
 
 
 

 
 
 

1. Durata probei este de 3 ore.          Pagina 1 din 1 
2. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar neprogramabile. 
3. Punctajul acordat: 18 puncte pentru rezolvarea cerinţelor, 2 puncte din oficiu. 

VIII 
Olimpiada Națională de Fizică 

Breaza, 1 – 6 aprilie 2018 
Proba experimentală 

 

Determinarea densității unui lichid  

 Materiale la dispoziţie:  

 

1. suport cadru 

2. resort de constantă elastică necunoscută 

3. pahar Berzelius de 800 ml 

4. sticlă cu lichid de densitate necunoscută 

5. cârlig  

6. şurub din material cu densitatea de 7200 kg/m3 și masa de 11 g împreună cu cârligul 

7. riglă 

8. corp cilindric din aluminiu cu densitatea de 2720 kg/m3 

9. 2 piuliţe mici (cu masa de 4,5 g fiecare) şi 4 piuliţe mari (cu masa de 9,8 g fiecare), toate 

din același material cu densitatea de 7200 kg/m3  

10. hârtie milimetrică 

 

 Materiale cu acces comun pe sală: 

Șerveţele absorbante 

 

 Cerinţe: 

Partea I 

1. Determinaţi experimental  densitatea lichidului din sticlă  având la dispoziţie materialele de mai sus, 

iar dintre corpuri utilizaţi doar corpul cilindric din aluminiu (de la punctul 8)                (6 puncte) 

2. Folosiţi materialele de mai sus, iar dintre corpuri utilizaţi numai şurubul cu cârlig de prindere şi 

piuliţele. Fără a utiliza valorile maselor corpurilor, determinaţi densitatea lichidului.           (5 puncte) 

Partea a II-a 

3. Determinaţi constanta elastică a resortului.                     (1 punct) 

4. Utilizând valoarea obţinută pentru constanta elastică şi valorile maselor piulițelor și șurubului cu 

cârlig, trasaţi graficul ∆l = ∆l (m), unde ∆l este alungirea resortului şi m - masa corpurilor suspendate; 

determinaţi din grafic densitatea lichidului. Puteţi folosi datele obținute la Partea I, punctul 2. 

Comparaţi valoarea obţinută din grafic cu valorile  obţinute la punctele 1) şi 2) şi comentaţi rezultatul. 

                                                                                                                                                    (5 puncte) 

5. Precizează cel puţin trei surse de erori care afectează rezultatul măsurătorilor.                    (1 punct) 

Se va lua g = 9,8 N/kg 

 

 

 

Subiect propus de: 

prof. David Laura - Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Urlaţi, judeţ Prahova 

prof. Matei Ştefan - Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir Breaza, judeţ Prahova 


