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FIȘĂ DE LUCRU: DENSITATEA UNUI CORP 

Clasa a VI-a  

 

Volume egale, din corpuri confecționate din substanțe diferite, au mase diferite. 

Spunem, că acele corpuri diferă între ele prin densitatea substanței, din care sunt alcătuite. 

Exemplificați: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Experiment – lucrare de laborator 

Materiale necesare: balanță, cutie cu mase marcate, mensură cu apă, corpuri diferite 

confecționate din fier, aluminiu, cupru. 

Modul de lucru: 

- Se determină masa fiecărui corp, prin cântărire; 

- Se determină volumul fiecărui corp, cu ajutorul cilindrului gradat (Vc = Vf – Vi); 

- Se calculează valoarea corespunzătoare raportului masă/volum (m/v) pentru fiecare corp. 

Rezultatele măsurătorilor și a calculelor matematice se notează în tabelul de mai jos: 

Nr. 

determinării 

m (g) Vi (cm3) Vf (cm3) Vc (cm3) m/V (g/cm3) 

1      

2      

3      

Se efectuează mai multe măsurători pentru același corp! 

Concluzii: 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................................ 

Definiția densității: 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 



Formula matematică a densității unui corp: 

ρ = m/V 

Semnificația mărimilor fizice din formula matematică a densității: 

ρ (litera grecească ,,ro”) – simbolul densității; m – masa corpului; V – volumul corpului. 

Unitatea de măsură pentru densitatea unui corp în S.I.; precizați, ce reprezintă aceasta! 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Alte unități de măsură utilizate pentru densitate (completați relația de transformare!): 

1g/cm3 = .......................... kg/m3                              1kg/dm3 = ............................... kg/m3 

 Importanța cunoașterii densității unui corp: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

Evaluare:  

Care este volumul unui corp din sticlă cu masa de 500 g? (ρsticlă = 2,5 g/cm3) 

Temă pentru acasă: 

1. Calculați masa unui obiect din aur, dacă volumul acestuia este V = 1,2 dm3? (ρaur = 19,3 

g/cm3) 

2. Avem la dispoziție o sticlă cu volumul interior V = 100 ml. Încape în ea 1 kg de mercur? 

Justificați răspunsul prin calcul. (ρmercur = 13,6 g/cm3) 

 

 

 

 



FIȘĂ DE LUCRU COMPLETATĂ: DENSITATEA UNUI CORP 

Clasa a VI-a  

 

Volume egale din corpuri confecționate din substanțe diferite, au mase diferite. 

Spunem, că acele corpuri diferă între ele prin densitatea substanței, din care sunt alcătuite. 

Exemplificați: 

O cutie de chibrituri, umplută pe rând cu nisip, rumeguș din lemn, făină, sare, aer, etc. are mase 

diderite, deși volumul interior al cutiei este același. 

Experiment – lucrare de laborator 

Materiale necesare: balanță, cutie cu mase marcate, mensură cu apă, corpuri diferite 

confecționate din fier, aluminiu, cupru. 

Modul de lucru: 

- Se determină masa fiecărui corp prin cântărire; 

- Se determină volumul fiecărui corp, cu ajutorul cilindrului gradat (Vc = Vf – Vi); 

- Se calculează valoarea corespunzătoare raportului masă/volum (m/v) pentru fiecare corp. 

Rezultatele măsurătorilor și a calculelor matematice se notează în tabelul de mai jos: 

Nr. 

determinării 

m (g) Vi (cm3) Vf (cm3) Vc (cm3) m/V (g/cm3) 

1      

2      

3      

Se efectuează mai multe măsurători pentru același corp! 

Concluzii: 

1. Raportul dintre masa și volumul corpurilor confecționate din aceeași substanță, este 

constant. 

2. Raportul dintre masa și volumul corpurilor confecționate din aceeași substanță, depinde 

de natura substanței din care este confecționat corpul. 

Definiția densității: 

Densitatea unui corp este mărimea fizică egală cu raportul dintre masa corpului și 

volumul aceluiași corp. 

Formula matematică a densității unui corp: 



ρ = m/V 

Semnificația mărimilor fizice din formula matematică a densității: 

ρ (litera grecească ,,ro”) – simbolul densității; m – masa corpului; V – volumul corpului. 

 

Unitatea de măsură pentru densitatea unui corp în S.I.; precizați, ce reprezintă aceasta! 

˂ρ> = ˂m>/˂V> = 1 kg/m3; 1 kg/m3 este densitatea unui corp cu masa de 1kg, al cărui volum 

este 1 m3. 

Alte unități de măsură utilizate pentru densitate (completați relația de transformare!): 

1g/cm3 = 1000 kg/m3                              1kg/dm3 = 1000 kg/m3 

 Importanța cunoașterii densității unui corp: 

- Cunoscând densitatea unui corp, putem afla din ce substanță este alcătuit acesta. 

- Din formula matematică a densității unui corp, se pot determina masa și volumul 

acestuia: m = ρ x V ; V = m/ ρ. 

- Măsurarea densității unor lichide (ex. lapte, alcool) este o măsură a calității acestora. 

Evaluare: 

m = 500 g                                        ρ = m/V  

ρ = 2,5 g/cm3                                                V = m/ ρ = 500 g/ 2,5 g/cm3 = 200 cm3 

V = ? 

Temă pentru acasă: 

1. 

V = 1,2 dm3 = 1200 cm3                                          ρ = m/V            

ρ = 19,3 g/cm3                                                         m = ρ X V = 19,3 g/cm3 x 1200 cm3 = 23160 g 

m = ? g                                                                     m = 23,16 kg 

 

2. 

m mercur = 1 kg                               V mercur = mmercur/ ρ mercur = 1kg x 13600 kg/m3= 0,00007353 m3 

V sticlă = 100 ml = 100 cm3                                                       = 73,53 cm3 

 ρmercur = 13600 kg/m3         V sticlă > V mercur , deci încape 1kg mercur în sticla cu volumul 100 ml.                              


