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1. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar neprogramabile. 

2. Subiectul se punctează de la 0 la 25 puncte. 

3. Orice altă metodă care duce la obținerea rezultatelor corecte, folosind materialele puse la dispoziție, va fi punctată 

corespunzător. 
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Barem proba practică 

Fizică 

MINISTERUL  
EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE 

Partea I 
Nr. item Soluție, rezolvare Punctaj 

PI Identificarea dimensiunilor mărimilor fizice ce intrevin în formulă 
2/ mNPaE  , unde 2 smkgN ⇒

212/   smkgmNE ; mHR  ; 

3 mkg , 2 smg  

1p 

Rescrierea formulei profesorului Cișman, dimensional: 

.)()()()()()( 2232321    smkgsmmkgmsmkgm  

1p 

Rezolvarea sistemului de relații: 
0  

  31  
0  

⇒   ,    și  1 . 

2p 

Astfel, formula din enunțul problemei devine   
  1/25,1 RgEH  1p 

Prin logaritmare ⇒ 
)/log(

)25,1/log(

gRE

RH


  . 

1p 

Înlocuind numeric cmH 1001   și cmR 201  ⇒ 5/1  1p 

Formula profesorului Cișman are acum forma   5/45/1
/25,1 RgEH   . 1p 

Pentru raza cmR 302   obținem ca valoare maxim posibilă cmH 38,12   1p 

Răspunsul nu este afirmativ deoarece .38,150,1 mm   1p 

TOTAL Partea I 10 p 

 

Partea a II-a 
Nr. item Soluție, rezolvare Punctaj 

1. 5 măsurători x 0,25p 1,25p 

10cm < Dmediu < 11cm 0,25p 

Calcul D 0,25p 

Exprimare D 0,25p 

3a. Descrierea metodei 

 Determinarea diferenței de nivel a apei din vas atunci când paharul de nisip plutește 

 Determinarea masei de nisip cu ajutorul monedelor 

 Determinarea volumului de nisip cu ajutorul paharului gol 

 Determinarea densității nisipului 

 

1p 

1p 

1p 

0,5p 

h
D

V 
4

2
 

V

m
  

1p 

 

 

1p 

3b. Determinarea masei 62g < m < 66g 2p 

3c. Determinarea volumului nisipului 30ml < V < 40ml 2p 

3d. Determinarea densității nisipului 1,5g/cm3 < ρ < 2,1g/cm3 2p 

4. Indicarea a cel puțin trei surse de erori 1,5p 

TOTAL Partea a II-a 15 p 

 


