=9,8N/kg.  

 

 

c. Alex dorește să testeze rezistența la rupere a 

unui fir. Din același fir el taie trei bucăți și le 

leagă precum în desenul alăturat. De firul 

vertical  leagă un cârlig pe care pune progresiv 

discuri crestate. Care fir se va rupe primul: cel 

orizontal, cel oblic, sau cel vertical ? Justificați 

răspunsul. 

Indicație: Considerați că nodul de legare a 

firelor este un corp foarte mic în echilibru.  
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