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Timp de lucru: 2 ore 
Punctaj: (1.) – 40 puncte; (2.) – 40 puncte; (3.) – 40 puncte; (4.) – 40 puncte; (5.) – 10 puncte 

Se acordă 10 puncte din oficiu;  
PUNCTAJ TOTAL = 100 puncte 

Să se rezolve LA ALEGERE 2 din cele 4 probleme prezentate mai jos: 
 
 
P1. Corpul de masă m = 0,4 kg se mişcă pe o masă orizontală 
(coeficient de frecare la alunecare µ = 0,25) sub acţiunea unui alt 
corp de masă M = 0,6 kg. Cele două corpuri sunt legate printr-un 
fir şi un scripete, ambii consideraţi a fi ideali (g = 10 m/s2).  

a) Să se determine acceleraţia sistemului 
b) Să se calculeze tensiunea din fir 
c) Ce valoare ar trebui să aibă coneficientul de frecare pentru ca sistemul să se mişte uniform? 
d) Ce valoare va avea tensiunea din fir în situaţia de la punctul c)? 

 
P2. Într-un cilindru cu piston mobil se găseşte m = 1,2 g de aer. Sistemul 
este izolat termic faţă de exterior. Transformările pe care le poate suferi 
aerul pentru a ajunge din starea A în starea C sunt prezentate în figura 
alaăturată. Se dau: cp = 1000 J/kgK, cv = 720 J/kgK, p1 = 2 bar, V1 = 1 
dm3, T1 = 400 K, p2 = 1 bar, V2 = 1,5 dm3. Să se determine: 
a) valorile temperaturilor T2, T3 şi T4 
b) lucrul mecanic pentru transformările ABC, respectiv ADC 
c) căldura pentru transformările ABC, respectiv ADC 
d) variaţia energiei interne pentru transformările ABC, respectiv ADC  

 K’ K’’ 
cazul 1. 1 – 4 2 – 5 
cazul 2. 1 – 4 3 – 5 
cazul 3. 2 – 4 3 – 5 

 
P3. Se consideră circuitul din figura alăturată (E = 10 V, r = 1 Ω, R1 = 1 
Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω, R4 = 4 Ω, R5 = 5 Ω). Poziţionarea reciprocă a 
întrerupătoarelor K’ şi K’’ se face după un algoritm prezentat în tabel. Se 
cere pentru fiecare caz în parte: cazul 4. 2 – 4 2 – 5 
a) Să se deseneze circuitul (rezistoarele rămase nefolosite se omit 
din desen) 
b) Să se calculeze valoarea rezistenţei echivalente pentru circuitul 
extern 
c) Să se afle indicaţia ampermetrului 
d) Să se identifice cele două cazuri pentru care căldura disipată în 
unitatea de timp va fi minimă, respectiv maximă. Justificaţi 
răspunsul. 
 

 
P4. Se consideră o lentilă planconvexă confecţionată din sticlă avînd indicele de refracţie n = 1,5. Ştiind că 
diopria lentilei este D = +5, să se determine: 
a) distanţa focală a lentilei 
b) raza de curbură a feţei convexe 
c) Pe partea convexă a lentilei, la o distanţă de 30 cm faţă de lentilă, se aşează un obiect. Unde se va forma 
imaginea obiectului? 
d) Cum se modifică poziţia imagini, dacă pe faţa plană a lentilei aplicăm un strat subţire ce va reflecta 
lumina? 
 
Să se răspundă LA ALEGERE la UNA din întreb ările teoretice prezentată mai jos: 

T1. Enunţaţi şi scrieţi legea lui Hooke, specificând semnificaţiile fizice şi unităţile de măsură ale mărimilor 
care intervin. 
T2. Scrieţi principiul I al termodinamicii, precizând semnificaţiile fizice şi unităţile de măsură 
ale mărimilor care intervin în relaţia matematică. 
T3. Enunţaţi legiile reflexiei şi refracţiei luminii! Definiţi pe o figură notaţiile folosite. 
T4. Scrieţi expresia căldurii disipate pe un rezistor de rezistenţă R, precizând semnificaţiile fizice şi unităţile 
de măsură ale mărimilor care intervin în relaţia matematică. 


