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PARTEA I                                                                                                                                               (40 puncte) 

1. Precizaţi o unitate de măsură pentru următoarele mărimi fizice:                                                (10 puncte) 

a) Masa ……….. 

b) Temperatura …………. 

c) Timpul ………………. 

d) Volumul (capacitatea) ………… 

e) Suprafaţa …………… 

 

2. Completaţii spaţiile punctate:                                                                                                        (7 puncte) 

a) 10 Kg = ….. g 

b) 100 cm3 = …… L 

c) 300 g = …….. Kg 

d) 700 mL = ……L 

e) 20 cm3 = …… mL 

f) 2t = ……..Kg = …………….. g 

 

3. Alegeţi din transformările următoare: topire, solidificare, dizolvare, fierbere, evaporare, condensare pe 

acelea care corespund următoarelor procese:                                                                                (7 puncte) 

a) La 1000C, apa suferă un proces de ………….. 

b) Iarna,  observăm pe la ferestre picături fine de apă datorită procesului de …………. 

c) Nivelul apei dintr-un pahar de apă scade după câteva zile datorită procesului de …………….. 

d) Rufele se usucă afară, în aer liber, datorită procesului de …………………… a apei. 

e) Spunem ca la formarea saramurii, sarea suferă un proces de ………………… în apă. 

f) Dacă ţinem în mână un cub de gheaţă, acesta suferă un proces de …………………. 

g) Zahărul, în apă, suferă un proces de …………….. 



 

4. Notaţi în tabelul următor, starea de agregare, la temperatura camerei, pentru:                             (6 puncte) 

Sare de bucătărie  

Diamant   

Dioxid de carbon  

Motorină   

Carbid   

Apă minerală  

5. Încercuiţi din enunţurile următoare doar pe acelea ce se referă la un proces fizic:                       (4 puncte) 

a) La temperaturi ridicate, laptele se acreşte. 

b) Alcoolul  fierbe la 780C. 

c) Arderea gazului metan este o sursa de energie folosită de oameni. 

d) La temperatură ridicată, zahărul se caramelizează si apoi capătă o culoare neagră datorită 

descompunerii în carbon şi vapori de apă. 

e) Un cui de fier se topeşte la temperatură ridicată. 

6. Încercuiţi literele corespunzătoare unor corpuri:                                                                          (6 puncte) 

a) Scaun 

b) Aer 

c) Oxigenul dintr-o butelie 

d) O sticlă goală 

e) Butelie. 

PARTEA a II-a                                                                                                                                        (50 puncte) 

7. Arama este denumirea cuprului tehnic, cupru impur. Calculaţi masa de cupru pur existentă într-o probă 

de aramă cu masa de 200Kg, ştiind că arama conţine 11% impurităţi. Exprimaţi masa în grame şi în 

kilograme.                                                                                                                                   (20 puncte)   

                   

8. După cum se ştie, bijuteriile din aur sunt confecţionate din aur aliat cu argint. Calculaţi masa de aur şi 

masa de argint existentă într-o braţară cu masa de 15g, ştiind ca bijutierul a folosit pentru confecţionarea 

acelei brăţări 80% aur şi restul argint.                                                                                        (15 puncte) 

 

9. Calculaţi volumul de oxigen existent într-o cameră cu volumul de 50m3, ştiind că aerul din încăpere 

conţine 20% oxigen.                                                                                                                   (15  puncte) 


