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TEST RECAPITULATIV CLASA  a VI-a 

 
 

1. Exprimă următoarele în mărimi din S.I.: 

a. 4500mm   b. 85 dm  c. 0,5km 

d. 450cm2  e. 0,3hm2  f. 2,5km2 

g.   8200cm
3
   h. 0,8hm

3
  i. 6500dL 

j.    4200ms  k. 1,5h   l. 25min 

 2.   Calculează transformând în mărimi din S.I. : 

a. 2m + 200cm+0,03km + 45dm 

b. 6500dm
3
+3m

3
+ 0,0004hm

3
 

c. 2h+35 min+ 5400s 
3. In cât timp va parcurge un biciclist distanţa de 20km dacă el se deplasează cu viteza constantă 

de 12km/h. Exprimă rezulatul în ore şi în secunde. 

4. Mihai  pleacă către casa bunicilor la ora 12.30 şi ajunge la aceştia la ora 13.05 unde rămâne 

până la ora 15 când pleacă înapoi spre casă. La ora 15.20 se intălneşte cu un coleg şi rămâne să 

discute cu acesta timp de 10 minute. Copilul ajunge acasă la ora 15.40. Exprimă în ore, minute şi 

secunde durata mişcării efective a lui Mihai (fără a lua în considerare staţionările) 

5. Mişcarea unui mobil este descrisă în tabelul de variaţie de mai jos: 

d (m) 0 4 8 12 16 16 16 8 0 

t (s) 0 2 4 6 8 10 12 16 20 

a. Trasează graficul mişcării  

b. Descrie mişcarea mobilului pe intervalele de timp (0-8s), (8-12s), (12-20s) 

c. Calculează viteza mobilului pe cele 3 intervale de timp 

6. Calculează densitatea unui amestec realizat din 5 părţi apă cu densitatea ρ1=1000kg/m3 şi 3 

părţi alcool etilic cu densitatea  ρ2=790kg/m3. 

7. Asupra unui resort cu constanta de elasticitate k=100N/m acţionează o forţă F=2N. Care va fi 

alungirea resortului? 

8. Un corp cu masa m=0,5kg se deplasează pe o suprafaţă orizontală cu coeficientul de frecare 

µ=0,2. Care este valoarea forţei de frecare care va acţiona asupra corpului? 

9. Temperaturile a două corpuri sunt t1=27⁰C  şi T2= 280K, Care este diferenţa de temperatură 

dintre cele două corpuri? 

10. Ai la dispoziţie 3 becuri, conductoare de legătură, o sursă , un voltmetru şi un ampermetru. 

Realizează schema următoarelor circuite: 

a. Cele 3 becuri sunt legate în serie, voltmetrul masoară tensiunea la bornele sursei iar 

ampermetrul măsoară intensitatea curentului care trece prin  prin becuri 

b. Cele 3 becuri sunt legate în paralel, voltmetru măsoară tensiunea la bornele grupării de 

becuri iar ampermetrul măsoară  intensitatea curentului care trece prin sursă 
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