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Probleme şii teste de evaluare
pentru clasa a VII-a
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Din această culegere puteţi selecta exerciţii şi teste pentru completarea
portofoliului elevului şi portofoliului profesorului

Pentru elevi:

intraţi pe www.Qvis.ro şi puteţi completa electronic
PORTOFOLIUL ELEVULUI

Pentru profesori: intraţi pe www.Qedu.ro şi puteţi completa electronic
PORTOFOLIUL PROFESORULUI

TESTE INIŢIALE

TEST 1
1. În următoarea enumerare încercuiţi cu roşu sursele naturale de lumină, cu galben,

• lava vulcanului în erupţie;

• luna;

• ecranul televizorului pornit;

• licuricii;

• filamentul unui bec stins;

• fructele;

• flacăra unui chibrit;

• cartea;

• oglinda.
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• flacăra lumânării;

45

sursele artificiale şi cu albastru, corpurile luminate:
• Soarele
• laserul;

2. După modul în care conduc/nu conduc curentul
ul electric, corpurile sunt de dou
două

AL

feluri. Numiţi-le şi daţi câte două exemple la fiecare tip.

3. Uniţi cu linii mărimile fizice, unităţile de măsurăă şşii instrumentele de m
măsură corespunzătoare:

PA

R

Mărimea
rimea
fizică
fizic
ă
temperatura
intensitatea electric
electrică
forţ
for
forţa
ţaa
timpul
masa
tensiunea electric
electrică
lungimea
viteza
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Unitatea de
măsură
m/s
kg (kilogramul)
A (amperul)
N (newtonul)
m (metrul)
K (kelvinul)
V(voltul)
s (secunda)

Instrumentul de
măsură
cronometrul
voltmetrul
dinamometrul
vitezometrul
ampermetrul
termometrul
ruleta
balanţa

U

4. Care dintre urmă
următoarele
urm
ătoarele
toarele rela
relaţii nu este corectă?
m
Δd
m
;
b) ρ = ;
c) V = L ⋅ l ⋅ h;
d) G = .
g
V
Δt
5. Sublinia
Subliniaţi
Subliniaţ
ţii varianta corect
corectă:
a) Viteza este o unitate de măsură / mărime fizică.
funcţionează este deschis / închis.
b) Un circuit electric cu un bec care func
balanţa se măsoară greutatea / masa unui corp.
c) Cu balan
d) Vara, un corp are căldură / temperatură mai mare.

ED

IT

a) v =

6. Considerând acceleraţia gravitaţională g = 10 N/kg, greutatea unui corp cu masa de
46 kg este:
a) 460 kg;

b) 46 N;

c) 460 N;

d) 4600 N.

7. Care este distanţa de la Pământ la Lună, ştiind că lumina are nevoie de 1,3 s pentru
a o străbate, iar viteza luminii este 300000 km/s?
Fizică – clasa a VII-a 
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Interacţiunea – acţiunea reciprocă dintre două sau mai multe corpuri.
Interacţiunea poate fi:
• la contact;
• la distanţă (prin câmp).
numeric
ă;; se
Mărimea fizică scalară – mărimea complet caracterizată prin valoarea numerică
numerică;
calculează algebric; de exemplu: masa, temperatura, densitatea etc.
direc
ţie,
ie, sens şşii punct de
Mărimea fizică vectorială – mărimea caracterizată prin modul, direcţ
direcţie,
a, viteza, acceleraţ
accelera
ţia
ia etc.
aplicaţie; se calculează vectorial; de exemplu: forţa,
acceleraţia
iunea dintre cel pu
Forţa – mărimea fizică vectorială care măsoară interacţiunea
puţin două
corpuri.
Forţele pot fi:
• active – care produc mişcare – pozitive;
rii – negative.
• rezistente – care se opun mişcării
Efectele forţelor sunt:
• dinamice – schimbarea stării de mişcare
care a unui corp;
• statice – schimbarea formei corpului (deformarea).
Forţa se măsoară în [ F ]SI = 1 N.
gravitaţ
ţional ac
Greutatea – forţaa cu care un câmp gravita
gravitaţional
acţioneazăasupra corpului.
De exemplu,

greutatea unui corp aflat la suprafaţa
Pământului
suprafaţaa Pă
suprafaţ
Pământului
mântului este G = m ⋅ g , unde m este masa

iei gravita
acceleraţiei
gravitaţionale la suprafaţa Pământului, orientat
corpului, iar g este vectorul accelera
spre centrul planetei şii cu valoarea standard de 9,80665 m/s² (valoarea real
reală depinde
şi de altitudine).
de poziţia geografică şi
Forţa elastică – propor
proporţ
proporţională
ţional
ională cu valoarea deformaţiei
deforma
şi de sens contrar acesteia şi
este egală în modul şi
şi de sens opus forţei
for deformatoare.


Fe = −k Δl , k fiind constanta elastic
elastică a corpului deformat, iar Δl alungirea absolută
a acestuia.
Compunerea forţ
forţelor
for
ţelor
elor – rezultanta a două sau mai multe forţe care acţionează simultan asupra aceluiaşi
aceluia corp este forţa care produce acelaşi efect. Modulul forţei redouă forţe concurente se calculează cu regula paralelogramului, astfel:
zultante a dou
– R = F1 + F2, dacă unghiul dintre forţe este 0°;
– R = F1 – F2, dacă unghiul dintre forţe este 180°;
– R = F12 + F22 , dacă unghiul dintre forţe este 90°.
Principiul acţiunii şi reacţiunii – dacă un corp acţionează asupra unui alt corp cu o
forţă numită acţiune, atunci şi cel de-al doilea corp acţionează asupra primului cu o
forţă egală în modul şi de sens contrar numită reacţiune.
Forţa normală – forţa pe care o suprafaţă o exercită asupra unui corp cu care se află
în contact şi este întotdeauna perpendiculară (normală) pe suprafaţa de contact.
Fizică – clasa a VII-a 
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Forţa de frecare – se manifestă la suprafaţa de contact dintre două corpuri. Ea apare
datorită întrepătrunderii asperităţilor microscopice ale suprafeţelor celor două corpuri
care alunecă unul peste celălalt şi se calculează conform relaţiei:
Ff = μN, unde μ reprezintă coeficientul de frecare dintre cele două corpuri aflate în
contact.


v
N


F
F1

45


G

p=
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Forţa de tensiune – forţa de întindere care acţionează în fire, cabluri, bare, tije etc.
supuse acţiunii unei forţe exterioare, şi acţionează în toate punctele firului. Dacă
Dac firul
este ideal (masa neglijabilă şi neelastic), are aceeaşii valoare în orice punct de-a lungul
ii, conform principiului ac
firului. Într-un punct, acţionează egal în ambele direcţii,
acţiunii
şi reacţiunii.
Presiunea – o mărime fizică scalară care se defineşte
te prin raportul dintre for
forţa cu care
un corp apasă asupra unei suprafeţe.
Relaţia de calcul este:

F
şi se măsoară în N/m2 sau Pascal (Pa).
S

PA

R

suprafa
ţă,, forţ
for
ţaa se descompune dup
Dacă forţa nu este perpendiculară pe suprafaţă
suprafaţă,
forţa
după direcţia orizontală şi verticală,, presiunea fiind determinată
determinată doar de componenta perpendiculară
perpendicular a
forţei.

R
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1. MĂRIMI
RIMI SCALARE. M
MĂRIMI VECTORIALE

PROBLEME

IT

U

următoarele noţiuni enumerate sunt mărimi fizice, scalare sau
1. Precizaţii care din urm
vectoriale: culoare, masă,
mas viteză, miros, temperatură, forţă, greutate, densitate, curent
electric, rază
rază de lumină,
lumin timp.

ED

2. Efectuaţ
Efectuaţii transform
Efectuaţi
transformările:
a) 0,05 hm = ……………………... m;
b) 305 mm = ……………………... m;
c) 205500 cm2 = …………...…...... m2;
d) 20 km/h = …………………....... m/s.
3. Este posibil ca două forţe concurente de 10 N şi 14 N să aibă suma egală cu 0, 2, 4,
24 sau 30?
4. Segmentul AB reprezintă o forţă de 3 N. Ce modul are forţa reprezentată de segmentul CD?
A
B
C
D
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