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Clasa a VI-a 

1. David, un elev din clasa a 6-a, are un vis, să construiască un parc 

frumos în orașul său natal. Pentru aceasta el încă de pe acum își face 

schițele și calculele necesare, ca atunci când va ajunge inginer să îl 

realizeze. Să facem calculele necesare împreună cu David. Parcul 

este format din patru părți componente și anume: dendrariul și pădurea 

ambele de formă semicirculară, iar între acestea o porțiune dreptunghiulară cu iarbă și diferite tufișuri 

exotice, în mijlocul parcului un lac de forma unui pătrat. Dimensiunile necesare sunt următoarele: 

a = 250 m – latura lacului, L = 700 m – lungimea porțiunii dreptunghiulare cu iarbă și tufișuri, și 

D = 400 m – diametrul porțiunilor semicirculare ale pădurii și dendrariului. La fel este nevoie de 

împrejmuit parcul în partea exterioară cu un gard. Determinați:  

a) Lungimea necesară de gard P pentru acest parc; 

b) Aria în hectare a dendrariului S1, pădurii S2, porțiunii de iarbă cu tufișuri S3, lacului S4 și aria totală S a 

parcului;  
c) Câți oameni N poate aproviziona cu oxigen acest parc timp de un an? Se cunoaște că într-un an, 1 ha 

de pădure produce în mediu 10 tone de oxigen, iar 1 ha de iarbă, flori și tufișuri produce 3 tone de 

oxigen. Un om consumă într-un an în mediu 400 kg de oxigen pur. 

(Po = 2πR și So= πR2 sunt perimetrul și, respectiv, aria cercului, R - raza cercului, 1 ha = 10000 m2, π = 3,14). 

(10 puncte) 

2. David a realizat un experiment meteorologic. A luat un acvariu de formă 

paralelipipedică cu dimensiunile interioare: L = 1 m, l = 40 cm și H = 50 cm. 

L-a așezat afară într-o zi ploioasă și cu ajutorul ceasornicului nota orele când 

ploua cu o anumită intensitate, iar cu rigla măsura înălțimea apei care se acumula 

în vas la începutul și, respectiv, la sfârşitul fiecărei perioade. David a obținut 

următoarele date, pe care le-a introdus într-un tabel pentru patru perioade ale zilei. 

Cunoscând densitatea apei de 

ploaie ρ = 1,0 g/cm3, elevul a decis 

să facă o cercetare meteorologică. 

Determinați împreună cu David: 

a) Volumul V1 și masa m1 de apă acumulată în acvariu în prima perioadă. Volumul V și masa totală m de 

apă acumulată la finele orei 20:00;  

Acum vom defini o nouă mărime fizică v = Δh/Δt – viteza de acumulare a apei de ploaie, unde Δh 

este înălțimea cu cât a crescut nivelul de apă acumulată în perioada de timp Δ t. Viteza de acumulare 

se va calcula în cm/h (centimetri/oră). 

b) Vitezele v
1
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2
, v

3
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4
 de acumulare a apei de ploaie pentru toate perioadele analizate. Care este viteza 

medie v de acumulare în decursul celor patru perioade; 

c) Ce masă M de apă a căzut în timpul acestor măsurări peste întreg orașul în care locuiește David, dacă 

suprafața acestuia S = 20 km2 și se consideră că în cele 4 perioade a plouat peste tot la fel. 

(10 puncte)

 

Perioada 1 2 3 4 

Orele 9:00-11:30 11:30-13:00 13:00-16:00 16:00-20:00 

h, cm 0cm-5cm 5cm-5cm 5cm-8cm 8cm-10cm 
 



 

3. În continuare, David, a realizat un alt experiment. De această dată el are ca scop 

să determine densitatea pietrelor decorative de care dispune el într-un borcan de 

sticlă. A luat borcanul de sticlă, pietricelele decorative, un vas gradat cu apă 

(ρa = 1,0 g/cm3) și un cântar electronic. Efectuați experimentul împreună cu 

David și determinați mărimile necesare. Inițial se cântărește borcanul de sticlă gol 

și se obține m0 = 400 g, apoi plin cu pietricele m1 = 2,4 kg, după aceea se toarnă un 

volum de apă, astfel masa totală a devenit deja m2 = 2,6 kg și vasul este plin. Volumul 

total al conținutului din borcan este V = 1,0 L.  

a) Care este masa pietricelelor mp și a apei turnate în vas ma?; 

b) Determinați densitatea ρ a pietricelelor; 

Vom considera o incintă mare de formă paralelipipedică pentru depozitarea pietrelor, dimensiunile acestei 

incinte sunt L ç l ç h = 20 m ç 10 m ç 5 m. 

c) Determinați masa pietricelelor M1 care încap în această incintă. Dar dacă ar ploua și incinta cu pietricele 

s-ar umple și cu apă, ce masă M2 ar avea atunci conținutul acesteia? 

(1 L = 1000 cm3 = 0,001 m3) 

 (10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 


