
Fiecare dintre subiectele 1, 2, 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. Durata probei este de 3 ore din momentul 
distribuirii subiectelor. Se pot folosi calculatoare de buzunar, neprogramabile. Fecare subiect se notează cu note de la 10 la 1, cu un punct 

din oficiu. Punctajul final este suma punctajelor obŃinute pentru fiecare subiect. 
Baremele de corectare şi rezultatele vor fi postate la avizierul unităŃii şcolare la care se desfăşoară concursul şi  pe site-ul Liceului Teoretic 

“Ovidius”:  quarq.ro 

1 

 
 

1.  
a) AflaŃi aria totală a figurii haşurate, ştiind că l1 =l2=10cm şi L1=30cm ,L2 = 40cm  

 
b) Cum putem să separăm  11 l  dintr-un vas cu capacitatea de 12 l plin cu lapte , având la dispoziŃie numai 

două vase goale , negradate, având capacitatea maximă de  9 l , respectiv 7 l ? 
c) O albină, zburând din floare în floare, este o lucrătoare neobosită, care face 100 bătăi din aripă pe 

secundă. Într-o oră ea parcurge 15 km. Câte bătăi din aripi efectuează albina când  parcurge 1 km ? 
 

2. Câte monede încap într-un tub cilindric din material plastic cu diametrul exterior de 2,7 cm , înălŃimea de 
10,1 cm, ştiind că diametrul interior al vasului este 2,6 cm ,iar grosimea vasului este aceeaşi la pereŃi cât şi la 
fundul vasului. Moneda are diametrul de 2,5 cm şi grosimea de 2mm. CalculaŃi volumul materialului din care este 
confecŃionat vasul. 
 

3. AveŃi la dispoziŃie un pahar şi doua vase : primul de formă paralelipiped dreptunghic având dimensiunile 
10 cm, 8 cm şi 5 cm, iar al doilea de formă cilindrică. Cele două vase au ariile bazelor de susŃinere egale. Toate 
dimensiunile au fost măsurate în interiorul vaselor. Pentru a umple vasele cu apă se toarnă 8 pahare în primul vas 
şi 12 pahare în al doilea vas. CalculaŃi : 

a) volumul paharului; 
b) înălŃimea vasului al doilea; 
c) descrieŃi o metodă de determinare a volumului unui corp de dimensiuni mici,care nu se scufundă 

total,având la dispoziŃie o riglă gradată şi unul din cele două vase pline cu apă. 
Care din cele două vase ar fi cel mai potrivit pentru ca determinarea să fie cât mai precisă. JustificaŃi 

răspunsul. 
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