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1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 

 

Olimpiada de Fizică 

Etapa locală 

26 ianuarie 2019 

Subiecte 
VI 

 

Subiectul I 

Se consideră un teren de formă dreptunghiulară cu dimensiunile L = 180 m și 1 = 90 m.În mijlocul 

terenului este o piscină cu dimensiunile L1 = 20 m, l1 = 15 m și adâncimea h1 = 1,5 m. De jur împrejurul 

piscinei, chiar de la marginea sa, se află o alee cu lățimea a=2 m, placată cu plăci de gresie de formă 

pătrată, având latura b = 40 cm. Pe restul suprafeței terenului a fost semănată iarbă. 

a) În cât timp vopsește un muncitor interiorul piscinei, dacă vopsește o suprafata de 5 m
2
în timp de 

10 minute, menținând același ritm de lucru pe toata durata în care vopsește. 

b) Câte plăci de gresie s-au folosit pentru placarea aleii? 

c) Care este suprafața acoperită cu iarba? 

 

Subiectul II 

Doi excursioniști, Ionuț și Florin doresc să parcurgă distanța D dintre două orașe A și B. Ionuț 

pornește la drum pe jos din centrul orașului A la ora 9
30

 cu viteza v1= 5 km/h. Florin, întârzie la 

cumpărături și pleacă cu bicicleta, din același loc, cu viteza v2=25 km/h, la ora 11
30

. După întâlnire, cei doi 

excursioniști merg împreună cu aceeași bicicletă, cu viteza v3=20 km/h, ajungând în orașul B, la ora 14
00

. 

Să se determine: 

a) Distanța parcursă de Ionuț mergând pe jos; 

b) Distanța dintre orașele A și B; 
c) Vitezele medii de deplasare ale celor doi excursioniști 

 

Subiectul III 

Într-un vas paralelipipedic din sticlă de masă m0=2 

kg se introduce un cub metalic omogen, apoi se umple 

cu apă cu ajutorul unui robinet având debit constant. De-

a lungul peretelui vertical transparent al vasului este 

fixată o riglă cu ajutorul căreia se poate citi la orice 

moment nivelul h al apei din vas. Graficul dependenței 

nivelului h al apei în funcție de timp este prezentat în 

fig. III.1. După umplerea vasului(la momentul t2=50 s) 

acesta cântărește m1=4,85 kg.  Cunoscând densitatea 

apei ρa=1 g/cm
3
, să se determine: 

a) Latura cubului metalic și aria bazei vasului; 

b) Densitatea substanței cubului metalic; 

c) Debitul robinetului(exprimat în l/min). 

 

 

 

 
Subiect propus de: 

Prof. Cristian Miu, Colegiul Național ”Ion Minulescu” Slatina 
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