
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA FIZCĂ CLASA a VIII-a 

 

PROF CARAGEA CĂTĂLINA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”V. ALECSANDRI” GALAȚI 

 

•  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se  acordă  90  de puncte. Din 

oficiu se acordă 10 puncte.  

•  Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

PARTEA  I  (45 de puncte) 

1. Completaţi spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte:  (10p)  

a) 250 mm = …………..m = …………cm 

b) 0,5 ha = …………….ari=…………….m2 

c) 8,4 g/cm3 = ……………. kg/m3 

2. Completaţi tabelul de mai  jos, respectând pe fiecare rând corespondenţa dintre mărimea fizică, 

unitatea şi instrumentul de măsură corespunzător:  (12p) 

Mărimea fizică Unitate de măsură în S.I. Instrument de măsură 

Denumire Simbol 

 Q   

  N  

temperatură    

   riglă 

 

Pentru itemii 3 - 5 încercuiţi pe foaie răspunsul considerat corect:  

3. La o fereastră există două termometre: unul este situat în exterior şi indică t1= - 13oC celălalt 

se află în interiorul camerei şi indică t2= 21oC. Diferenţa dintre temperatura aerului din cameră şi cea a 

aerului din exterior este:   (7p)  

a)  8° C       b)    20° C      c)   34°  C     d)    40° C  

4. Un ampermetru are 20 de diviziuni pe scală. Intensitatea maximă pe care o poate măsura acest 

ampermetru este de 5 A. Dacă ampermetrul este conectat într-un circuit electric se constată că acul 

acestuia se opreşte în dreptul diviziunii 8. Valoarea intensităţii curentului electric prin ampermetru 

circuitului are valoarea: (8p)  

a) 1 A         b)  2 A        c)  3 A         d)  4 A    

5. Prin încălzirea unei bile metalice:  

a) atât masa, cât şi volumul bilei cresc  

b) ) masa bilei rămâne nemodificată, iar volumul creşte 

c) atât masa, cât şi volumul bilei rămân nemodificate  

d) masa bilei creşte, iar volumul rămâne nemodificat.               (8p)            



PARTEA  a II-a   (45 de puncte)  

 1. Aveţi la dispoziţie o baterie, două becuri, un ampermetru şi conductoare de legătură.   (20p)  

a) Completaţi desenul din figura 1 astfel încât cele două becuri să fie legate în paralel şi alimentate 

de la baterie.  

b) Completaţi desenul din figura 2 astfel încât cele două becuri să fie legate în serie şi alimentate 

de la baterie. 
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c) Utilizând simbolurile elementelor de circuit desenaţi,  în spaţiul de mai  jos, schema electrică a 

circuitului format din baterie, cele două becuri legate în serie şi un ampermetru pentru măsurarea 

intensităţii curentului electric ce străbate bateria.   

 

2.  Aveţi la dispoziţie un dinamometru neetalonat şi un cub metalic cu latura l= 10 cm. Densitatea 

metalului are valoarea ρ = 2g/cm3. Scala dinamometrului are 10 diviziuni. Se consideră cunoscută 

valoarea acceleraţiei gravitaţionale g = 10 N/kg .  

 

a) Se atârnă cubul de dinamometru ca în figura alăturată. Se constată că acul indicator a ajuns 

în dreptul ultimei diviziuni. Determinaţi valoarea maximă a  forţei care poate fi măsurată cu 

acest dinamometru. (10p) 

 

 

 

 

b) După etalonarea dinamometrului, se aşază cubul pe o masă. Se prinde dinamometrul de 

cub şi se trage vertical în sus de dinamometru până în  momentul în care indică 2 N, ca în 

figura  alăturată. Calculaţi presiunea exercitată de cub în acest moment pe suprafaţa 

orizontală. (15p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


