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PROBLEME - MĂSURARE 
 

1. Bifează în tabelul de mai jos dacă exemplul este corp sau substanţă    

Exemplul Oxigen Apa Lemn Aer Penar 

Corp      

Substanţă      

2. Alege un criteriu şi clasifică in trei grupe următoarele instrumente: ruletă, clepsidră, riglă, 

cronometru, pahar gradat, metrul de tâmplărie, mensura.Ce criteriu de clasificare ai folos 

3. Trei copii au măsurat masa unui corp  şi au obţinut valorile din tabelul de mai jos.  Completează 

tabelul : 

Masa (kg) Masa medie (kg) Eroarea de măsură(kg) Eroarea medie(kg) 

400g    

0,48kg  

380g  

4. Deoarece aveai ore de la 1 PM ai plecat de acasă la 12 şi un sfert. Ai ajuns la şcoală cu 10 minute 

înainte de a începe orele. Căt a durat drumul până la şcoală? Exprimă în minute şi secunde.  

5. O livadă de formă pătrată trebuie să fie înconjurată cu gard. In acest scop se folosesc 200 de 

stâlpi , situaţi la 4 metri unul de altul, pe care se montează plasa de sârmă. Considerând 

grosimea stâlpilor neglijabilă  calculează căţi de metri de gard sunt necesari şi ce suprafaţă are 

grădina. 

6. Un acvariu are următoarele dimensiuni : L=80cm, l=60cm, h=40cm. In acvariu de introduce 2 

obiecte decorative : un cub cu latura de 10cm, un paralelipiped cu dimensiunile L1=4cm,l1=3cm 

şi h1=3cm şi o pompă pentru aer al cărei volum este Vpompă= 400cm3. Câtă apă este necesară 

pentru umplerea perfectă a acestui acvariu? 

7. Completează rebusul: 
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Vertical : 

 
Orizontal : 

 
8. Andrei merge să alerge în parc pe traseul indicat cu marcaj de culoare mai închisă pe desenul de 

mai jos. 

 
Considerand că el parcurge acest traseu de 3 ori, ce distanţă parcurge, în total Andrei? 

9. Considerând circuitul de problema anterioară calculează, în secunde timpul necesar parcurgerii 

de 3 ori a circuitului dacă Andrei parcurge fiecare 100 de metri în 8 secunde şi la fiecare 

revenire în punctual de plecare se odihneşte 10 minute. 

10. Considerând datele de la problemele 8 si 9 calculează viteza cu care aleargă Andrei şi viteza 

medie de deplasare a lui. 
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