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1. Parcul dintr-un orășel are forma  indicată în figura alăturată. Lățimea părții dreptunghiulare este de 3 ori 

mai mică decât lungimea ei. Determinați:  

a) Lungimea gardului necesar pentru a îngrădi parcul (Pp); 

b) Aria suprafeței totale a parcului (Sp);  
c) Aria suprafeței acoperită cu copaci și vegetație dacă în parc sunt 2 iazuri 

identice cu raza de 80 m (Sverde);  

d) Câți locuitori va aproviziona cu oxigen acest parc timp de un an, dacă 

1 ha de copaci produc în mediu 10 tone de oxigen, iar 1 ha de vegetație 

(iarbă, floricele, tufari) produce 3 tone de oxigen timp de un an? 

Se cunoaște: AB = 1,2 km; AB = 3EF = 3CI; FI = 300 m; DE = 500 m; un om consumă timp de un an 

400 kg de oxigen.  

(10 puncte) 

2. Un recipient cilindric conține alcool. Coloana de alcool are înălțimea 25 cm și aria bazei de susținere 

2 cm2. În recipient se introduc granule de gheață cu volumul 20 cm3. 

a) Calculați volumul și masa alcoolului;  

b) Calculați valoarea densității amestecului rezultat după topirea gheții; 

c) Aflați cu cât scade înălțimea coloanei de amestec pe durata topirii gheții; 

d) Calculați ce masă de apă trebuie de turnat în recipient pentru a obține o soluție cu densitatea de 

0,9 g/cm3. 

Se cunoaște: densitatea gheții – 900 kg/m3, densitatea alcoolului – 800 kg/m3, densitatea apei – 1000 kg/m3. 

(10 puncte) 

3. Un corp din fag (ρ
fag

 = 0,75 g/cm3), de forma unui paralelipiped dreptunghic, conține o cavitate cu 

aer, volumul căreia (Vcavitate) reprezintă a 10-a parte din volumul total al corpului (Vcorp). Determinați: 

a) Volumul fagului (V
fag

), și volumul cavității, dacă masa corpului (mcorp) constituie 1350 g; 

b) Cu cât se va modifica masa corpului (Δm) în cazul în care cavitatea lui ar fi umplută cu apă 

(ρ
apă

 = 1 g/cm3) sau cu mercur (ρ
mercur

 = 13,6 g/cm3), și care ar fi masa finală 

(m
f
) a corpului în fiecare caz în parte;  

c) Cu ce va fi egal volumul fagului (V
2, fag

), dacă am mări volumul cavității de n = 2 ori, 

și de câte ori (K) se va modifica masa corpului față de masa inițială (mcorp) dacă 

în acest caz am umple cavitatea cu ulei (ρ
ulei

 = 0,85 g/cm3); 

d) Aria bazei corpului (Sb), dacă înălțimea sa (h) este egală cu 5 cm; 

e) Cu ce este egală suprafața totală a corpului (St), dacă lungimea corpului (L), iar lățimea (l) este de două 

ori mai mare decât înălțimea lui; 

f) Cu ce este egal perimetrul bazei (Pb) și lungimea totală a muchiilor corpului (lt). 

 (10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


