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Clasa a VII-a 

1. Un elev din clasa a VII-a descoperă următoarele 

grafice trasate în baza unui experiment de 

mişcare rectilinie a unui mobil timp de 14 s. El 

constată că graficele nu sunt complete.  

a) Determină mărimile necesare şi completează 

graficele; 

b) Determină distanța parcursă de mobil;  

c) Determină modulul deplasării mobilului;  

d) Calculează viteza medie a mobilului. 

(10 puncte) 

2. I. În cadrul unei întreceri sportive doi elevi stau față în față la liniile de start A și B care se află la o distanță 

l = 98 m. Elevii se pornesc de la liniile de start și aleargă rectiliniu și uniform fiecare spre cealaltă linie apoi 

se întorc înapoi și vor continua să alerge de la o linie la alta până când vor ajunge ambii la aceeași linie. Un 

membru al juriului a observat că prima întâlnire a elevilor a avut loc la distanța d = 42 m de la linia B iar a 

doua întâlnire are loc peste un timp Δt = 14 s după prima.  

a) Determină vitezele vA și vB ale elevilor care pleacă simultan de la liniile A și B; 

b) Calculează timpul T măsurat de la începutul cursei în care elevii ajung simultan la aceeași linie. 

II. Două coloane de sportivi aleargă pe o alee rectilinie cu viteze egale cu v1 = 3 m/s și, respectiv, v2 = 18 km/h.  

Fiecare coloană are N = 21 de sportivi. Distanța dintre doi sportivi consecutivi din prima coloană este 

d1 = 6 m, iar pentru cei din coloana a doua distanța este d2 = 2 m. 

a) Determină lungimile L1 și L2 ale coloanelor de sportivi;  

b) Cât timp durează trecerea coloanelor una pe lângă alta dacă ele se mișcă în întâmpinare? 

c) Cât timp durează depășirea primei coloane de către a doua dacă ele se mișcă în același sens? 

(10 puncte) 

3. Un pahar plin ochi cu apă şi alcool în volume egale cântărește m1 = 282 g, iar un pahar identic cu primul plin 

ochi cu apă şi alcool în mase egale cântărește m2 =280 g. Densitățile apei şi alcoolului sunt respectiv 

ρa = 1000 kg/m3 și ρal = 800 kg/m3. Determină: 

a) Densităţile amestecurilor realizate în fiecare din cele două pahare;  

b) Masa unui pahar gol; 

c) Masele de apă şi de alcool din primul pahar; 

d) Volumele de apă şi de alcool din al doilea pahar. 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


