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PARTEA  I- ENUNŢURI 
 

1.  ANUL  ŞCOLAR     
A. ETAPA  PE  LOCALITATE -  LICEU 

  
 

 CLASA  a  VI-a 
1. Din municipiul Tg-Jiu pleacă spre oraşul Motru un biciclist cu viteza v1=12 

km/h la o oră  după CE DIN  Motru a plecat spre Tg-Jiu un alt biciclist  cu viteza 
v2= 7 km /h. Ştiind că biciclistul, care a plecat din Tg-Jiu, se întâlneşte cu celălal 
după ce a mers 2 ore, să se afle distanţa dintre cele două oraşe. 
 2. Un corp din fier are masa de 7,8 kg si densitatea de 7800 kg/ m3 la 
temperatura de 0oC. Prin încălzire, corpul s-a dilatat cu 1 cm3. Să se  afle variaţia 
densităţii corpului după încălzire.  
 3. Ce urmări ar avea pentru noi, pământenii, oprirea bruscă a mişcării de 
rotaţie a Pământului ? 
 

  CLASA a VII-a 
4. Pe  unul din talerele unei balanţe cu braţele neegale, aflată în  

echilibru, se aşează un corp de masă m. Adăugând pe celălalt taler un corp cu 
masa m1, balanţa se echilibrează. Repetăm experienţa aşezând pe talerul ce 
conţine corpul de masă m un alt corp de masă m3, iar pe celălalt taler, alături de 
corpul de masă m1, un alt corp de masă m2 astfel că balanţa rămâne echilibrată. 
 Să se afle masa m cunoscând mesele m1, m2, m3, . Aplicaţie numerică : 
m1=3kg; m2=2 kg; m3=4kg. 
 5. O grindă cu secţiunea un pătrat de latură l, lingime Lşi densitate  este 
aşezată pe o suprafaţă orizontală. Ce lucru mecanic efectueză un om pentru a 
aduce această grindă în poziţia verticală şi în cât timp ridică grinda, dacă el 
dezvoltă o putere medie P ? 
 6. Un vagon de tramvai de 12 tone porneşte din repaos pe un drum 
orizontal şi ajunge la viteza de 18 km/h după ce parcurge distanţa de 100 m, 
coeficientul de frecare fiind 0,02. Să se calculeze:  

a) energia cinetică maximă a vagonului; 
b) drumul prcurs de tramvai până ce viteza lui scade la 2m/s, dacă în 

momentul când atinge viteza de 18 km/h se opreşte motorul; 
c) energia consumată prin frecări pe întregul parcurs, până la oprire. Se 

va lua g=10 N/kg. 
 

 CLASA a VIII-a 
7. Se  realizează circuitul din figura 7 în care se cunosc:  

E=50V, r=1, R1=9, R2=20, R3=R4=40. Să se calculeze: 
a) indicaţiile ampermetrelor A1 şi A2,, precum şi indicaţia voltmetrului V 

când K este deschis şi când K este închis; 
b) cât timp trebuie să funcţioneze circuitul cu K închis pentru a evapora 

complet 100 g apă cu temperatura iniţială de 90oC de către rezistorul 
R1? (c=4200J/kg ·K şi V=23 · 105 J/kg). 
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Fig. 7 
 

8. Diferenţa de potenţial măsurată între punctele A şi B ale unui câmp 
electric produs de două sarcini punctiforme Q1 şi Q2 egale  şi de semn contrar, 
situate în aer, este UAB=20 V. Distanţele de la sarcini la cele două puncte sunt 
r1A=25 cm; r1B=40 cm; r2A=75 cm; r2B=80 cm. Care este valoarea celor două 
sarcini ? 

9. Un generator produce într-un timp dat o cantitate de căldură într-o 
rezistenţă de 9 . Ce rezistenţă interioară are generatorul dacă produce  aceeaşi 
cantitate de căldură în acelaşi timp, într-o rezistenţă de 16 . 

 
 CLASA a IX-a 
10. Un jucător de volei serveşte mingea, imprimându-i o viteză  

iniţială de v0 sun ununghi , lovirea mingii având loc la o înălţime h deasupra 
solului. Cunoscându-se înălţimea fileului, H, lungimea terenului 2l, precum şi 
unghiu , să se afle valorile vitezei iniţiale v0 pentru care mingea cade în terenul 
advers. Se va neglija rerzistenţa aerului. 

11. Un mobil are o mişcare rectilinie şi uniformă variată cu viteza  
iniţială V0 şi acceleraţia a. Durata mişcării mobilului este t. Împărţiţi durata mişcării 
în două intervale astfel încât viteza medie din primul interval să fie de n ori mai 
mică decât viteza medie din al doilea interval. 
 12. Exprimaţi indicaţia dinamometrului suspendat de tavanul unui ascensor 
în funcţie de masele m1 şi m2 legate la capatele firului trecut peste scripetele din 
fig. 12 şi de acceleraţua cu care:  

a) urcă ascensorul (a0); 
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Figura 12 

b) coboară ascensorul (a0); 
Se presupune m1m2 şi scripetele ideal. 
 
 CLASA a X-a 
13. Într-un vas cu capacitatea V=8,2l prevăzut cu un robinet se  

află hidrogen la presiunea p1=30 atm şi temperatura t1=27oC. Deschizând 
robinetul hidrogenul începe să se scurgă din vas cu debitul constant q =0,1 g/s. În 
timpul scurgerii temperatura gazului scade continuu cu viteza constantă 
=0,3grad/s. Să se determine expresiile masei, temperaturii şi presiunii gazului ca 
funcţii de timp şi după cât timp încetează scurgerea acestuia. Se dau = 2 
kg/kmol; p0= 1 atm şi R=8310 J/KmolK. 
 14. Să se afle cu cât la sută variază capacitate calorică (izobară şi  izocoră) 
a gazului detonant ( 2H2+O2) prin formarea vaporilor de apă (hidrogenul, oxigenul 
şi vaporii de apă se vor aproxima ca fiind gaze ideale). 
 15. O maşină termică ideală are ca agent motor un gaz perfect 
monoatomic. Valoarea maximă a presiunii în timpul transformării ciclice este p1= 
5106 N/m2 şi la aceasta corespunde un volum V1=2m3. Diferenţa temperaturilor 
izvoarelor cald şi rece este T= 150K, iar randamentul maşinii este =0,2 . Se 
cer: 

a) numărul moleculelor gazului care efectuaeză transformarea ciclică; 
b) variaţia energiei interne a gazului în cursul destinderii adiabatice; 
c) lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul acestei destinderi: 

Se cunosc: R=8310 J/kmolK; NA=6,021026molec./kmol; Cv=3R/2. 
 
 CLASA a XI-a 
16. La bornele unei surse de tensiune alternativă se leagă o  

bobină. Legând în serie cu bobina un condensator C curentul din circuit îşi 
păstrează valoarea efectivă. Cunoscând valoarea efectivă a tensiunii alternative 

U=60V, frecvenţa  = 50 Hz, capacitatea condensatorului 
4800

1
C (F) şi 

valoarea efectivă a curentului I=2A.  
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Se cere:  
a) diagramele fazoriale ale tensiunilor; 
b) impedanţa, reactanţa, inductanţa şi rezistenţa bobinei.   
17. O diodă ideală cu tnsiunea de deschidere E0 şi rezistenţa  

dinamică Rd=4 este conectaă în serie cu rezistorul R1=100 şi sursa de tensiune 
E. Înparalel cu dioda se conectează rezistorul R2=16. Se cere:  

a) tensiunea de deschidere a diodei, ştiind că în momentul când curenţii în 
diodă şi rezistorul R2 sunt egali, avemE=5,4 V; 

b) valoarea tensiunii E pentru care puterile disipate pe diodă şi rezistorul 
R2 sunt egale. 

18. Pentru circuitul electronic din figura 18 se cunosc: EA= 255V;  
RA=50 k; UA=100V; UG=-5V. Să se determine valorile lui RC şi IA. 

 
Fig. 18 

 
 CLASA a XII-a 
19. Între plăcile unui condensator plan se găseşte o substanţă cu  

lucrul mecanic de extracţie Lex= -2,5eV, pe care cade un fascicul de lumină 
monocromatică. Unul din fotoelectroni este emis cu viteza v0 în planul median al 
condensatorului. Ştiind că distanţa dintre plăci este de 5 cm şi tensiunea aplicată 
condensatorului este de 1 V , să se calculeze: 

a) lungimea de undă a luminii pentru ca, pe distanţa de 5 cm, electronul 
să fie derivat cu 1 cm )se neglijează efectul gravitaţiei); 

b) timpul scurs între momentul emisiei fotoelectronului şi cel al ciocnirii lui 
cu una din plăcile condensatorului.  

Se dau: sarcina electronului e=-1,610-19C; constanta lui Planck  
h=6,6  10 -34 J  s; masa electronului m=10-30kg; c=3108m/s. 

20. În urma împrăştierii Compton a unui foton pe un electron liber  
aflat în repaus, fotonul este deviat sub unghiul =60o faţă de direcţia iniţială , iar 
electronul este deviat sub unghiul  faţă de această direcţie. După împrăştiere 
electronul are energia cinetică Ec=0,511 MeV, egală cu energia sa de repaus. Să 
se determine energia fotonului incident şi unghiul . 
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 21. Un electron se găseşte într-o particulă sferică de metal al cărui volum 
este de 10-6 cm3 şi are o eregie cinetică de ordinul a 10eV. Folosind relaţia de 
nedeterminare a lui Heisenberg să se calculeze eroarea relativă în determinarea 
vitezei electronului. 
Se va lua: h=6,610-34 Js,  m=9,110-31 kg şi e =1,6 10-19C. 
 
 
 

B. ETAPA  JUDEŢEANĂ 
  
 

 CLASA a VI-a 
22. Un biciclist se deplasează pe o distanţă d astfel: primul sfert  

din distanţă cu o viteză constantă v1=3 m/s, următorul sfert din distanţă cu o 
viteză constantă v2=1,5 m/s, iar restu distanţei v3=36km/h. Se cere: 

a) viteza medie de deplasare a biciclistului pe această distanţă d, 
exprimată în m/s şi km/h; 

b) graficul vitezei biciclistului în funcţie de timp pe durata mişcării, 
considerînd distanţa parcursă d=48 m. 

23. Într-un pachet sunt 1000 coli de scris, fiecare având  
dimensiunile: 210 mm şi respectiv 296 mm. Determinaţi masa pachetului, fără 
balanţă, folosind notaţia de pe pachet: 70 g/m2. 
 24. De un resort suspendăm pe rând trei corpuri şi vom constata că 
alungirile sunt în relaţia: l1 : l2 : l3 = 2 : 4 : 8. Ştiind  că cele trei corpuri au 
împreună masa  m=560 g şi că primul corp alungeşte resortul cu l1=4 cm, să se 
determine constanta de elasticitate a resortului. Se valua g= 10 N/kg. 
 

 CLASA a VII-a 
bbbbb Un mobil se mişcă uniform, conform graficului din figura 25. 
a) Care este distanţa parcursă de mobil ? 
b) Cât timp a durat mişcarea ? 
c) Cât timp s-a aflat în mişcare mobilul ? 
d) Care este deplasarea mobilului? 
e) Trasaţi graficul vitezei mobilului în funcţie de timp. 

   d(m) 
          100                                                   E 
                                    B      C 
           60        D 
           40      
           20          A      F 
                                                                           t(s) 
      0    1               5     6     7          9          12 
 

                             Fig. 25 
 

26. De un corp de masă m= 0,5 kg, aflat pe o scândură  
orizontală,  se fixează un capăt al unui resort de lungime l0 (nedeformat),  iar 
celălalt  capăt se fixează de un punct fix aflat deasupra corpului (pe verticală) ca 
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în figura 26. În această poziţie resortul, de constantă elastică K=10 N/m, este 
nedeformat. Printr-o deplasare lentă şi continuă, pe orizontală, a scândurii, 
resortul se deplasează până cînd se înclină cu 600 faţă de verticală. Să se afle 
coeficientul de frecare minim dintre corp  şi scândură. Se dă l0=0,1 m şi g=10 
N/kg.  
 

 
 

Fig. 26 
 
 27. O prismă metalică are baza un pătrat  cu latura a=0,3 m şi înălţimea 
h=0,4 m. Densitatea prismei este =7,2 103 kg/m3. Să se calculeze lucrul mecanic 
necesar răsturnării prismei în jurul unei laturi de la bază. Ce lucru mecanic este 
necesar pentru a readuce prisma din nou în poziţia iniţială ? 
 
 

 CLASA a VIII-a 
28. Patru pendule electrice, suspendate în acelaşi punct sunt  

încărcate cu sarcini electrice, pozitive, egale. Datorită forţelor de interacţiune, 
bobiţele de soc se aşează în vârfurile unui pătrat cu latura l= 230  cm, situate în 
plan orizontal. Firele pendulelor formează cu verticala unghiului de câte 45o. Să se 
determine sarcinile electrice ale pendulelor, dacă masa unei bobiţe de soc este 
200 mg şi  accelraţia gravitaţională este 9,8 N/kg. 
 29. Un bastonaş de grafit ( 1=6010-6m, 1= - 510-4 grd-1) se leagă în 
serie cu unul de aluminiu ( 2=2,8210-6m, 2= 3,910-3 grd-1) de aceeaşi 
grosime. Care trebuie să fie raportul lungimilor lor pentru ca rezistenţa sistemului 
rezistor să nu varieze cu temperatura ? Se dă legea de variaţie a rezistenţei unui 
rezistor cu temperatura: R=R0(1+t).  
 30. Un fier de călcat are ca parametrii nominali: 220V; 450W. Pentru că 
funcţionează la o temperatură prea rifdicată, puterea lui trebuie oborâtă la 350W. 
Calculaţi rezistenţa electrică a rezistorului ce trebuie introdus în circuit. 

 
 CLASA a IX-a 
31. O bilă loveşte cu viteza v0=9,8 m/s, sub un unghi de incidenţă  

=30o, o masă orizontală netedă (fără frecări) şi pierdere prin ciocnire o fracţiune 
f=0,25 din energia sa inetică. La ce distanţă bila va lovi din nou masa. Dar pentru 
=600 ? Discuţie. 
 32. De la ce înălţime minimă trebuie să alunece liber, fără frecare, un corp 
pentru a putea descrie bucla circulară, în plan vertical,  de rază R=40 cm din 
figura 32? Dar dacă corpul de masă m=2 g alunecă de la o înălţime H=2 m, cu 
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frecare şi apăsarea în punctul superior al buclei este zero, ce lucru mecanic 
efectuează forţele de frecare? Se va lua g= 10 m/s2. 
 
 
 

 
  Figura 32 
 
 33. pentru sistemul din figura 33 se dau : m1=4 kg, m2=6 kg, =30o, 
h2=6m. Coeficientul de frecare dintre corpul 1 şi suprafaţa planului înclinat este 
= 32/1 . Dacă sistemul este lăsat liber, se cere: 

a) acceleraţia sistemului format dincele două corpuri şi tensiunea din fir, 
în timpul coborârii corpului 2; 

b) distanţa parcursă de corpul 1, din momentul pornirii din repaus şi până 
în momentul opririi pe suprafaţa planului înclinat; 

c) intervalul valorilor raportului m2/m1 pentru ca sistemul să rămână în 
repaus. Se neglijează masa scripetelui şi a firului şi se consideră g=10 
N/kg. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 
 
 

 CLASA a X-a 
34. Un cilindru izolat adiabatic cu masa m, închis la ambele  

capete, este despărţit în două compartimente, printr-un piston cu masa M. În 
fiecare compartiment se află un mol de gaz ideal cu energia internă U=cT. Printr-
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un mic impuls i se imprimă cilindrului viteza v  în lungul axului acestuia. 
Determinaţi variaţia tempraturii gazului când oscilaţiile pistonului încetează. Între 
piston şi cilindru nu există frecare. 
 35. Un mol de gaz ideal biatomic este supus unei transformări ca în figura 
35. Se cere: 

a) să se aratecă în procesul BC gazul se răceşte; 
b) să se calculeze căldura molară în procesul BC; 
c) să se calculeze randamentul ciclului. 

Se cunosc căldurile molare: RCv 2

5
 ;  CAB=CCD=3R. 

      P 
       
 
    3,5 p0    B 
 
            2 p0            C 
 
                   A 
               p0    D 
           V  
  O 2 V0             5 V0                    7 V0       10 V0 
 

Fig. 35 
 
 36. Un tub capilar de diametrul d=0,5 mm este introdus într+un lichid 
care udă perfect pereţii vasului. Coeficientul de tensiune superficială al lichidului 
este =0,0245 N/m, înălţimea la care se ridică lichidul în tub este h=2,5 cm. 

a) care este densitatea lichidului ? 
b) Care este presiunea într-un punct din interiorul capilarului situat la o 

înălţime H=1 cm faţă desuprafaţa lichidului din vas. Se vor lua = 105 
N/m2  şi g=9,8 m/s2. 

 
Fig. 36 

 
 CLASA a XI-a 
37. Se dă circuitul de curent alternativ din figura 37, cu  
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elementele: R1=10 , R2=20, R3=20,  mFC

25,0

1  , mFC

20,0

2  ,  

mFC
3
1

3  , ,
1,1

1 HL


   ,
20,0

2 HL


   ,
15,0

3 HL


   U=100V, v=50Hz. 

Să se calculeze: 
a) intnsităţile efective ale curentului electric din ramurile circuitului; 
b) căderile de tensiune efectivă Uab  şi Ubc; 
c) defazajele dintre tensiunile Uab  şi Ubc. 

 

 

 
Fig. 37. 

 
 
 38. Un motor cu excitaţie în derivaţie are curentul în indus IA=24 A, 
tensiunea nimonală Un= 110 V şi turaţia nominală nn= 3600 rot/min. Cunoscând 
că rezistenţa excitaţiei este re=80  şi că RA=0,25 , să se calculeze: 

a) randamentul  motorului şi puterea nominală; 
b) rezistenţa reostatului introdus în serie cu indusul pentru ca la cuplul de 

sarcină egal cu cuplul nomial, turaţia să scadă la 1800 rot/min; 
c) randamentul motorului în cazul de la punctul b). 

Se nuglijează pierderile mecanice şi în fier. 
 39. Se dă circuitul de redresare în monoalternanţă din figura 39 în care 
R=500  , C=1 mF , iar dioda se consideră ideală. Cunoscând frecvenţa tensiunii 
alternative v= 50 Hz să se calculeze: 

a) factorul  de ondulaţie al tensiunii pe rezistor; 
b) de câte ori  scade acest factor dacă în serie cu rezistorul se leagă o 

bobină cu inductanţa L=100 H. 
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Fig. 39. 

 
 CLASA a XII-a 
40. O radiaţie luminoasă monocromatică cu intensitatea I=0,2  

W/cm2 este incidentă sub un unghi i=45o pe o suprafaţă plană cu factorul de 
reflexie  =0,8. Calculaţi, în ipoteza fotonică, presiunea exercitată de lumină 
asupra suprafeţei. 
 41. Eroarea relativă în determinarea lungimii de undă de Broglie, fără a 
aplica corelaţia relativistă  este . Cunoscând masa de repaus m0 a microparticulei 
să se calculeze energia sa cinetică. 
 42. Să se precizeze: 

a) rolul razelor X în experienţa Millikan; 
b) deficienţele modelului planetar clasic al atomului; 
c) proprietăţile radiaţiei laser.  

 
  
 
 

2.   
ETAPA  PE  LOCALITATE- LICEU 

  
 
 CLASA a VI-a 

 43. Se dă în figura 43 graficul mişcării unui mobil. Ce semnificaţie fizică 
atribuiţi acestui grafic? Descrieţi mişcarea mobilului şi calculaţi distanţa parcursă 
de acesta în 2,5 ore de la începutul mişcării. 
         V(km/h) 
 
        40 
        30 
        20 
        10        t(h) 
     
   0    1      2       3 
                                           Fig. 43 
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 44. Un  automobil se deplasează pe o distanţă d astfel: prima jumătate din 
distanţă cu o viteză constantă v1= 5m/s, iar a doua jumătate din distanţă cu o 
viteză constantă v2= 54 km/h. Să se  calculeze viteza medie de deplasare a 
biciclistului pe această distanţă în m/s şi în km/h. 
 45. Un club cu latura de 10 cm este suspendat de un resort cu constanta 
de elasticitate k=270N/m. Ştiind că densitatea materialului din care este 
confecţionat cubul este de 2700 kg/m3, să se calculeze cu cât se alungeşte 
resortul. Se va lua acceleraţia gravitaţională g= 10 N/kg. 
 

 CLASA a VII-a 
 46. Un mobil se mişcă uniform, conform graficului din figura 46. Se cer:  

a) distanţa parcursă de mobil; 
b) timpul cât s-a aflat mobilul în mişcare; 
c) timpul cât a durat  mişcarea mobilului; 
d) graficul vitezei mobilului în funcţie de timp. 
 
   d(m) 
  60 
   
  40 
 
  20 
        t(s) 
 
    0     1    2    3    4    5 
    Fig. 46 

 
 47. Un atlet aleargă suta de metrii în 10 secunde. Pasul atletului în timpul 
cursei fiind de 1,5 m; masa acestuia de 75 kg şi ştiind că la fiecare pas îşi ridică 
centrul de greutate cu 20 cm, să se calculeze: 
 a) puterea medie dezvoltată de atlet în absenţa forţelor de rezistenţă; 
 b) puterea medie dezvoltată de atlet dacă forţele de rezistenţă reprezintă 
¼ din greutatea atletului (g=10 N/kg). 
 48. Se ridică uniform un corp pe un plan înclinat cu ajutorul sistemului din 

figura 48. Dacă G=500N,  Ff= 300N,  3
1


hOB

OA (l este lungimea planului înclinat, 

iar h este înălţimea acestuia), iar randamentul pârghiei este de 80%, calculaţi 
valoarea numerică a forţei active F. 
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Fig. 48. 
 

 CLASA a VIII-a 
49. Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate ? Dar false?  

 a) Un corp prin electrizarea pozitivă pierde sarcini negative (electroni). 
 b) Un corp prin electrizarea pozitivă primeşte sarcini pozitive. 
 c) Un corp neutru din punct de vedere electric nu are sarcini electrice. 
Justificaţi răspunsurile. 

50. Două mici sfere conductoare, având fiecare masa m=0,4g , aflate 
lacapetele a două fire de mătase de lungime l=12 cm, suspendate în acelaşi 
punct, au fost electrizate simultan cu sarcini egale şi de acelaşi semn. Sferele se 
resping, în aer, la o distanţă d=10 cm. Calculaţi sarcina electrică de pe fiecare 
sferă (g=10 N/kg) 

51. Se dă circuitul din figura 51, pentru care se cunosc: E=24V, r =1, 
R1=1 şi R2=R3=8. Ampermetrul poate fi utilizat pe domeniile 0-1A şi 0-5A şi are 
20 diviziuni. Să se afle: 
 a) pe ce domenii trebuie folosit ampermetrul (de rezistenţă neglijabilă) în 
 acest circuit; 
 b) în  dreptul cărei diviziuni se opreşte acul ampermetrului; 
 c) cât indică un voltmetru ideal (Rv=) legat între punctele MN. 
 

 
 

Fig. 51 
 

 CLASA a IX-a 
 52. Un corp porneşte fără viteză iniţială într-o mişcare rectilinie având 
acceleraţia reprezentată în graficul din figura 52. În ce intervale de timp corpul se 
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mişcă accelerat, uniform, respectiv încetinit? În ce moment al mişcării viteza sa 
este maximă şi ce valoare are ? Justificaţi răspunsurile.  
 
 
 
    a(m/s2) 
   10 
 
     5 
 
            t(s) 
      0  5   10    15 20    25 

 
fig. 52.  

  
 53. Pe un plan înclinat cu unghiul =30o faţă de orizontală, se ridică un 
corp de masă m=2 kg cu ajutorul unei forţe  constante F  orientată sub unghiul 
=45o faţă de planul înclinat, ca în figura 53. Ştiind că valoarea coeficientului de 
frecare a corpului pe planul înclinat este =0,2, să se determine: 
 a) valoarea minimă a forţei F sub acţiunea căreia corpul nu apasă pe 
 planul înclinat; 
 b) valoarea forţei F sub acţiunea căreia corpul urcă uniform accelerat pe 
 planul înclinat, cu acceleraţia a1= 2m/s2; 
 c) valoarea forţei F sub acţiunea căreia corpul coboară uniform accelerat 
 pe plan, cu  acceleraţia a2= 1m/s2. Se va lua g=10m/s2. 
 
          F


   

 
 
 
           
                                                                                        fig. 53 
 
      
 54. Un punct material se află în repaus relativ pe peretele interior al unei 
sfere de rază R la înălţimea R/2 faţă de punctul inferior al acesteia. Cu ce viteză 
unghiulară se roteşte sfera în jurul axului său vertical de simetrie? Se neglijează 
frecările şi se consideră acceleraţia gravitaţională g. 
  

 CLASA a X-a 
55. Două baloane  identice conţin unul aer uscat iar celălalt aer umed la 

aceeaşi presiune şi aceeaşi  temperatură. Care din cele două baloane are masa 
mai mare? Justificaţi răspunsul. 
 56. A) Care este capacitatea calorică a gazului ideal  în procesele izoterme, 
respectiv în procesele adiabatice? 
 B) Efectuându-se, succesiv, o transformare izocoră, o transformare 
izobară, respectiv o transformare adiabatică, temperatura unui mol de gaz ideal, 
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monoatomic, a crescut de la t1=270C la t2= 227oC. Să se calculeze variaţia energiei 

interne a gazului pentru fiecare din transformările menţionate. R=
3

25 J/molK. 

 C) Un gaz ideal aflat pa presiunea p=1,5 105 N/m2, are densitatea = 1,8 
kg/m3. să se calculeze viteza termică a moleculelor gazului.  
 57. Un motor termic funcţionează după un ciclu format din două izobare 
(p,np) şi două izocore (V,mV). Pentru substanţa de lucru se dă exponentul 

adiabatic =
v

p

C

C
. Să se determine randamentul acestui motor şi căldura molară 

ce caracterizează procesul reprezentat liniar în  coordonate (p,V) între starea 
S1(p,V) şi starea S3(np, mV). 
 

 CLASA a XI-a 
58. Instalaţia electrică a unui apartament se conectează la reţeaua electrică 

de tensiune U=120V şi de frecvenţă v=50 Hz printr-un drosel cu inductanţa 
L=0,05H  şi cu rezistenţa activă R0=1 ca în figura 58. Să se determine: 

a) tensiune U1 sub care funcţionează becurile din apartament, dacă 
intensitatea curentului total absorbit din reţea  este I0= 2A; 

b) puterea maximă ce poate fi absorbită din reţea; 
c) puterea care se disipă în drosel dacă se produce un scurtcircuit în 

apartament. 

 Figura 58 
 
 

 
 

59. Într-un circuit de curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz se conectează 
o bobină, un volmetru, un ampermetru şi un wattmetru ca în figura 59. 
Instrumentele de măsură indică valorile U=120V, I=10 A şi respectiv P=900W. 
Să se calculeze: 

a) factorul de putere al circuitului, inductanţa L şi rezistenţa R ale  bobinei; 
 b) capacitatea unui condensator care trebuie legat în serie cu bobina 
pentru ca intensitatea curentului electric prin  circuit să fie maximă; 

 c) indicaţiile aparatelor de măsură în cazul punctului b), dacă voltmetrul 
este conectat la bornele porţiunii de circuit format din bobină şi condensator. 
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Fig. 59 
 
60. Un drosel (având rezistenţa RL şi inductanţa L) legat în serie cu un rezistor 

de rezistenţă R=20  (fără inductanţă) este alimentat la o reţea de curent 
alternativ cu tensiunea U=120V. Tensiunile pe drosel şi pe rezistorul R sunt U2=91 
V şi respectiv U1= 44V . Să se determine puterile absorbite P1 ( de rezistorul R) şi 
P2 (de drosel). 

 
 
 CLASA a XII-a 
61.  Suprafaţa unei fotocatode a unei celule fotoelectrice este iluminată cu 

lumină având lungimea de undă = 3500 
o
A . Alegând o anumită tensiune electrică 

de stopare Usl se anulează fotocurentul care trece prin celulă. Modificând lungimea 

de undă a luminii cu 500 
o
A ,tensiunea de stopare a trebuit să fie mărită cu 0,5915 

V pentru a anula din nou fotocurentul prin celulă. Să se determine: 
a) constanta lui Planck, fiind cunoscute c3108 m/s şi e1,610-19 C; 

b) frecvenţa de prag şi lungimea de undă de prag, lucrul mecanic de extracţie 
fiind de 3,2 eV. 

62. Un foton incident având lungimea de undă 0= 0,11  
o
A este difuzat 

de un electron al substanţei împrăştietoare  sub unghiul = 109040’, iar electronul 
de recul pleacă sub unghiul =300. Să se determine: 

a) constanta lui Planck; 
b) lungimea de undă a fotonului împrăştiat; 
c) energia electronului de recul în J şi în eV. 

Se cunosc: mo= 9,110-31 kg;  c3108 m/s; tg 30o=0,57735; sin 54o50’= 0,81748 
şi ctg 54o50’=0,70455. 
 63. Un electron având m0=9,110-31 kg şi e=1,6 10-19C este accelerat, 
pornind din repaus, de tensiunea electrică U. Se cere : 

a) expresia lungimii de undă de Broglie a undei asociate electronului în  
cazul în care electronul se mişcă cu viteza c( c viteza luminii în vid) şi în cazul în 
care vc, dar este comparabilă cu c; 

b) valorile numerice ale lungimilor de undă de Broglie ale undelor  
asociate electronului, tensiunile de accelerare fiind  U= 10 V şi respectiv U=106V; 
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c) tensiunea de accelerare a electronului pentru ca lungimea de undă de 
Broglie a undei  asociate electronului să fie egală cu lungimea de undă Compton. 
Se cunoaşte : h=6,625 10-34Js. 
 

 
B. ETAPA  JUDEŢEANĂ 

  
 

  CLASA a VI-a 
     64. Se dă în figura 64 graficul mişcării unui mobil. Descrieţi mişcarea  

mobilului şi calculaţi distanţa parcursă de acesta în  11 ore de la începutul mişcării. 
      v(km/h) 
     40 
 
 
     20 
           t(h) 
 
      0     5  11 
     fig. 64 
 
      65. Un cub de latură l=1 dm, confecţionat din plumb, este suspendat de 
un resort şi îi produce o alungire de 11,35 cm. Determinaţi constanta de 
elasticitate k a resortului . Se dă densitatea plumbului =11350 kg/m3 şi se va lua 
g=10N/kg. 
 66. Indicaţi materialele necesare şi descrieţi un experiment prin care se 
pune în evidenţă (se constată) că pe durata încălzirii unui gaz acesta se dilată.  

 CLASA a VII-a 
67. Un om rostogoleşte un corp de  formă cubică cu masa m=5kg şi  

densitatea =5000 kg/m3, de pe o faţă pe cealaltă rotindu-l în jurul unei laturi. Să 
se calculeze lucrul mecanic efectuat de  om. Se va lua g= 10 N/kg.  
 68. Un corp de masă m=10kg şi densitate  se află pe un plan înclinat cu 
l=4m şi h=2m legat prin intermediul unui resort ca în figura 68. Alungirea 
resortului este x1=5 cm . Scufundând întregul sistem într-un lichid cu densitatea 
1 alungirea resortului devine x2= 3,75 cm. Neglijând frecarea dintre corp şi plan 
determinaţi constanta elastică a resortului şi raportul dintre densitatea corpului şi 

densitatea lichidului. Se va lua acceleraţia 
gravitaţională g=10 N/kg. 

 
 

Fig. 68 
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69. A) Ce greutate are un corp dacă pentru ridicarea acestuia la înălţimea h=20m 
într-un timp de 10 s se consumă o putere de 400W. Pentru ridicarea corpului se 
foloseşte un scripete mobil cu randamentul de 80%. 
 B) Descrieţi un experiment prin care punem în evidenţă că forţa de frecare 
determină deplasarea unui corp şi nu oprirea acestuia . 
 

 CLASA a VIII-a 
70. În punctele A şi B situate în vid la distanţa d=1 m, sunt fixate două  

corpuri punctiforme şi electrizate cu sarcinile q1=q2=-10-5C ca în figura 70. De 
resort se suspendă o bilă de dimensiuni neglijabile şi cu masa m=46 g,  electrizată 
cu sarcina q3=+10-5C. Ştiind că în momentul realizării echilibrului, triunghiul isoscel 
ABC este dreptunghic în C, să se determine alungirea resortului. Se va lua 
g=10N/kg şi se dă pentru resort constanta de elasticitate k=200 N/m. 

 
fig. 70 

 
 71. La bornele unei surse cu E=100V şi r= 10 se conectează un bec. 
Dacă după închiderea circuitului, intensitatea curentului prin acesta variază 
conform graficului din figura 71. 
     I(A) 
       2 
 
       1 
            t(s) 
 
        0   0,1      1          2          3 

Fig. 71 
 
Se cer : 

a) rezistenţa filamentului la rece; 
b) sarcina electrică ce trece prin bec până la încălzirea acestuia; 
c) rezistenţa filamentului în timpul funcţionării ( la cald); 
d) temperatura filamentului în timpul funcţionării (se dă  

coeficientul de temperatură = 
oR

R




=5 10-3grd-1 şi se neglijează rezistenţa firelor 

de legătură). 
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 72. Viteza de transport a electronilor într-un conductor este dată de 
expresia v=kI/S unde S este secţiunea conductorului , I este intensitatea 
curentului prin conductor iar k este o constantă de proporţionalitate. Cum se 
modifică viteza electronilor dacă: 

a) dublăm diametrul conductorului ? 
b) dublăm  tensiunea aplicată ? 
c) reducem lungimea la jumătate ? Justificaţi răspunsurile. 
 
 

 CLASA a IX-a 
73. Din punctul A, de pe malul unui râu ce curge cu viteza constantă  

v= 210  m/s, un barcagiu doreşte să ajungă într-un punct B, situat  la distanţa 
d=90 m de punctul de plecare, deplasându-se în linie dreaptă. Ştiind că viteza 
bărcii faţă de apă este c=10 m/s, să se calculeze: 
 a) componentele vitezei de deplasare a bărcii pe direcţia AB, în lungul 
râului şi normal pe direcţia de curgere a râului dacă direcţia AB formează unghiul 
 =30o cu direcţia de curgere a râului; 
 b) valoarea vitezei cu care se deplasează barca pe direcţia AB; 
 c) timpul în care barca străbate distanţa AB.  
Se dă cos75o=0,257. 
 74. Pe o suprafaţă orizontală se află două cuburi având fiecare masa M=5 
kg. Între cuburi se introduce o pană cu masa m=10 kg şi cu unghiul la vârf 
2=90o. Coeficientul de frecare dintre cuburi şi suprafaţa orizontală este =0,1. 
Neglijând frecările dintre cuburi şi pană, să se calculeze acceleraţia cuburilor în 
raport cu suprafaţa orizontală. Se va lua g=10m/s2.    
 

m 
 
 
         
        
 
          

Fig. 74 
 
 75. Indicaţi  materialele necesare efectuării unui experiment prin care 
determinaţi randamentul unui plan înclinat şi descrieţi modul de lucru. 
 

 CLASA a X-a 
 76. În tubul din figura 76 sunt cinci coloane de aceiaşi lungime ocupate cu 
aer, lichid şi una vidată conform precizărilor de pe desen. Presiunea în punctul A 
este =0,9 ·104 N/m2. Se roteşte tubul cu 180o. Ştiind că temperatura nu se 
modifică, calculaţi presiunea în punctul B. 
 
 
 
 

M M 
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       B  
           vid 
                                                          lichid 
 
            aer 
            lichid 
 

Fig. 76        aer aer 
      
      

A 
 
 77. Într-un câmp electric omogen, caracterizat prin vectorul  intensitate a 
câmpului electric orientat verticat în sus şi de modul E=104V/m, se află o sferă A 
încărcată electric şi suspendată printr-un fir subţire, inextensibil şi izolator de 
lungime l=1m. sarcina sferei A este q=10-6C iar masa sa este m=10 g. Sferei i se 
imprimă o viteză vo= 10 m/s după o direcţie perpendiculară pe E


. Să se calculeze 

tensiunea din fir în  momentul imediat ulterior imprimării vitezei vo şi în momentul 
în care se află la distanţa maximă de poziţia sa iniţială (g= 10 m/s2). 
 78. Indicaţi materialele necesare efectuării unei experienţe de determinare 
a căldurii specifice a unui corp solid şi descrieţi modul de lucru. 
 

 CLASA a XI-a  
79. O coardă SB de lungime l=9 m este fixată la capătul B.  

Capătul S oscilează transversal cu amplitudinea A=5 cm şi cu  frecvenţa v= 10 Hz. 
Viteza de propagare a perturbaţiei în lungul corzii este v=4,5 m/s. Se cer: 

a) lungimea de undă a perturbaţiei ce  se propagă în lungul  
corzii; 

b) masa corzii ştiind că forţa de întindere în aceasta este de  
0,2025 N; 

c) ecuaţia de oscilaţie a unui punct situat la distanţa x=93,75 cm  

de capătul B (capătul S oscilează fără fază îniţială) 
80. Circuitului din figura 80 i se aplică o tensiune electrică  

u=Uocos t. 

 a) Să se arate că, dacă R,L şi C sunt astfel alese încât 
C

L
R 2 , curentul I 

este independent de frecvenţă. 
b) Să se calculeze diferenţa de fază dintre tensiunea aplicată şi  

tensiunea de la bornele grupării rezistor – condensator în cazul de la punctul a). 
 c) Care  este defazajul o dintre tensiunile de la bornele celor două grupări 
(RC şi RL) în condiţiile punctului a) ? Dar între curent şi tensiunea aplicată? 
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FIG. 80. 

 
81. Indicaţi materialele necesare  determinării lungimii de undă a 

microundelor şi descrieţi modul de lucru. 
  
 CLASA  a XII-a 
82.  O radiaţie luminoasă monocromatică cu intensitatea I=0,2W/cm2  

este incidentă sub unghiul i=45o pe o suprafaşă plană cu factorul de reflexie 
=0,8. Calculaţi, în ipoteza fotonică, presiunea exercitată de lumină asupra 
suprafeţei. 
 83. Să se calculeze variaţia lungimii de undă a radiaţiei luminoase emise 
de un atom de hidrogen datorită recului nucleului ce apare în urma emisiei cuantei 
de lumină. Se va aproxima (1-v2/c2)-1/21+v2/2c2 iar masa protonului în repaus 
este mop=1,67·10-27kg. 
 84. Un conductor metalic se mişcă cu viteza vo=10 m/s orientată 
erpendicular pe secţiunea lui. La un moment dat conductorul este frânat până 
când viteza lui scade la zero. Să se determine numărul electronilor de conducţie 
care trec prin unitatea de suprafaţă a secţiunii, capetele conductorului fiind legate 
printr-un fir conductor de rezistenţă neglijabilă. Se dau: rezistivitatea metalului 
=2,5 ·10-8·m ; sarcina electronului e=1,6 · 10-19 C şi masa electronului mo= 9,1 
· 10-31kg.  
 85. Descrieţi o metodă şi modul de lucru pentru determinarea joncţiunuilor 
unui tranzistor npn. 
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3.   

A.  ETAPA  PE  LOCALITATE/LICEU 
  
 

        V(km/h) 
 CLASA a VI-a        40 

86. Se să în figura 86. graficul mişcării unui mobil.  
Ce  semnificaţie  fizică  atribuiţi  acestui   garfic  ? 
Descrieţi  mişcarea  mobilului  şi calculaţi distanţa     t(h) 
parcursă de acesta în 2,5 ore de la începutul mişcării.    0             1          2,5    
  

Fig.86 
 
 87. Un biciclist se deplasează pe o distanţă astfel : prima jumătate din 
distanţă cu o viteză constantă v1=6 m/s, iar a doua jumătate din distanţă cu o 
viteză  constantă v2= 4 m/s. Se cere să se calculeze viteza medie şi să se traseze 
graficul vitezei biciclistului în funcţie de timp pe durata mişcării, considerând 
distanţa parcursă de 72m . 
 88. Un cub cu latura de 8 cm , confecţionat dintr-un material cu densitatea 
2700 kg/m3 este suspendat de un resort şi îi produce o alungire de 51,2 mm. Care 
este constanta elastică a resortului ? Se va lua acceleraţia gravitaţională g=10 
N/kg. 
 

 CLASA a VII-a 
89. Un motociclist se deplasează cu  viteză constantă spre un zid,  

perpendicular pe acesta . La un moment dat claxonează şi aude sunetul reflectat 
după ce mai parcurge 1/9 din distanţa ce a existat între el şi zid în momentul în 
care a claxonat. Să se calculeze viteza motociclistului ştiind că sunetul se propagă 
cu viteza de 340 m/s. 
 90. Câte forţe acţionează asupra pârghiei din figura 90, ştiind  că acestea 
sunt echidistante şi egale (G=10F) iar pârghia este în echilibru ? 

 
 

fig. 90. 
 91. Un corp cu greutatea G=100 N este deplasat pe o suprafaţă orizontală 
prin intermediul unui resort de constantă elastică k=1000 N/m. Ştiind că forţa de 
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frecare ce se opune mişcării corpului reprezintă a 5-a parte din greutatea acestuia, 
să se calculeze : 

a) alungirea resortului în timpul deplasării uniforme a corpului ; 
b) puterea dezvoltată dacă în 5 secunde corpul parcurge distanţa de  

20m. 
 

 CLASA a VIII-a 
92. Se dă sistemul dinfigura 92 în care corpul A este fixat iar corpurile B  

şi C se află în echilibru. Cunoscând distanţa dintre corpurile A şi B d=1 m şi 
sarcina electrică a fiecăruia q=10-5 C, să se determine masa corpului C ştiind că 
este de 5 ori mai mică decât masa corpului B . Dacă aducem corpul B în locul 
scripetelui şi îndepărtăm corpul C, cât este intensitatea câmpului electric în punctul 
P ? Se neglijează forţele de frecare şi se consideră acceleraţia gravitaţională g=10 
N/kg. 
 
  
 
      B 
         C 
           4m        
          
                           A    
                    3m                             P 

Fig.92 
 
 93. Două bile identice electrizate cu sarcina q=10-5 C fiecare, sunt fixate la 
capetele unui resort elastic cu constanta de elasticitate k=250 N/m. Ştiind că în 
poziţie verticală resorul rămâne nedeformat iar în poziţie orizontală resortul se 
alungeşte cu x=1cm, să se determine masa fiecărei bile (m) şi lungimea resortului 
nedeformat (1o). Se va lua acceleraţia gravitaţională g=10 N/kg. 
 94. Intensitatea curentului de scurtcircuit pentru o sursă cu t.e.m. E=24 V, 
este Io=80 A. Cât trebuie să fie rezistenţa R a circuitului exterior pentru a se 
obţine prin acesta un curent de intensitate I=1A. Ce putere se disipă pe această 
rezistenţă şi cât este randamentul acestui circuit ? 
 

 CLASA a IX-a 
 95. Două automobile au parcurs, pe un drum orizontal, aceeaşi  
distanţă d, în acelaşi inaterval de timp. Primul automobil, pornind din repaus,  
s-a deplasat uniform accelerat, cu acceleraţia a=1,4410-2 m/s2, iar al doilea  
automobil a parcurs prima jumătate a drumului cu viteza v1= 28,8 km/h şi cea de-
a doua jumătate a drumului cu viteza v2=43,2 km/h. Să se calculeze distanţad 
parcursă de cele două automobile. 
 96. Pentru sistemul indicat în figura 96., se dau: m1=4 kg, m2=6 kg, 
=30o, h2=6 m. Coeficientul de frecare dintre corpul 1 şi suprafaţa planului 
înclinat este =1/2 3 . Dacă sistemul este lăsat liber, se cere : 
 a) acceleraţia sistemului şi tensiunea în fir, în timpul coborârii corpului de 
masă m2 ; 
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 b) distanţa parcursă de coprul de masă m1, din momentul pornirii şi până 
în momentul opririi pe suprafaţa planului înclinat ; 
 c) intervalul valorilor raportului m2/m1 pentru ca sistemul să rămână în 
repaus. 
Se neglijează masa firului şi  a scripetelui  şi se consideră g=10 m/s2  

 
 
 
 
                                                  m2 

          m1 
                         h2 

 
 

Fig. 96. 
 97. Pe  un plan înclinat se aşează  un corp de masă m, coeficientul de 
frecare la alunecare fiind . Cum depinde forţa de frecare de unghiul de înclinare 
al planului? 
 

 CLASA a X-a 
98. Într-un cilindru vertical închis la ambele capete, atârnă un piston  

agăţat de un resort, poziţia de echilibru a resortului fiind la partea inferioară a 
cilindrului. În spaţiul de deasupra pistonului nu se află gaz, iar în spaţiul de sub 
piston se introduce o cantitate de gaz astfel încât pistonul să se ridice la înălţimea 
h. La ce înâlţime h1 se va stabili pistonul dacă se dublează cantitatea de gaz? Dar 
dacă se reduce la jumătate temperatura absolută? 
 99. Un amestec gazos conţine 4 kmol de oxigen (O2) şi 2kmol de argon 
(Ar). Să se calculeze valoarea exponentului adiabatic   al acestui amestec. 
 100. Să se arate cum variază temperatura unui gaz ideal care participă la 
un proces ciclic  reprezentat în figura 100  a). Dar volumul în procesul reprezenta 
în figura 100 b) ?     
        P                                 P 
 
                            fig. 100 
 
                                        a   V            b)                
             T 
 
 
 

 CLASA a XI-a 
101. Un tub îngust în formă de U conţine o coloană de lichid cu  

lungimea de 0,8m. Se produce o denivelare a lichidului din cele două ramuri şi se 
lasă lichidul liber. Să se arate că, dacă forţele de frecare şi forţele de vâscozitate 
sunt neglijate, lichidul oscilează armonic şi să se calculeze perioada de oscilaţie a 
coloanei de lichid. Se va lua acceleraţia gravitaţională g=10 m/s2.  
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 bbbb Un diapazon oscilează cu frecvenţa v şi cu amplitudinea A. Ştiind că 
distanţa dintre ramurile diapazonului este d, viteza sunetului în aer este v şi că la 
momentul iniţial cele două ramuri sunt apropiate, să se exprime amplitudinea Ao 
de oscilaţie a punctului P situat la mijlocul distanţei dintre capetele diapazonului  şi 
amplitudinea A1 de oscilaţie a unui punct P1 situat la distanţa x de punctul P ca în 
figura 102. 
 

 
FIG. 102 

 103. Alimentată la o tensiune continuă de 100 V, o bobină este parcursă 
de un curent cu intensitatea de 2,5 A, iar  la o tensiune alternativă de 100 V şi 
frecvenţa de 50 Hz intensitatea  curentului este de 2A. În serie cu bobina se 
conectează un condensator de 500/3F iar  circuitul format se conectează la 
tensiunea alternativă. Se cer: 

a) rezistenţa şi inductanţa bobinei; 
b) intensitatea curentului prin circuitul cu  condensator; 
c) tensiunea la bornele bobinei; 
d) defazajul la bornele bobinei, apoi la bornele circuitului şi semnificaţia 

fizică a rezultatului. 
  

 CLASA a XII-a  
104. Pe o placă de sodiu  aflată în vid  cade normal un flux de fotoni cu 

frecvenţa de 1015 Hz. Ştiind  că frecvenţa de prag la efect fotoelectric extern 
pentru sodiu este  61014 Hz, constanta lui Planck este h=6,6310-34 Js  , viteza  
luminii în vid este c=3108m/s  iar sarcina elementară e= 1,610-19 C , să se 
determine: 

a) energia  de extracţie a elctronilor din placa de sodiu (în J şi eV); 
b) viteza electronilor extraşi din placă  ştiind că  masa electronului  este 

mo=9,110-31 kg; 
c) ce viteză ar trebui să aibă electronul pentru ca masa lui de mişcare  

 să fie dublul masei de repaus; 
d) impulsul fotonului incident corespunzător frecvenţei de 1015 Hz; 
e) presiunea exercitată de aceşti fotoni asupra plăcii de sodiu în cazul  

când pe fiecare m2 ar cădea în fiecare secundă 108fotoni şi considerând  că fluxul 
incident  este complet absorbit de placă; 
 f) în cât timp energia absorbită de placă ar fi suficientă pentru vaporizarea 
unei picături de apă, de masă m=1g, temperatură =20o C, căldură specifică ca= 
4200 J/kggrad şi căldură latentă de vaporizare =2,2106J/kg. (S=1m2 şi 
n=108fotoni/s). 
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 105. Un foton cu lungimea de undă o se ciocneşte cu un electron al cărui 
impuls ep


 este perpendicular pe direcţia fotonului incident. Să se afle expresia 

care dă, în acest caz, variaţia lungimii de undă a fotonului împrăştiat sub unghiul  
faţă de direcţia iniţială. 
 106. O particulă încărcată electric cu masa de repaus mo, relativistă, trece 
nedeviată printr+o regiune a spaţiului în care există un câmp electric E 
perpendicular pe direcţia de moşcare a particului şi un câmp mabgenic B 
perpendicular atât pe direcţia câmpului electric cât şi pe direcţia de mişcare a 
particulei. Să se exprime lungimea de undă asociată particulei care trece 
nedeviată. 
 
 

B. ETAPA  JUDEŢEANĂ  
   

 CLASA a VI-a 
bb Se dă în figura 107 graficul mişcării unui mobil. Descrieţi mişcarea  

mobilului şi calculaţi  distanţa parcursă de acesta în 10 ore de la începutul mişcării. 
 
 
    v(km/h) 
   80 
   60 
   40 
   20 
           t(h) 
                               0     2    4    6    8    10 
 

Fig.107 
 

108.Trei avioane au plecat în acelaşi timp din aerogara A spre aerogara B. 
Primul  avion parcurge distanţa AB în 3 ore, al doilea în 5 ore iar al treilea în 4 ore. 
Dacă v1, v2 şi v3 sunt vitezele de deplasare ale aviaoanelor exprimate în km/h şi 
ştiind că v1+v3-v2=460 km/h, aflaţi distanţa dintre aerogări. 
 109. Indicaţi materialele necesare şi descrieţi un experiment prin care se 
pune în evidenţă (se  constată) că pe durata încălziri unui lichid acesta se dilată. 
 
 

 CLASA a VII-a 
110.  Se dă sistemul de pârghii articulate în P (fig. 110) pentru care se  

cunosc:  PBBOPOOOAO  21111 '' ;  dimensiunile corpului m :                    5dm 

x 2dm x 0,6dm; densitatea corpului : 500 kg/m3 . Calculaţi forţa necesară 
echilibrării sistemului, aplicată în A, dacă punctul de sprijin este: a) în punctul O1 
b) în punctul O1’. Se va lua g= 10 N/kg. 
 
 
 
                                     A       O1     O’1      P      B          O2 
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                 m 

      
fig.110 

 
 111. Într-un vas cu alcool se scufundă o piesă din cupru cu volumul 
V=857,3 cm3 legată cu un fir de capătul unei pârghii AB de lungime 90 cm şi care 
are punctul de sprijin la cealaltă extremitate. Să se calculeze ce masă trebuie să 
aibă un corp legat de un fir,  fixat la 40 cm de capătul unde se află legată piesa 
din cupru şi trecut peste un scripet fix cu randamentul de 80%, pentru ca pârghia 
să stea în echilibru, ca în fig. 111. Se dau Cu= 8900 kg/m3; alcool= 800 kg/m3  şi 
g=10 N/kg. 

 
Fig. 111. 

 
 112. Indicaţi materialele necesare efectuării unui experiment prin care 
dovedim că  energia cinetică şi energia potenţială se transformă reciproc dintr-o 
formă în alta şi descrieţi modul de lucru. 
 

     CLASA a VIII-a 
 113. Aplicând la capetele unui conductor de cupru cu secţiunea pătrată şi 
masa m=1 kg, o tensiune  U=5 v, printr-o secţiune transversală a conductorului 
trec n=1,751019 electroni, în fiecare secundă. Să se determine dimensiunile 
conductorului, dacă se cunosc pentru cupru: densitatea d=8900 kg/m3;  
rezistivitatea  =1,610-8 m iar sarcina unui electron este e=1,610-19? 
 114. Trei becuri având puterile nominale P1=3,6 W; P2= 6 W; P3= 9 W 
funcţionează  normal la tensiunea Un= 6V. 
 a) Calculaţi rezistenţa electrică a fiecărui bec. 
 b) Cu cele trei becuri, între A şi B din fig. 114 realizaţi toate grupările 
posibile, desenaţi schemele şi calculaţi rezistenţa electrică echivalentă pentru 
fiecare grupare. 
 c) Considerând t. e. m. a generatorului E=12 V şi rezistenţa internă r=4 , 
calculaţi puterea absorbită de gruparea de becuri cu rezistenţa electrică 
echivalentă cea mai mică. 
 d) Calculaţi, pentru gruparea de becuri de la punctul c), energia absorbită 
în timp de 30 min. 
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     A   B   Fig. 114 
 
 
 
                                                      
           +         - 
 
 115. Indicaţi materialele necesare şi descrieţi un experiment prin care 
studiaţi forţa de atracţie a electromagnetului . 
 

 CLASA a IX-a 
 116.  a) Două bărci merg în sensuri opuse, paralel, cu vitezele             
v1=36 km/h şi v2= 54 km/h. Din prima barcă se aruncă în a doua un pachet cu 
viteza vo=  5 m/s, orizontal şi perpendicular faţă de ea. Ce viteză are  pachetul 
şi ce unghi va forma cu direcţia de mişcare a bărcii a doua? 
 b) Presupunem că una din bărci se află în repaus, are masa m1= 40 kg şi 
în ea se află un om cu masa m2= 60 kg. La un moment dat  omul începe să 
alerge cu acceleraţia a = 2m/s2 faţă de barcă, în lungul acesteia. Să se afle 
acceleraţia cu care se vor mişca omul şi respectiv barca faţă de apă, precum şi 
forţa care împinge barca orizontal. 
 117. De tavanul unui lift este suspendat, printr-un fir de lungime l=80 cm, 
o bilă care oscilează cu amplitudinea unghiulară = 60 o. Când firul trece prin 
poziţia verticală, cablul de susţinere a liftului se rupe şi sistemul cade liber. Ce 
viteză va avea bila faţă de Pământ atunci când loveşte tavanul liftului ? (g= 10 
m/s2) 
 118. Indicaţi materialele necesare efectuării unei experienţe pentru 
determinarea vitezei şi acceleraţia în mişcarea rectilinie şi descrieţi modul de 
lucru. 
  

 CLASA a X-a 
119. Într-un vas cu aria secţiunii S se toarnă lichid iar după aceea se  

introduc n tuburi capilare de rază r. Să se determine: 
a) variaţia temperaturii t provocată de ascensiunea lichidului în  

tuburile capilare. Temperaturile iniţiale ale tubului şi lichidului sunt egale şi se 
presupun cunoscute capacităţile calorice Ca a vasului cu lichid, C’ a tuburilor, 
coeficientul de tensiune superficială  şi unghiul de racordare   0; 

b) pentru ce număr  de tuburi variaţia de temperatură este maximă.  
Se neglijează schimbul de căldură cu mediul exterior. 

120. De o placă verticală cu dimensiunile h=30 cm şi l= 30 cm, încărcată 
cu densitatea  de sarcină  = 8,85  C/m2, se atârnă de partea superioară printr-
un fir cu l’<h, o bilă punctiformă de masă m=1g şi sarcină q=19,6 nC. 

a) Să se determine unghiul de deviere al firului de suspensie ; 
b) Se taie firul iar după aceea se apropie, paralel, la distanţa d=3 mm, o  

placă identică şi încărcată cu densitatea de sarcină - . Să se calculeze forţa de 
interacţiune dintre plăci; 
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 c) Se umple complet spaţiul dintre cele două plăci cu un dielectric cu r=5 
iar după aceea armăturile se scurtcircuitează printr-un fir. Ce căldură se dezvoltă 
în fir? 
 121. Indicaţi materialele necesare efectuării unui experiment prin care să 
determinaţi coeficientul de dilataţie al unui gaz la presiune constantă şi descrieţi 
modul de lucru. 
 

 CLASA a XI-a 
122. În circuitul dim figura 122. elementele R1, R2, R3, R4, L1 şi L2 sunt  

alese astfel încât prin galvanometru nu trece curent electric dacă circuitul este 
alimentat cu tensiune electrică continuă sau alternativă. Cunocând R2= 90 ,  R3= 
300 , R4= 60  şi L2= 900 H, să se determine R1 şi L1. 
 

  
 
 

Fig. 122. 
 
 123. Fie două plăci plan-paralele, optic transparente, cu grosimea de 4 
cm, şi respectiv 8 cm şi cu indicii de refracţie 1,5 şi respectiv 1,6 aşezate în are, 
paralel una cu cealaltă, în contact. La distanţa de 10 cm, deasupra uneia din plăci, 
se află un obiect luminos punctiform  iar în partea cealaltă a celui de a doua plăci 
se află un observator care priveşte obiectul după direcţia  razei emergente 
corespunzătoare razei incidente sub un unghi  de 30o pe prima placă. Să se 
calculeze : 
 a) unghiul de emergenţă ; 
 b) distanţa dintre direcţia razei emergente din cea de a doua placă şi 
direcţia razei incidente pe prima placă ; 
 c) poziţia imaginii. 
 124. Indicaţi materialele necesare efectuării unui experiment pentru 
determinarea lungimii de undă a unei unde staţionare şi descrieţi modul de lucru. 
 
 

 CLASA a XII-a 
125. Un foton cu energia de două ori mai mare decât energia de repaus  

a unui electron este difuzat de un electron aflat în repaus sub un unghi =  . 
Calculaţi raza de curbură a traiectoriei electronului de recul într-un câmp magnetic 
de inducţie B=0,12 T. Electronul de recul se deplasează, iniţial perpendicular pe 
direcţia liniilor de câmp. 
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 126. Un atom de hidrogen se află într-o stare excitată corespunzător lui 
n=2. 
 a) Să se estimeze intensitatea curentului electric datorat mişcării 
electronului în jurul nucleului ; 
 b) Să se calculeze inducţia magnetică în centrul orbitei ; 
 c) Presupunând că atomul de hodrogen se găseşte în repaus şi emite un 
foton corespunzător primei radiaţii din seria spectrală Lyman, să se calculeze 
viteza de recul a atomului. 

Se cunosc : h=6,6 10-34 Js; e=1, 6 10-19  C;  o= 1/36  109  F/m ;  mo= 
910-31 kg ;      o= 4 10-7 h/m ;  R= 1,0967 107 m-1. 

127. Indicaţi materialelel necesare efectuării unui experiment prin care să 
determinaţi constanta lui Planck prin studiul efectului fotoelectric şi descrieţi modul 
de lucru.  
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4. ANUL  ŞCOLAR  1993 – 1994 

A. ETAPA  PE  LOCALITATE-LICEU 
  

 CLASA a VI-a 
128. Se dă în figura 128 graficul               v(km/h) 

mişcări  unui    mobil.   Ce  semnificaţie     40 
fizică  atribuiţi  acestui grafic ? Descrieţi  
mişcarea mobilului  şi calculaţi  distanţa  
parcursă   de  acesta  în  2,5  ore  de la                                             t(h) 
începutul mişcării.        
      0 1     2      3       4        
                                                                      

Fig. 128.  
 
 129. Un biciclist  se deplasează  pe o distanţă  astfel: prima jumătate  din 
distanţă cu o viteză constantă v1= 4m/s iar a doua jumătate cu o viteză v2= 6 
m/s. Se cere: 

a) viteza medie de deplasare a biciclistului pe această distanţă; 
b) graficul vitezei biciclistului în funcţie de timp pe durata mişcării,  

considerând distanţa parcursă d= 48m. 
 130. Un cub cu latura de 8 cm este suspendat de un resort cu k= 270 
N/m şi îi produce o alungire de 51,2 mm. Care este densitatea materialului din 
care este confecţionat cubul ? (g=10 N/kg). 
 

 CLASA a VII-a 
131. Un  cub cu latura de 8 cm, produce o alungire de 51,2 cm, unui  

resort elastic de constntă k= 270 N/m. Care este densitatea materialului din care 
este confecţionat cubul ? Se consideră g= 10 N/kg. 
 132. Ce putere are o hidrocentrală cu debitul apei de 2 m3/ s, dacă apa 
cade de la 10 m înălţime şi randamentul ei este de 70%. (apă= 1000 kg/m3 şi 
g=10 N/kg). 
 133. Fie sistemul din figura 133 în care corpul B are masa m1= 10 kg. Ce 
masă  m2 trebuie să aibă corpul C pentru a ridica corpul B. Se dau : OB=0,5 m, 
AB=1,5 m şi se neglijează frecările? 
 

 
Fig. 133. 
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     CLASA a VIII-a 

 134. Două corpuri punctiforme, electrizate cu sarcinile Q1 respectiv Q2, 
se află în vid la distanţa r=9 mm una de alta şi interacţionează cu o forţă F=1 KN. 
Ştiind că o sarcină de probă, aflată  între cele  două corpuri, la distanţa r1=r/4 de 
sarcină Q1, se află în echilibru, aflaţi valorile sarcinilor Q1 şi Q2. 
 135. O sursă de tensiune pentru care rezistenţa internă esre de 50 ori 
mai mică decât rezistenţa circuitului exterior, produce în circuit un curent de 0,5 A. 
Ştiind că tensiunea internă a sursei este cu 5 V mai mică decât tensiunea 
electromotoare, să se calculeze: 

a) rezistenţa internă a sursei; 
b) rezistenţa circuitului exterior; 
c) tensiunea electromotoare a sursei. 
136. O sursă cu tensiunea electromotoare E= 24 V şi rezistenţa  

internă r=6 alimentează un circuit ca cel din figura 136. Dacă R1=R2=100  , să 
se calculeze  valoarea rezistenţei Rx, dacă pe cele două becuri sunt înscrise  datele 
: U=2,2V, I=0,18 A şi becurile iuminează normal. 
 

 
Fig. 136 

 
  CLASA a IX-a 
137. Un mobil  parcurge primul sfert de drum cu viteza v1= 10 m/s, iar  

al doilea  sfert de drum cu viteza v2=6 m/s, după care frânează şi se opreşte. Să 
se calculeze valoarea vitezei medii cu care se deplasează mobilul. 
 138. A. Un corp este urcat uniform pe un plan înclinat cu un unghi         
= 45o cu o forţă F2 mai mare  de n=5/3 ori decât forţa F1 ce produce deplasarea 
uniformă a corpului la coborâre pe plan. Să se calculeze coeficientul de frecare la 
alunecare. 
 B. Corpul de masă m este lansat pe plan în sus cu o viteză v0=20 m/s. 
Ştiind că înălţimea planului este h1=7 m să se calculeze înălţimea pe care o atinge 
corpul şi timpul după care el revine la suprafaţa orizontală de la baza planului .(g= 
10 m/s2). 
 139. La ce altitudine deasupra unui pol greutatea unui corp este aceeaşi 
ca la ecuator pentru o planetă de rază R=6400 km, densitatea  =5,5 g/cm3  şi 
perioada de rotaţie în jurul axei proprii T=24h ? Se dă k=6,67 1011 Nm2/kg2. 
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 CLASA a X-a 
140. Într-un recipient de volum V=10  l se introduc două gaze ideale în  

cantitate v1= 1 kmol şi v2= 2 kmol la temperatura T1= 300 k şi respectiv T2=430 
k.  Cunoscând căldurile molare la volum constant C1=3R/2 şi C2=5R/2, să se 
calculeze presiunea care se stabileşte în recipient. Ce cantitate de căldură trebuie 
dată sistemuluipentru a-l aduce la temperatura T2? (R=8310 J/kgk). 
 141. Un motor termic având ca substanţă de lucru v  moli de gaz ideal 
funcţionează conform ciclului din figura 141. Se consideră cunoscute R,  şi 
raportul de compresie . Să se determine: 

a) căldura molară pe transformarea 3  - 1; 
b) randamentul motorului care funcţionează după acest ciclu. 
 

 
 

Fig. 141. 
142. Două vase de sticlă identice, de formă cilindrică, gradate,  

conţin unul mercur iar celălalt un lichid cu coeficientul de dilatare necunoscut, 
până la diviziunea 50. Ambele lichide au temperatura t= 10oC. Se încălzesc ambele 
vase la pemperatura t1= 90oC şi se constată că în urma dilatării mercurul a urcat 
cu 0,3 diviziuni mai mult decât celălalt lichid. Să se calculeze coeficientul de 
dilatare al lichidului  1  cunoscând  st= 8,110 -5 K-1  şi                Hg= 1,8 10-4K-1.  

 
 CLASA a XI-a 
143. Două surse de oscilaţii aflate la distanţa d ca înfigura 143,  

oscilează după legea y=A sin t (cm). Se cere : 
a) ecuaţia oscilaţiei în punctul B ; 
b) viteza şi acceleraţia punctului B la momentul t1= 7T/8. 

Aplicaţie numerică : A=5 cm ; T=2 s ; v=0,75 m/s ; d=0,5 m ; x= 0,5m 
  
              S1                S2                B 
 
                       d                  x 
 

Fig. 143. 
 

 144. O coardă de lungime l=1 m şi secţiune S=6,25 mm2 este fixată 
orizontal la capete. Frecvenţa fundamentală a oscilaţiilor longitudinale ale corzii 
este  v1=2500 Hz, iar frecvenţa fundamentală a oscilaţiilor transversale este vt= 
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100 Hz. Se suspendă de mijlocul corzii un corp cu masa m= 4 kg şi se constată  că 
punctul de suspensie al corpului coboară cu h= 5 cm. Să se calculeze : 

a) tensiunea din coardă ; 
b) masa corzii ; 
c) modulul de elasticitate al materialului din care e confecţionată coarda. 

Se va luia g= 10 m/s2. 
145. Un circuit serie este format dintr-o bobină (R,L) şi un condensator  

( C).La rezonanţă puterea activă a circuitului este P=12 W şi valoarea efectivă a 
tensiunii la bornele condensatorului este U0= 12 V, dacă tensiunea la bornele 
circuitului are valoare efectivă U=6 V. Se cere : 

a) tensiunea efectivă la bornele bobinei ; 
b) rezistenţa, reactanţa inductivă şi reactanţa capacitivă ; 
c) factorul de calitate al circuitului ; 
d) tensiunea la bornele bobinei în valoare efectivă dacă se menţine  

valoarea efectivă a tensiunii la bornele circuitului şi se măreşte de patru ori 
frecvenţa. 
 

 CLASA a XII-a 
146. O bară a cărei lungime proprie este l0 se mişcă rectiliniu şi uniform cu  

viteza v faţă de un observator în repaus. Direcţia barei face un unghi o cu direcţia 
vitezei. 
 a) care este lungimea cinematică l a barei ( în raport cu observatorul faţă 
de care bara se mişcă) ? 
 b) Care este unghiul  dintre direcţia barei şi viteza sa pentru observator ? 
 147.  Atomul de hidrogen în repaus emite un foton corespunzător primei 
radiaţii din seria Lyman. Care este viteza de recul a atomului ? Calculaţi în 
procente cu cât diferă energia fotonului emis de cea a tranziţiei  corespunzătoare 
din atom. Se cunosc : RH= 1,09373  107m-1 ; M=1,67  10 -27  kg ; h= 6,6 10 -34 J 

s ;  c=3108 m/s şi se va aproxima 
2

11
x

x  . 

 148. Un atom de hidrogen se află în stare excitată pentru care energia 
totală a electronului este En=-3,2 eV. Se cere : 

a) starea corespunzătoare energiei date ; 
b) energia   cinetică şi energia potenţială ; 
c) frecvenţa de rotaţie corespunzătoare acestei stări ; 
d) inducţia magnetică în centrul orbitei circulare pe care o descrie  

electronul. 
Se cunosc :     E1= -13,6 eV ;        mo= 9  10 -31 kg ;        r1= 0,53  10 -10 m ;  
o= 4 10 -7H/m ;    e= 1,6  10 -19C.  
 

B. ETAPA  JUDEŢEANĂ  
  
 

 CLASA a VI-a 
149. O pisică aleargă după un şoarece cu viteza v1=3m/s iar şoarecele  

aleargă cu viteza v2=2m/s. Pisica prinde şoarecele după ce acesta parcurge 
distanţa d=6m. Determinaţi: 
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a) timpul după care pisica prinde şoarecele; 
b) distanţa pe care o străbate pisica în acest timp. 
150. Din două puncte fixe situate la distanţa d=1500 m unul de altul,  

poenesc simultan doi copii, pe o direcţie rectilinie, unul cu viteza constantă de 20 
cm/s iar celălalt cu viteza de 40 cm/s. Care sunt distanţele dintre cei doi copii 
după 15 minute de la pornire în cele patru cazuri posibile? 

151. Indicaţi materialele necesare şi descrieţi un experiment prin care  
se pune în evidenţă că pe durata topirii unui corp solid temperatura rămâne 
constantă. 
 

 CLASA a VII-a 
152. Un tractor care înaintează cu viteza constantă v=18 km/h, dezvoltă  

o forţă de tracţiune constantă F=7360 N. 
a) Să se calculeze puterea tractorului şi să se exprime în CP. 
b) Cu un motor având puterea tractorului de la punctul a) se pune în  

funcţiune o pompă pentru ridicarea unui volum de apă V=7,36 m3 
(=1000kg/m3), într-un rezervor aflat la înălţimea h=8m. Dacă randamentul 
instalaţiei  este de 80 %, în cât timp se va efectua această lucrare, considerând 
g=10 N/kg? 
 153. Dintr-o scândură lungă de 4,5 m se improvizează de către cinci copii 
un balansoar. Scândura se echilibrează dacă trei copii stau la un capăt al ei iar 
ceilalţi doi copii la celălalt capăt iar punctul de sprijin este aşezat la 1,5 m 
depărtare de cei trei copii. Ştiind că cei trei cpoii cântăresc împreună 1400 N, aflaţi 
greutatea celorlaţi doi copii separat, dacă prin plecarea unuia scândura se 
echilibrează prin deplasarea punctului de sprijin cu 0,5m spre cei trei 
copii.(g=10N/kg). 
 154. Pe un plan înclinat cu h=1 m şi l=2m se află un corp cu densitatea 
=8g/cm3 şi dimensiunile 5dm x 0,5 dm x 2 dm. Să se calculeze forţa necesară 
pentru a urca corpul uniform pe planul înclinat şi randamentul acestuia, ştiind că 
forţa de frecare este de 50 N, îndreptată în lungul planului în jos. Se va considera 
g= 10 N/kg.  
 

     CLASA a VIII-a 
155. Patru pendule identice, suspendate în acelaşi punct, sunt încărcate  

cu sarcini  electrice pozitive şi egale. Datorită forţelor de interacţiune bobiţele de 
soc se aşează în vârfurile unui pătrat cu latura 230l  cm, situat în plan 
orizontal. Firele pendulelor formează cu verticala unghiuri de câte 45o. Să se 
determine sarcinile electrice ale pendulelor, dacă masa unei bobiţe  de soc este 
m= 200mg, iar acceleraţia gravitaţională g=9,8 N/kg. 
 156. De furca scripetelui din figura 156 se suspendă un corp punctiform 
cu masa m1=1 kg şi sarcina electrică q1=6,4  10-6 C. Sub acesta se fixează un corp 
punctiform cu sarcina electrică q2=-4,2 10-6 C. La echilibru, distanţa dintre cele 
două sarcini este de 15 cm. Cunoscând constanta elastică a resortului k=222,88 
N/m să se determine alungirea acestuia (g=10 N/kg). 
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Fig. 156. 

 
 157. O baterie are t.e.m. de 32 V iar bornele i se unesc printr-un fir lung 
de 3 m. La capetele firului se măsoară o tensiune de 30 V, iar cantitatea de 
căldură degajată în fir corespunde la o putere de 6 W. Se cere: 

a) rezistenţa internă a bateriei; 
b) rezistenţa firului; 
c) timpul necesar pentru a trece prin circuit 720 C; 
d) lungimea pe care ar trebui  aă o aibă firul pentru ca diferenţa de  

potenţial la capetele lui să fie de 12 V; 
 e) raportul dintre energia dezvoltată de sursă în acest caz şi cea iniţială, 
în acelaşi timp. 
 158. Un circuit electric conţine un generator de curent continuu şi o 
rezistenţă externă R1 , randamentul electric al circuitului fiind 1= 90 % . Înlocuind 
R1 cu altă rezistenţă R2, randamentul devine  2= 80%. Să se calculeze 
randamentul electric al circuitului dacă ambele rezistore se leagă în serie şi 
respectiv în paralel. 
 

   CLASA a IX-a 
159. Un corp de masă  m1= 8 kg stă pe o scândură de masă m2= 2 kg   

care la rândul ei stă pe o masă orizontală fără frecare. Coefiecientul de frecare 
dintre corp şi scândură este = 0,5. Scândura este trasă cu o fprţă orizontală F=c 
 t, unde c= 9,8 N/s. Să se determine:  

a) momentul în care începe alunecarea corpului m1; 
b) acceleraţia scândurii şi  acceleraţia corpului la un moment triplu 

momentului în  
care m1 începe să alunece. (g=9,8m/s2). 
 160. O bilă de masă m1=10 g suspendată printr-un fir este menţinută în 
repaus ca în figura 160, firul formând unghiul =60o faţă de verticală. Să se 
determine acceleraţia bilei de masă m2=20 g imediat ce i se dă drumul bilei de 
masă m1. Se înlătură firul cu bila de masă m2 iar bila de masă m1 este deviată cu 
un unghi o= /2 faţă de verticală. Determinaţi valoarea unghiului 1 făcut de fir 
cu verticala, când acceleraţia corpului devine pentru prima dată orizontală (g=10 
m/s2). 
 
 
 



 36 

 
                                 
                                 
                                   m1                   fig. 160 
 
                                           m2 

 

 161. La mijlocul unui vas plin cu apă, aşezat pe un plan orizonatal se 
află un orificiu mic. Apa, al cărui nivel este menţinut staţionar, iese prin orificiu şi 
cade pe plan la distanţa d1 faţă de punctul în care generatoarea, pe care se află 
orificiul, întâlneşte planul. La ce distanţă d2 faţă de acelaşi punct va cădea apa 
dacă vasul se înclină spre orificiu cu unghiul   ? 

  
 CLASA a X-a 
162. Un cilindru vertical închis la ambele capete se află două pistoane  

de mase m1 şi m2 care se pot mişca etanş, fără frecări. În fiecare compartiment se 
află v kmoli de gaz ideal. La o anumită temperatură avem: V1 : V2 : V3 =5:3:1. 
Mărind temperatura avem: V1 : V2 : V3 =x:2:1. Aflaţi valoarea x şi de câte  ori a 
crescut temperatura. La ce temperatură ar trebui încălzit gazul pentu ca o 
moleculă, scăpând din cilindru, să învingă atracţia gravitaţională? Se dau : =4 
kg/kmol;  R=8310 J/kmol  k;  go=9,8 m/s2;  Rp=6400 km. 
 163. Într-un cilindru, sub un piston de masă m=10 kg este vaporizat un 
lichid . La puterea încălzitoului P1= 100 W pistonul urcă lent cu viteza v1=5 cm/s 
iar puterea P2=2P1, urcă cu viteza v2=2,5 v1. Aflaţi temperatura de vaporizare, 
cunoscând căldura latentă de vaporizare =2,3 MJ/kg şi  masa molară a lichisului 
 = 18 kg/kmol.Presiunea deasupra pistonului se neglijează. Se dau g= 10 m/s2 şi 
R=8310 J/kmol  k. 
 164. Să se calculeze capacitatea echivalentă a grupării de condensatori 
identici cu capacitatea C, din figura 164. Să se scrie UAB, UCD, UEF, precum  şi 
energia totală înmagazinată, cunoscând tensiunea  la borne U. 
 

 
 
 

 
 

fig. 164. 
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 CLASA a XI-a 
165. Două unde  plane, sinusoidale, de aceeaşi amplitudine A=10 cm, se 

propagă într-un mediu de densitate  =1,3 kg/m3 cu vitezele c1= 220 m/s  şi 
c2=170 m/s. Distanţa minimă dintre două puncte pentru care undele sunt în fază  
este x2-x1=5 m, iar viteza de deplasare a acestor puncte este c= 30 m/s. Să se 
determine : 

a) lungimea de undă ale celor două unde ; 
b) densitatea de energie pe care o transportă fiecare undă ; 
c) intensităţile undelor. 
166. Se dă circuitul din figura 166 căruia i se aplică o tensiune  

alternativă de valoare efectivă U şi  pulsaţie constantă. Să se calculeze :  
a) impedanţa circuitului ; 
b) defazajul între tensiune şi intensitate la bornele circuitului ; 
c) ce indică un volmetru montat între punctele C şi D ? 
d) ce condiţie trebuie îndeplinită pentru ca circuitul să fie întotdeauna  

la rezonanţă ?                                           L 
      
 
     R      C 
     R      D         C 
 
       
 
                                                          U 
 

fig. 166 
 

 167. Într-un circuit oscilant R, L, C, oscilaţiile sunt slab amortizate. Pentru 
a întreţine oscilaţii neamortizate, de două ori înt-o perioadă, în momentul când 
sarcina condensatorului este maximă, armăturile sunt repede depărtate cu d, iar 
când sarcina e nulă sunt apropiate la loc. Aflaţi raportul d/d necesar. Aplicaţie : 
Q=10 (factorul de calitate). 
 

 CLASA a XII-a 

168. Două  radiaţii luminoase, având lungimile de undă 1=6249
o

A  şi 

2=4166
o

A , cad normal pe o reţea de difracţie. Să se calculeze : 
a) numărul N  De fante pe unitatea de lungime (1 mm) a reţelei astfel ca 

maximele celor două radiaţii să coincidă în direcţia  =/6 ;  
b) alte unghiuri  pentru care maximele celor două radiaţii coincid din nou. 
c) radiaţia cu lungimea de undă 2 cade din nou pe un metal cu          

Wieşire = 4,75 10-19 J. Ce energie cinetică vor avea electronii emişi ? Se dă : 
h=6,610-34J s ;  e=1,6  10 –19 C. 

169. Cu un spectograf de înaltă rezoluţie se observă linia emisă de un 
sistem de atomi la tranziţia între două nivele energetice pentru care momentul 
cinetic orbital are valorile L1 şi L2 . Atomii sunt întroduşi într-un câmp magnetic de 
inducţie B şi are loc efectul Zeeman. Dacă L1= 6  h/2  şi L2= 2 3   h/2 şi luăm 
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în consideraţie acele tranziţii pentru care variaţia numărului cuantic magnetic este 
m=0,  1 se cere numărul de linii spectrale observate şi reprezentarea despicării 
nivelelor energetice corespunzătoare situaţiei de mai sus. Ce frecvenţă corespunde 
liniilor spectrale emise ?  

170. Un cristal de germaniu pur se află la temperatura T=300 K. Să se 
calculeze variaţia relativă a conductivităţii electrice atunci când temperatura creşte 
cu T=1 K, şi variaţia T1 a temperaturii pentru care rezistenţa electrică se 
mişcorează de două ori. Cristalul de germaniu pur este dopat cu 1014 atomi 
donori/cm3 şi cu 71013 atomi acceptori/ cm3. Ştiind că, la temperatura probei, 
germaniul pur are rezistivitatea  = 60 cm iar câmpul electric aplicat are E=2 
V/cm, să se estimeze densitatea curentului total de conducţie prin probă. Se 
neglijează variaţia mobilităţii prin probă şi se cunosc Eg= 0,69 eV;  1eV=1,610-19 

J;  n=3800 cm2/Vs ;  p= 1800 cm2/V  s;  e= 1,6  10 –19 C  şi  ln2=0,693;  
k=1,38  10 -23 J/K.  
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5.   
A.ETAPA  PE  LOCALITATE-LICEU 

  
 

 CLASA a VI-a 
171. Un muncitor a tăiat un cerc cu raza R= 20 cm dintr-o tablă de  

aluminiu cu grosimea h=1mm. Să se afle: 
a) volumul cercului tăiat; 
b) masa cercului tăiat ştiind că densitatea aluminiului este  p=2700  

kg/m3; 
c) greutatea cercului tăiat. 

Se ştie că volumul cilindrului =R2h=Abază înălţimea iar g=10N/kg. 
172. Un biciclist se deplasează po o şose în linie dreaptă cu viteza de 10 

m/s şi trece pe lângă o coloană de elevi de lungime l=30 m care se deplasează cu 
viteza de 2 m/s. În cât timp trece biciclistul pe lângă coloana de elevi ? (Discuţie.) 
 173. Un automobilist parcurge o distanţă de 10 km, dus şi întors. Să se 
afle viteza medie, dacă la dus are viteza v1= 10 m/s şi la întoarcere are viteza v2= 
20 m/s iar pe drum staţionează 8 minuteşi 20 secunde. 
 

 CLASA a VII-a 
174. Determinaţi ce forţă trebuie aplicată roţii macaralei din fig. 174 

pentru a ridica un corp cu masa m= 12 kg, dacă diametrul roţii este 0,75 m iar 
raza arborelui este r=0,25 m. Randamentul instalaţiei este  = 75% şi se va lua 
g= 10 N/kg. 
  
 
 
 
 
 
           F=? 
                                                 m 
 

Fig. 174. 
  

175. Un corp cu masa m=10 kg este aşezat pe o pârghie care este 
emenţinută orizontal în echilibru cu un resort ca în fig. 175. Să se afle pe ce 
distanţă trebuie deplasat corpul m pe pârghie pentru ca acesta  să fie în echilibru 
după ce punctul A este ridicat în A’ pe o distanţă d= 0,5 m dacă se cunosc 
k=10N/m, OO’=1 m şi g=10 N/kg. 

 
 
 
 

 r        R                                                            
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Fig. 175 

 
 176. Un automobil cu masa m=1500 kg are un motor de 85 CP Pentru a 
se deplasa pe un drum orizontal cu viteza constantă de 54 km/h automobilul  are 
nevoie de o putere de 20 CP. Presupunând că forţele de frecare rămân 
neschimbate, să se calculeze  panta  cea mai abruptă pe care o poate urca 
automobilul cu această viteză. (h/l=?) Se va lua g=10 N/kg. 
 

     CLASA a VIII-a 
177. Calculaţi intensitatea câmpului elecrostatic şi potenţialul electric în  

punctele A, B şi C pentru sistemul de două sarcini electrice punctiforme q1=q2=6 
C din figura 177. 

             C 
 
              9cm                     6cm 
 
            B    3cm         6cm   A  3cm 
                                                                   
                        q1                  q2   
       
                                                     Fig. 177 
 
178. Se consideră schema electrică din figura 178.. Cum se  modifică  

indicaţiile voltmetrelor prin închiderea întrerupătorului K, dacă se micşorează R2? 
     V 

 
         K 
 
            E,R 
 
               V1                   R1            V2 

 
       R2 

      
 

fig. 178. 
 
179. O rezistenţă de nichelină cu secţiunea S= 2 mm2 alimentată la  
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reţeaua de 220 V, încălzeşte până la fierbere o jumătate de litru de apă, aflată 
iniţial la 20oC, timp de 10 minute. Ştiind că pierderile de căldură reprezintă 20%, 
să se calculeze: 
 a) intensitatea curentului electric ce trece prin rezistenţă; 
 b) lungimea rezistenţei de nichelină (= 4210 -8 m); 
 c) puterea dezvoltată; 
 d) energia consumată în acest timp. 
Se dau pentru apă d= 1000kg/m3 şi căldura specifică c= 4180 J/kg grd. 

 
 CLASA a IX-a 
180. Peste un scripete de masă neglijabilă este trecut un fir omogen de  

lungime l şi masă m. Să se determine în funcţie de distanţa de la un capăt al 
firului la scripete: 

a) acceleraţia firului; 
b) viteza firului dacă la momentul iniţial cele două capete ale firului se  

găsesc la aceeaşi înălţime; 
c) acceleraţia firului dacă scripetele se mişcă în sus cu acceleraţia ao. 
181. O barcă se deplasează cu viteza v1= 5 m/s faţă de apă între  

punctele A şi B situate pe malurile opuse ale unui râu la distanţa d= 180 m. Viteza  
curentului de apă este v2= 10 m/s, constantă pe toată lăţimea  râului. Să se 
calculeze: 
 a) sub ce unghi trebuie să se orienteze barca faţă de direcţia AB ce face 
unghiul = 30o faţă de direcţia de curgere ca deplasarea din A în B să fie posibilă; 
 b) timpul necesar deplasării din A în B; 
 c) sub ce unghi trebuie să se orienteze barca astfel ca, pornind dintr-un 
punct, apa să o ducă cât mai puţin la vale ? 
 182. Două corpuri de mase m1 şi m2 sint legate cu un fir inextensibil şi de 
masă neglijabilă, ca în figura 182.Firul suportă  o tensiune maximă Tmax. Asupra 
corpurilor acţionează F1=c t şi F2=2 ct, unde c este o constantă iat t- timpul. Să 
se calculeze: 

a) după cât timp se rupe firul; 
b) viteza şi distanţa parcursă de sistem după un timp egal cu jumătate din 

cel necesar ruperii firului. 
Aplicaţia numerică: m1= 1kg;   m2= 2 kg; Tmax= 40 N;  = 0,1; g= 10 m/s2,   c= 
2N/s.  
                                           m1              m2 

                                   1F


                                   2F


 
             fig. 182 
 
 

 
 

 CLASA a X-a 
          183. O bilă loveşte cu viteza v0= 4,9 m/s sub un unghi de incidenţă         
= 30o o masă orizintală netedă şi pierde prin ciocnire o fracţiune f= 0,11 din 
energia sa cinetică. La ce distanţă bila va lovi din mou masa? 
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          184. Un cadru de sârmă având forma unui triunghi dreptunghic cu unghiul 
= 30o, este aşezat într-un plan vertical ca în figura 184. Pe laturile triunghiului 
pot aluneca fără frecare două bile cu masele m1= 0,1 kg şi respectiv, m2= 0,3 kg 
legate între ele printr-un fir. Să se determine tensiunea din fir şi unghiul  în 
poziţia de echilibru. 
         A 
  
                                                       m1             

 
         m2 
                                                  
                                  B                                             C 
 
    Fig. 184  
 
 185. într-un vas cilindric de înălţime H, prin orificiul unui capac ce închide 
ermetic vasul este introdus un tub cilindric vertical subţire de lungime l ca în figura 
185. Capătul inferior al tubului este foarte aproape de partea inferioară a vasului. 
În vas se toarnă prin tub un lichid de densitate . Să se afle înălţimea la care se 
ridică lichidul în vas  
 
atunci când tubul este umplut cu lichid, presiunea atmosferică fiind po iar 
acceleraţia gravitaţională g. 
 
 
 
 
   H        l 
 
 
 
 

fig. 185. 
 

 CLASA a XI-a 
 186. Două particule identice, cu sarcinile q şi masele m, pătrund  simultan 
din acelaşi punct şi în aceeaşi direcţie perpendiculară pe liniile câmpului magnetic 
de inducţie B cu vitezele v1 şi v2. Să se scrie dependenţa de timp a distanţei dintre 
particule. 
 187. Pe două şine paralele, înclinate cu unghiul , aflate într-un câmp 
magnetic uniform, alunecă o bară metalică omogenă de masă m şi lungime l. La 
bază şinele sunt unite printr-un rezistor de rezistenţă R ca în figura 187. Care este 
inducţia câmpului magnetic B dacă bara alunecă cu viteza constantă v ? Rezistenţa 
electrică a şinelor şi a barei se neglijează şi se va lua coeficientul de frecare dintre 
şine şi bară  iar acceleraţia gravitaţională g. 
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      l 
 
 
 
 
                
 
 

fig. 187. 
 
 188. Un punct material efectuează simultan două oscilaţii armonice, de 
pulsaţii  şi 2 , după două direcţii perpendiculare x=acost şi y=bcos2t. Să se 
calculeze : 

a) ecuaţia traiectoriei; 
b) viteza punctului material ; 
c) acceleraţia punctului material. 
 
 CLASA a XII-a 

 189. Într-un dispozitiv Young distanţa dintre planul fantelor şi ecran este 
de 2 m. Sursa principală este plasată la 1 m de planul fantelor, iniţial  simetrică cu 

acestea şi emite radiaţii monocromatice cu lungimea de undă      = 6000 
o

A . 
Distanţa dintre fantele S1şi S2 este de 2 mm.  
 a)  Să se calculeze interfranja şi distanţa până la maximul de ordinul 5 ; 
 b)   Se deplasează sursa principală lateral cu h=2,5 mm. Cu cât se va 
deplasa franja centrală şi în ce sens ? 
 c) Ce grosime trebuie să aibă o lamă de sticlă cu indicele de refracţie  n= 
1,5 introdusă în faţa fantei S1 astfel încât maximul central să revină în poziţia 
iniţială. 
 190. O particulă cu masa de repaus m0 aflată   în mişcare relativistă cu 
impulsul p


 într+un mediu cu indice de refracţie n, emite un foton cu frecvenţa v. 

Să se determine unghiul  sub care este emis fotonul în raport cu direcţia iniţială 
de mişcare a microparticulei. 
 191. Un microscop electronic poate distinge separat două puncte situate la 
distanţa d dacă această distanţă satisface condiţia d  /2A, unde  este lungimea 
de undă asociată electronului iar A este o constantă numită apertură numerică. 
Presupunând că tensiunea de accelerare este 100 kV şi că A=0,15 , să se 
calculeze relativist valoarea limită a lui d. (h=6,610-34 J s; m0=910-31kg ; 

e=1,610-19C). Se va aproxima 
xx 2

1
1

1

1
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B.ETAPA  JUDEŢEANĂ 
  

 
 CLASA a VI-a 

 192. Un biciclist pleacă din Tg-Jiu la ora 8,00 şi trebuie să ajungă la ora 
12,00 în oraşul Motru, situat la 45 km de Tg-Jiu. După 30 km, după ce urcă dealul 
Bujorăscului, face o pauză de o jumătate de oră, Cu ce viteză trebuie să-şi 
continue drumul pentru a ajunge la timp la Motru dacă până la Bujorăscu s-a 
deplasat cu viteza constantă la 15 km/h. 
 193. Se dă sistemul din figura 193. Ridicând capătul A pe verticală cu 
viteza constantă v= 0,5 cm/s, să se calculeze după cât timp corpul de masă m= 2 
kg se va desprinde de suprafaţa de sprijin. Se cunoaşte constanta de elasticitate a 
resortului k=400 N/m şi se va lua acceleraţia gravitaţională  g=10N/kg. 
 

 
Fig. 193. 

 194. Având la dispoziţie un pahar cilindric suficient de mare, apă, o riglă 
gradată, un corp metalic de formă neregulată şi un  dinamometru etalonat, arâtaţi 
cum puteţi determina densitatea corpului. 
 

 CLASA a VII-a 
195.  A. Prin spargerea unui corp omogen cu volumul de 2 dm3 şi masa  

de 4 kg, au rezultat patru bucăţi: două dintre ele au masele de 1,2 şi 0,4 kg, iar 
celelalte două au volumele de 0,8 dm3 şi 0,4 dm3. Să se detremine volumele 
primelor două bucăţi şi masele celorlalte două bucăţi. 
 B. Un mobil parcurge uniform distanţa de 100m astfel: primul sfert de 
drum cu viteza de 36 km/h, al doilea  sfert de drum cu viteza de 72 km/h iar restul 
distanţei cu viteza de 25 m/s. Trasaţi graficul vitezei şi graficul mişcării. 
 196. Un om rostogoleşte un corp de formă cubică cu masa de 5 kg şi 
densitatea de 5000 kg/m3, de pe o faţă pe cealaltă, rotindu-l în jurul unei laturi. Să 
se calculeze: 

a) lucrul mecanic efectuat de om; 
b) cu ce forţă orizontală ar trebui împins, fără a-l rostogoli, pentru a-l  

aduce în noua poziţie efectuând acelaşi lucru mecanic şi deplasându-l uniform; 
 c) a câta parte din greutatea corpului reprezintă forţa de frecare în cazul b) 
? Se va lua g= 10 N/kg. 
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 197. Se dau sistemele din fig. 197. Ridicând capătul A, pe verticală, cu 
viteza constantă v=0,5 cm/s, după cât timp corpul de masă m=4 kg se va 
desprinde de pe suprafaţa de sprijin în fiecare caz în parte. Se cunoaşte constanta 
elastică a fiecărui reort k= 400 N/m şi acceleraţia gravitaţională g= 10 N/kg. 

 
a)                                       b) 

    Fig. 197. 
 

     CLASA a VIII-a 
 198. Două bile identice, de mase m şi densitate  , sunt fixate la 
capetele unuii resort de constantă elastică k şi lungime l iar sistemul se introduce 
vertical într-un lichid cu densitatea 1 şi se fixează bila inferioară de fundul vasului. 
Se cere: 
 a) sarcina electrică q cu care s-au electrizat fiecare din cele două sfere 
(cu sarcina de acelaşi fel) dacă resortul rămâne nedeformat; 
 b) dacă cele două sfere sunt electrizate cu sarcina q de la punctul a) dar 
de semn contrar resortul se alungeşte sau se comprimă? Justificaţi răspunsul, 
scrieţi forţele ce acţionează şi condiţia de echilibru. Lichidul, resortul şi vasul sunt 
izolate iar lichidul are Klichid= KVID/2. 
 199. Bateria din figura 199,  este realizată din şase surse identice cu 
t.e.m. E=2V şi alimentează un rezistor cu rezistenţa R=3. Ştiind că o singură 
sursă ar debita prin rezistorul R un curent de 0,5 A, să se calculeze intensitatea 
curentului debitat de baterie prin acest rezistor. 
 
 
 
                A        B 
                         
 
                      E,  r 
 
 
    Fig. 199 
 200. Un circuit electric este format dintr-o baterie care alimentează două 
rezistoare legate în serie, raportul rezistenţelor lor fiind 3/2. Puterea maximă pe 
care o poate debita bateria în exterior este de 36 W, iarintensitatea curentului la 
scurt-circuitarea sursei este de 12 A. Puterea totală disipată în circuit este de 12 
W. Să se determine: 

a) tensiunea electomotoare şi rezistenţa internă a bateriei din circuit; 
b) valorile celor două rezistenţe exterioare; 
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c) căldura degajată pe fiecare rezistenţă în timp de 5 minute; 
d) randamentul electric al acestui circuit. 
 

   CLASA a IX-a 
201. A. La bornele unei surse se leagă un rezistor de rezistenţă R,  

tensiunea la borne fiind U=3V. Dacă se înlocuişte rezistorul cualtul având 
rezistenţa  3R tensiunea la borne creşte cu  n=20%. Să se calculeze t.e.m. E a 
sursei. 

B. Într-o groapă conică, izolatoare, având unghiul la  vârf 2, ca în fig. 
201,  se află la  adâncimea h, două corpuri mici având fiecare masa m şi sarcina 
electrică q. După tăierea firului ce leagă cele două corpuri, ele alunecă în sus, de-a 
lungul peretelui, şi părăsesc groapa la înălţimea H, deasupra bazei, cu viteza v. 
Coeficientul de frecare cu peretele este  =tg(1 radian). Să se calculeze 
sarcina electrică q. Se cunosc : permitivitatea dielectrică a vidului o şi acceleraţia 
gravitaţională g. 
 
                             h 
 
 
                                      H 
                                                           
 

  
fig.201 

 
 202.  De un stâlp vertical cu  secţiunea 
 un pătrat   cu latura a este prins capătul unei                           L            v


 

sfori cu lungimea L=na, unde n este un număr                             
 întreg.  La  celălalt capăt al sforii se află pe sol  
 mică sferă. Sfoara fiind întinsă în poziţie orizon-                             a 
tală,  i  se imprimă sferei  viteza  constantă  v  
perpendiculară  pe  fir  (fig. 202). După cât timp   fig. 202 
sfoara se înfăşoară pe stâlp? Se neglijează frecările. Să se particularizeze pentru 
=0. 
 203. A. Pornind de la legea atracţiei universale, să se arate:  
 a) cum depinde intensitatea câmpului  gravitaţional r de distanţa r de la 

centrul Pământului. Să se reprezinte grafic 



 rrf )( , unde  este intensitatea 

câmpului gravitaţional la distanţa r=R. 
 b) ce valori corespund pe abscisă valorii ¼ de pe ordonată. Se cunoaşte 
raza Pământului R şi constanta atracţiei universalek. 
 B. Un corp se aruncă oblic, cu viteza v0= 19,6 m/s, sub un unghi = 60o 
faţă de orizontală. Să se calculeze raza de curbură a triectoriei în punctul cel mai 
înalt al acesteia. Se va lua acceleraţia gravitaţională g=9,8 m/s2. 
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 CLASA a X-a 
204. A. Un vas cilindric deschis are diametrul de 10, cm. La fundul  

vasului , în mijloc, se practică un orificiu de arie 10 cm2. Se toarnă apă în vas cu 
un debit constant de 1,4 10-4 cm3/s. Se cere: 
 a) la ce distanţă se va stabili nivelul apei în vas (în prealabil se va stabili 
formula lui Torricelli); 
 b) în cât timp se va goli vasul dacă odată atinsă înâlţimea stabilită la 
punctul a) se opreşte turnarea apei. 
Se va lua acceleraţia gravitaţională g= 10 m/s2. 
 B. Un aparat casnic constă dintr-o sferă cu raza R=2m având pereţii rigizi 
şi foarte subţiri. Sfera este plină cu un gaz şi conţine, de asemenea, o altă sferă cu 
raza r=R/2, plină cu acelaşi gaz, dar la o altă presiune (mai mare decât în sfera 
mare). Ca rezultat al unui accident sfera interioară explodează. Cum se schimbă 
presiunea în interiorul aparatului dacă explozia deplasează aparatul la 
distanţaa=0,5m? Masa sferei interioare este neglijabilă iar temperatura se 
consideră constantă.  
 205. O maşină termică ideală funcţioneată după ciclul Carnot reversibil , 
între temperaturile sursei calde T1=1172 K şi a sursei reci T2= 293 K, având ca 
substanţă de lucru o masă m=2 kg de aer Presiunea aerului la sfârşitul destinderii 
izoterme este egală cu presiunea aerului la începutul comprimării adiabatice. 
Cunoscând că un ciclu se efectuează în timpul t=1 s, să se afle: 

a) puterea consumată de maşină; 
b) puterea utilă a maşinii. 

Se cunosc : = 1,4; R=8310J/kmolK;   = 29 kg/kmol; ln2=0,693. 
 206. Un capilat vertical de rază r estze introdus cu capătul său inferior 
într-un lichid. Să se stabilească în funcţie de înălţimea z legea de variaţie a 
presiunii p în capilar. Să se stabilească presiunea în punctele A şi B. Coeficientul 
de tensiune suoerficială, unghiul de racordare şi presiunea atmosferică sunt: ,  
şi p0. 
                          

 
 

Fig. 206 
 
 

 CLASA a XI-a 
207. A. Un corp punctiform cu masa m şi sarcina electrică q este  

suspendat de un fir izolator, inextensibil şi imponderabil cu lungimea l. care se 

poate roti în plan vertical într-un câmp magnetic uniform B perpendicular pe 
planul rotaţiei ca în fig. 207. Să se determine viteza orizontală minimă care trebuie 
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imprimată corpului în punctul inferior astfel încât  el să efectuee o rotaţie în plan 
vertical.     Fig. 207 
 B. Un disc metalic izolat, de rază a, se roteşte în jurul axei  perpendiculare 
în centrul lui, făcând n ture pe minut. Să se determine tensiunea electrică între 
centrul discului şi periferia acestuia în condiţiile : 
 a) în prezenţa unui câmp magnetic perepndicular pe planul discului care 
variază lent în funcţie de timp după o lege B(t)=B0sin1t  cu 1<<, precizând 
dacă  acesta are sau nu caracter sinusoidal ; 
 b) în absenţa câmpului magnetic. 
Se neglijează câmpul magnetic terestru.  
 

 
Figura 207 

   
 208. Spre un perete reflectător, aflat la distanţa e 40 m faţă de sursa S se 
trimite o undă sonoră cu frecvenţa de 500 Hz, amplitudinea de 24 mm şi viteza de 
propagare de 320 m/s. Se cere:  

a) lungimea de undă a undelor sonore; 
b) amplitudinea de oscilaţie a punctelor aflate la distanţa de 5,2 m de  

perete; 
c) densitatea de energie transportată de undă şi intensitatea acesteia  

dacă densitatea aerului este de 1,3 kg/m3. 
209. În circuitul de curent alternativ din fig. 209, se cunosc următoarele  

elemente: L1=2 mH, L2=5 mH; C1=25  F; C2= 40 F;  tensiunea  de alimentare 
u= 12 t120sin2 , R1=5 şu R2= 10 .  
Se cere:  

a) impedanţa circuitului; 
b) intensitatea curentului în fiecare ramură; 
c) defazajul dintre i şi u. 

Se  cunosc: arctg 21,04= 87o16’=1; arctg 5,15 = 79o= 2; cos 8o 16’ =0,99 
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           A                                      B                         C 
 
                      R1          L1         C1 

                                                                      L2 
 
                                                   

 
Fig. 209 

 
 CLASA a XII-a 
210. A. Oglinda concavă a unui telescop are raza de curbură R=2m, iar în 

focarul acesteia se găseşte un receptor de radiaţii sub forma unui disc aşezat 
perpendicular pe axa optică a telescopului. Cât de mare trebuie să fie receptorul 
pentru ca el să recepţioneze întreaga radiaţie reflectată în oglindă ? Dimensiuna 
transversală a oglinzii este 2 a = 50 cm şi se aproximează             (1-x2)1/2 1-
x2/2 când x<<1. 

B. Telescopul descris mai sus este folosit pentru observarea luminii ce vine 
de la o stea. Ştiind că viteza de deplasare a Pământului pe orbită este 30 km/s să 
se calculeze unghiul de înclinare al telescopului în cazul clasic şi în cazul în care se 
iau în consideraţie efectelerelativiste. Se dă c=3105km/s. 

211. Un fascicul de atomi de hidrogen cu energia cinetică W=0,06 eV 
trece printr-o fantă de lăţime d. apoi loveşte un ecransituat la distanţa L=1 m în 
faţa fantei ca în figura 211. Care trebuie să fie lăţimea fantei astfel încât lărgimea 
imaginii pe ecran să fie minimă? 

 
 
 
 
 
 
            d    D 
 
        L 
 

Fig.211. 
 
212. Determinaţi tensiunea aplicată între electrozii unui tub de raze X 

având anticatodul de Ni, diferenţa lungimilor de undă k şi limita spectrului 
continuu al radiaţiei X fiind egală cu 84 pm. Se  cunoaşte că numărul atomic al Ni 
este Z=28 şi constanta de ecran pentru seria K a radiaţiei X este =1. 

 
 
 
 
 
 
 

                 R2                      

                         
C2 
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6.  

 A. ETAPA PE LOCALITATE / LICEU 
  
 

 
 CLASA a VI- a 

 213. O albină zburând din floare în floare este o lucrătoare neobosită care 
face 200 bătăi din aripă pe secundă. Într-o oră ea parcurge 30 km. Câte bătăi din 
aripi face ea pentru a parcurge un km.       
 214. Jumătate din drumul pe care îl are de parcurs, o maşină îl străbate cu    
ν1=70 km/h, iar a doua jumătate cu ν2=80 km/h.  La întoarcere, maşina merge 
jumătate din timp cu viteza ν1 şi restul timpului cu viteza ν2. Când a avut maşina o 
viteză medie mai mare? 
 215. Se consideră un resort elastic suspendat în poziţie verticală. Când de 
acest resort se prinde o bilă,  acesta se alungeşte cu 10 cm. Dacă de acelaşi resort 
– având suspendată şi bila se trage cu două forţe egale F1= F2=F=2 2 N ale căror 
direcţii fac cu direcţia verticală unghiul de 45 0 , resortul se alungeşte cu 1,5 cm. 
 a) Ce masă are bila? 
 b) Ce constantă elastică are resortul? 

 
 CLASA a VII-a 

 216. O bucată de fier are masa m=39 kg şi densitatea  =7800 kg/m3. Să 
se afle variaţia densităţii corpului, dacă prin încălzire corpul se dilată cu un cm3. 
 217. Cu ajutorul unei lentile convergente subţiri cu distanta focală ƒ se 
obţine imaginea reală a unui obiect liniar aşezat perpendicular pe axul optic. 
Experimental se măsoară distanţele d şi ď indicate în fig. 217. 
Stabiliţi relaţia dintre d, ď şi  ƒ . 
 
 

 
 
 
    Figura 217       
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 218. Doi elevi, A şi B se află în unghiul format de zidurile perpendiculare 
PM şi PN ca în fig. 218. Elevul A se află la distanţa x de PM şi la distanţa 2x de PN, 
iar B se află la distanţa 2x de PM şi la distanţa x de PN. 
 La un moment dat, A scoate un strigăt puternic, pe care B îl aude de trei 
ori: prima oară la momentul t1, a doua oară la momentul t2 şi a treia oară la 
momentul t3. 
 Două sunete pot fi percepute distinct dacă se succed la un interval de timp 
mai mare decât t0= 0,1s , viteza sunetului în aer are valoarea  c=340m/s. 

a) Explicaţi şi denumiţi fenomenul  

b) Calculaţi 
1

2

t

t
 şi 

1

3

t

t
 

c) Calculaţi valoarea minimă a lui x pentru ca fenomenul să fie posibil. 

 
Fig. 218 

 
 CLASA a VIII-a 

 219. Un vas în formă de U conţine mercur; cele două ramuri A şi B, sunt 
astupate etanş cu pistoanele mobile PA şi, respectiv, PB care se pot deplasa cu 
frecări neglijabile. Sistemul este în echilibru. Aria transversală a pistonului PA este 
10 cm2, iar cea a lui PB este 40 cm2. Pe pistonul PB aşezăm un corp C, cu 
greutatea G=800 N, pe care dorim să-l ridicăm uniform pe distanţa h=20 cm, 
acţionând normal asupra pistonului PA cu o forţă convenabilă  F


. 

 a) Care este valoarea F


0 a forţei F

 necesară menţinerii corpului C în 

echilibru, în poziţia iniţială? 
 b) Deduceţi mărimea forţei F


 în funcţie de distanţa x pe care se 

deplasează PB în cursul ridicării uniforme a corpului C (pentru 0 ≤ x ≤ h). 

 
Fig. 219 
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 220. Un circuit electric este alcătuit dintr-un generator de curent continuu, 
o vergea metalică cilindrică şi omogenă cu rezistenţa R1=0.01 şi un ampermetru 
cu rezistenţa R1= 10,76 care indică un curent electric I1= IA. Se topeşte 
vergeaua şi, cu materialul rezultat se toarnă o altă vergea cu rezistenţa electrică 
R2= 4. Acelaşi ampermetru indică acum un curent I2= 0,734A. Calculaţi 
tensiunea electromotoare a sursei şi rezistenţa interioară, precum şi lungimea 
iniţială a vergelei dacă lungimea ei finală este de 4 m. 
 221. Într-un calorimetru cu capacitatea calorică neglijabilă se află 400g 
apă. Ce cantitate de petrol trebuie consumată de un încălzitor cu randamentul de 
75 % pentru a transforma masa de apă în vapori? 
 
 
 CLASA a IX-a 
 222. Două particule, ce plecă din acelaşi punct, la un moment dat au 
poziţiile determinate de vectorii de poziţie 1r

 = 4 i


+3 j


+8 k

 şi 2r

 = 2 i


+ 

10 j


+5 k

. 

 a) Să se exprime poziţia r  a celui de a doua particule relativ la prima; 
 b) Să se afle mărimea vectorilor 1r

 , 2r
 , 3r

 ; 
 c) Folosind expresia produsului scalar să se calculeze unghiurile posibile, 
formate de cei doi vectori. 
 223. Un fir metalic este fixat la un capăt în punctul A, iar celălalt este 
trecut peste un scripete S. Scripetele S se poate deplasa pe verticală astfel încât 
proiecţia pe orizontală a firului întins să fie constantă şi egală cu d = 2,45 m. Un 
inel poate culisa fără frecare pe firul AS. Lăsat liber inelul în punctul cel mai de sus 
al firului, să se calculeze: 
 a) acceleraţia inelului 
 b) unghiul  pentru care timpul în care inelul parcurge distanţa SA este 
minim 
 c) valoarea timpului minim şi viteza cu care ajunge în A. 
  
 

 
 

Fig.223 
 
 
 224. Un ciclist se mişcă pe un disc orizontal de rază R. Coeficientul de 

frecare depinde de distanţa r faţă de centrul O după legea:  = 0 [1-
R

r ]  , unde 0 
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este o constantă. Determinaţi raza de curbură cu centrul în O pe care ciclistul o 
atinge cu viteza maximă şi precizaţi expresia acestei viteze. 
 
 

 CLASA a X-a 
 225. În figura 225 sunt prezentaţi doi cilindri, unul plin (B) şi unul gol (A) 
cu aceeaşi rază exterioară R şi confecţionaţi din acelaşi material. Raza interioară a 
cilindrului A este r R. Cei doi cilindri sunt lăsaţi liberi simultan de la aceeaşi 
înălţime h pa planul înclinat cu unghiul  faţă de orizontală. Să se arate care din 
cei doi cilindri va ajunge primul la baza planului înclinat. Momentul de inerţie al 

cilindrului gol este: I = 
2

1 m[R2 + r2]. 

 
Fig. 225 

 
 226. În montajul din figura 226 lungimea cilindrului L=80cm, iar pistonul 
se mişcă fără frecări. La temperatura T1=300k , x1= 40 cm, iar T2 =500k,  
x2=50cm. Care este lungimea resortului nedeformat? 
Ce valoare are x la temperatura heliului lichid? 
c 

                 
fig. 226 

 
 
 
 227. Două picături de mercur cu raza r =1mm fiecare se unesc într-o 
picătură cu raza R. Să se determine: 
 a) raza R a picăturii mari 
 b) diferenţa de temperatură t dintre temperatura picăturii mici şi a celei 
mari. 
 

 CLASA a XI-a 
 228. Un conduc 
tor de masă m lungime l şi rezistenţă neglijabilă se poate deplasa fără frecare pe 
două bare conductoare paralele aşezate în plan orizontal. Circuitul este închis prin 
rezistenţa R, iar planul său este perpendicular pe inducţia B a unui câmp 
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magnetic. Conductorul primeşte iniţial un impuls care îl pune în mişcare cu viteza 
v0. să se determine distanţa parcursă de conductor până la oprire. 
 229. O tije de masă neglijabilă şi de lungime L=1m este fixată cu un capăt 
într-o articulaţie ideală, iar celălalt capăt se sprijine pe un resort de constantă 
elastică K= 100N/m ca în fig.229. Aflaţi perioada micilor oscilaţii ale corpului 
punctiform m=1kg de pe tije, situat la distanţa l= 0,5m de articulaţie. 

 
 

Fig.229 
 
 230. Viteza de propagare a sunetului într-o placă de cuarţ este 
c1=5000m/s. Placa de cuarţ emite ultrasunete de frecvenţă 40.000Hz şi de 
amplitudine A=210-7m. să se calculeze: 
 a) grosimea lamei; 
 b) energia emisă de placă în timp de 1 minut dacă oscilează în apă 
(c=1500m/s). Aria plăcii de cuarţ este S=4cm2 ; 
 c) presiunea ultrasonoră maximă din apă. 
 

 CLASA a XII-a 
 231. O riglă subţire se mişcă cu viteza constantă în lungul axei sale. Un 
observator se află la distanţă mare de riglă (de direcţia sa de mişcare). În 
momentul în care unghiul format de direcţia de observare cu direcţia de mişcare a 
riglei este , lungimea observată a riglei este egală cu lungimea proprie. Cu ce 
viteză se mişcă rigla?                

 

 
                                        O 
Fig.231 

 
 232. O particulă relativistă se deplasează cu viteza  şi  se dezintegrează 
în doi fotoni. Ce valoare minimă are unghiul dintre direcţiile de zbor ale fotonilor.  
Aplicaţie =0,6. 
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 233. Un foton cu lungimea de undă 0=6mm este împrăştiat sub un unghi 
de 900, de un electron liber în repaus. Determinaţi:  
 a) pulsaţia fotonului împrăştiat; 
 b) energia cinetică a electronului de recul; 
 c) unghiul de recul; 
 
 

B. ETAPA JUDEŢEANĂ 
  
 
 

 CLASA a VI-a 
 234. Graficul variaţiei în timp a vitezei unui mobil este cel din fig.234 

 
Fig.234 
 

a) Să se reprezinte grafic deplasarea; 
b) În ce interval de timp mobilul staţionează; 
c) Când mobilul îşi schimbă sensul mişcării; 
d) Aflaţi viteza medie. 

 235. Un corp în formă paralelipipedică are dimensiunile L:l:1=5:3:1 iar 
suma lor este 18 cm. Ştiind că acest corp este confecţionat din cupru 
Cu=8900kg/m3 , aflaţi cât cântăreşte corpul; Cu cât diferă indicaţiile unui 

dinamometru dacă se atârnă de cârlig la pol (g=9,83
kg

N ) şi la ecuator 

(ge=9,87N/kg). 
 236. Un corp cu masa m=10kg este suspendat de un fir. Se scoate firul 
din poziţia de echilibru încât face cu verticala un unghi de 300. Să se calculeze: 
 a) forţa de întindere în fir ; 
  b) forţa care readuce corpul spre poziţia de echilibru. 
 

 CLASA a VII-a 
 237. Se consideră un obiect liniar luminos cu înălţimea de 8cm aşezat la 
30cm în faţa unei lentile cu distanţa focală de 10cm. 
 a) Reprezentaţi la scară imaginea sa obţinută pe un ecran şi determinaţi 
înălţimea imaginii şi a distanţei de la aceasta până la lentilă; 
 b) Ştiind că obiectul se apropie de lentilă cu v = 3cm/s, după cât timp 
imaginea reală se obţine la 30cm de lentilă; 
 c) Reprezentaţi la scară imaginea obţinută la punctul b) şi aflaţi înălţimea 
sa. 
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 238. Se consideră un vas gol cu m=3kg şi următoarele dimensiuni: 
L=30cm; l=20cm; h=10cm. Vasul se află pe o suprafaţă orizontală şi este tras cu 
viteză constantă prin intermediul unui resort având constanta elastică k=200N/m, 
ce se lungeşte cu l = 3cm. 
 a) aflaţi coeficientul de frecare dintre vas şi suport; 
 b) se opreşte vasul şi se toarnă în el apă câte 60g în fiecare secundă, timp 
de 50 s. Reprezentaţi presiunea exercitată de vas asupra suportului în funcţie de 
timp. 
 c) se orientează resortul la 300 faţă de orizontală în sus şi se trage de el. 
Calculaţi alungirea resortului ştiind că vasul este deplasat uniform pe suport. Se 
cunosc papă=1000 kg/m3, g=10N/kg. 
 239. Un om aflat pe malul unui râu observă la un moment dat că barca s-
a dezlegat. După un timp se hotărăşte să înoate să prindă barca. 
Analizând fig.239 determinaţi la ce distanţă de punctul de plecare, omul a ajuns 
barca,  ştiind că înoată faţă de mal (paralel cu acesta) cu viteza v1=5m/s. 
 Considerând că omului îi sunt necesare 30s să urce în barcă (timp în care 
viteza bărcii nu se modifică), să pornească motorul şi să  orienteze barca 
perpendicular pe mal, să se determine timpul după care ajunge pe malul opus. 
Lăţimea râului este L=150 3 m=259,5m iar viteza bărcii faţă de mal v2=18km/h. 
 Odată ajuns pe malul opus omul orientează barca în susul râului şi se 
întoarce vizavi de punctul de plecare. Cu ce viteză faţă de apă se va deplasa barca 
ştiind că va ajunge după încă 2,5 min? 

 
 

Fig.239. 
 

 CLASA a VIII-a 
 240. În fig.240 este reprezentată variaţia în timp a intensităţii curentului 
electric printr-un fir din manganină cu p=4510-8 m, având lungimea L=8m şi 
aria secţiunii transversale S=0,2mm2, când la capetele lui se aplică o anumită 
tensiune de la o sursă cu t.e.m. E şi rezistenţa internă r=2. 
 a) Ce rezistenţă electrică are conductorul? 
 b) Câţi electroni (e=1,610-19C) trec prin conductor în primele 4 minute. 
 c) Să se determine grafic şi analitic expresia t.e.m. E a sursei în primele 4 
minute. 
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Figura 240 
 

 241. Se dă un cilindru vertical izolator de rază interioară R închis cu un 
capac la capătul inferior. În cilindru se introduce o sferă conductoare A având 
masă m şi sarcină q. Raza sferei este egală cu raza interioară a cilindrului R. Pe ea 
se aşează o sferă identică B neutră din punct de vedere electric. Lăsată liber, sfera 
B se îndepărtează de A. 
 a) Care va fi distanţa de echilibru între  centrele cele două sfere? 
 b) Cu ce forţă apasă sfera A asupra capacului? 
 c) Sfera B este împinsă până când distanţa dintre centrele sferelor scade la 
jumătate şi apoi este eliberată brusc. La ce înălţime maximă va ajunge? 
 Se neglijează forţele de frecare. Sarcina electrică se distribuie uniform pe 
cele două sfere şi rămâne constantă un timp. 
 242. Un generator electric cu t.e.m. E şi rezistenţă internă r debitează pe 
R1= 11, un curent electric cu intensitatea I1= 1A, iar pe un rezistor cu R2= 5, 
un curent electric cu intensitatea I2= 2A.  
 a) Să se calculeze valoarea t.e.m. E şi valoarea rezistenţei interne r. 
 b) Dacă se grupează cei doi rezistori în serie şi apoi în paralel, să se 
calculeze puterile disipate în cele două circuite. 
 c) Presupunem că se realizează aceleaşi tipuri de circuite ca la punctul b), 
dar cu alte valori. Să se determine ce relaţie există între randamentele celor două 
circuite în cazul când puterile disipate în circuitele exterioare sunt egale.   
  
  

 CLASA a IX-a 
 243. O barcă se deplasează între două puncte A,B situate pe malurile unui 
râu, la distanţa d= 100m între ele. Segmentul AB face unghiul = 600 cu viteza 
râului v=2m/s. Cunoscând durata t= 5min a parcursului dus-întors să se 
determine: 
 a) Viteza u a bărcii faţă de apă şi unghiul  făcut de aceasta cu segmentul 
AB, ştiind că acesta are aceeaşi valoare la mişcarea în ambele sensuri. 
 b) Pentru ce valori ale vitezei u este imposibilă parcurgerea segmentului AB 
în ambele sensuri. 
 244. Pe suprafaţa orizontală a solului se deplasează o platformă de 
dimensiuni neglijabile cu viteza v1. De pe platformă se lansează un corp cu viteza 
v2 faţă de aceasta sub un unghi = ( v1,v2) = 600. Se cunosc v1=5,6m/s, v2= 3  
v1 şi acceleraţia gravitaţională g=10m/s. Să se calculeze: 
 a) Înălţimea maximă la care ajunge corpul. 
 b) Distanţa dintre platformă şi corp atunci când corpul atinge solul. 
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 c) Raza de curbură a traiectoriei atunci când corpul se află la înălţimea 
 maximă.  
 245. Pe un bloc rigid este aşezat un corp cu masa m1 prins printr-un fir 
orizontal, trecut peste un scripete ideal, de un alt corp cu masa m2 care atinge 
faţa laterală a blocului. Coeficienţii de frecare la alunecare sunt respectiv 1 şi 2 
(vezi fig. 245). Cu ce acceleraţie orizontală minimă trebuie împins blocul pentru ca 
m2: 
 să rămână în repaus faţă de bloc; 
 b) să înceapă să urce. 
 

Fig.245 
 

 CLASA a X-a 
 246. Un gaz ideal monoatomic în cantitate de v=0,3 mol parcurge ciclul 
din fig. 246. Se cunosc p1=100 kPa, p2=175 kPa, p3= 75 kPa, V1= 8l , R=8310 
J/kmolK şi p4=125 kPa. 
 a) Să se determine parametrii punctului C. 
 b) Să se calculeze lucrul mecanic efectuat de gaz în ciclul 12341. 
 c) Să se calculeze căldura molară a gazului în procesul 1→ 2. 
 

 
     Fig. 246 
 
 247. Un cilindru de masă M este aşezat pe o suprafaţă orizontală pe care 
se poate mişca cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind . Un piston 
de arie S şi masă fără frecări, închide în cilindru aer la presiunea p0 , egală cu 
presiunea exterioară. Lungimea compartimentului cu aer este l, iar pistonul este 
legat în exterior de un suport rigid prin intermediul unui resort perfect elastic de 
constantă k, iniţial nedeformat. Să se determine: 
 a) deformarea resortului când începe mişcarea cilindrului; 
 b) de câte ori creşte temperatura în momentul în care începe deplasarea 
cilindrului; 
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 c) variaţia de temperatură a aerului la o creştere de n  ori a volumului. 

Figura 247 
 
 248. O peliculă de lichid cu coeficientul de tensiune superficială  se 
formează prin aderenţă între două fire inextensibile şi de masă neglijabilă, un 
suport orizontal superior şi o baghetă orizontală inferioară. Firele de lungime l 
fiecare sunt legate de baghetă în punctele AB şi de suport în punctele CD, situate 
respectiv pe aceleaşi verticale cu BA. Cunoscând lungimea L a baghetei să se 
determine: 
 a) masa m a baghetei ştiind că firele au forma unor arce de cerc de rază R; 
 b) lucrul mecanic efectuat împotriva forţelor de tensiune superficială pentru 
dublarea razei de curbură a firelor. 

   
    Fig. 248 
 

 CLASA a XI –a 
 249. Bornele 1 şi 2 ale schemei din figură se conectează la reţeaua de 
tensiune alternativă a cărei frecvenţă este ,. Un ampermetru ideal, conectat între 
bornele 2 şi 3 indică un curent de intensitate I1, defazat în urmă faţă de tensiunea 
reţelei cu un unghi . Dacă în locul ampermetrului se conectează un volmetru 
ideal, acesta indică tensiunea Uv, defazat în urmă faţă de tensiunea reţelei cu 
acelaşi unghi . 
 a) Să se determine parametrii schemei R, L, C şi tensiunea reţelei; 
 b) Să se determine intensitatea curentului I2, prin bobină în varianta a 
doua. 

Figura 249 
 250. Un corp de masă M=1kg execută oscilaţii armonice pe un plan 
orizontal de-a lungul resorturilor cu amplitudine de 3cm. În momentul trecerii 
corpului prin poziţia de echilibru, un corp cu masa m=0,5kg se aşează uşor pe 
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primul. Dacă cele două resorturi identice au constanta de elasticitate K=32N/m, 
determinaţi: 

a) Noua valoare a vitezei maxime a sistemului; 
b) Noua valoare a amplitudinii oscilaţiilor; 
c) Dacă mişcarea ansamblului de corpuri se face cu frecare, determinaţi 

coeficientul de frecare cu suprafaţa orizontală pentru ca acesta să se oprească la o 
distanţă egală cu jumătate din amplitudinea calculată. 

 
 

   
    Figura 250 
 
251. Spre un perete reflector se transmit continuu unde sonore plane de 

frecvenţă =500Hz. Distanţa dintre sursă şi perete este l=40m. Amplitudinea 
oscilaţiilor particulelor mediului este A=2,4mm şi viteza de propagare a undelor 
este c=320m/s. Să se determine: 

a) Distanţa faţă de perete la care în urma interferenţei dintre unda 
incidentă şi unda reflectată, presupusă de aceeaşi amplitudine se pot produce 
maxime şi minime; 

b) Energia maximă de oscilaţie a unui volum de gaz egală cu un mm3, dacă 
densitatea gazului este =1,3kg/m3. 

 
 CLASA a XII-a 

252. O lentilă biconvexă este formată prin alipirea feţelor plane a două 
lentile plan convexe subţiri. Cele două lentile au indicii de refracţie n1 şi respectiv 
n2 şi razele de curbură R1 respectiv R2. Să se calculeze: 

a) Convergenţa sistemului; 
b) Indicele de refracţie al unei lentile subţiri biconvexe, echivalentă 

sistemului dat, a cărei raze de curbură au aceleaşi valori R1 şi R2. 
253. Un fascicul paralel monocromatic transportând energia 7,5j cade sub 

un unghi de incidenţă i=300 pe o placă plană a unei celule fotoelectrice al cărui 
coeficient de reflexie este k=0,7. 

a) Calculaţi impulsul transmis plăcii; 

b) Dacă în cazul fasciculului E=0,2
2Cm

W
, calculaţi presiunea exercitată de 

fascicul asupra suprafeţei. 
254. O particulă relativistă cu masa de repaus m0 se deplasează sub 

acţiunea unei forţe F


şi modulul acceleraţiei a


 în cazurileF

 v


 şi F


 v


 unde v


 
este viteza particulei. Interpretaţi fizic semnificaţia rezultatelor obţinute. Admiţând 
că particula este unidimensională şi că forţa F este constantă, să se determine 
legea de mişcare a particulei, considerând că x(0)=x00 şi v(0)=0. Să se discute 
rezultatul. 
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7.   
A. ETAPA PE LOCALITATE / LICEU 

  
 

 CLASA a VI-a 
 255. Un automobil se deplasează pe o distanţă d astfel: primul sfert din 
distanţă cu o viteză constantă 1=54km/h, iar restul cu o viteză constantă 
2=5m/s. Să se calculeze viteza medie de deplasare a automobilului pe distanţa d, 
în m/s şi în km/h. 
 256. Presupunând că viteza unui mobil variază în timp conform graficului 
din fig.256, se cere:  
 a) Distanţa parcursă de mobil în cele 30s; 
 b) Viteza medie în acest interval de timp; 
 c) Reprezentarea grafică a poziţiei mobilului în funcţie de timp. 
 

   
     Fig.256 
 
 257. Precizaţi care din cuvintele (expresiile) de mai jos reprezintă corpuri, 
substanţe respectiv fenomene: apă, ploaie, picături de ploaie, sticlă, balon de 
sticlă, flori, vază, florile din vază, fulgerul, trăsnetul, roua, bruma. 
 

 CLASA a VIII-a 
 258. Determinaţi masa maximă a unui corp ce poate fi ridicat cu ajutorul 
dispozitivului din fig.258, al cărui randament este de 75% dacă diametrul roţii este 
0,75m, raza arborelui este r=25cm, iar forţa aplicată este F=5,3N. Seva aproxima 
g=10N/kg. 
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     Fig.258 
 
 259. Pe o suprafaţă orizontală se află un corp care se poate deplasa pe 
aceasta, fără frecare. Corpul este legat printr-un fir de un punct fix 0. Asupra 
corpului acţionează trei forţe orizontale ca în fig.259. Se cunosc F1=30N, F2=15N, 
F3=10N, =300. Să se determine direcţia pe care pleacă corpul, dacă iniţial este în 

repaus iar sfoara nu este ondulată. Se dau sin300=
2

1 , cos300=
2

73,1 . 

 
 

 
 
   Figura 259 
 
 260. Un sistem fizic este format din două resorturi identice şi trei corpuri 
cu masele m1,m2, m3. Dacă sistemul este plasat ca în fig.260 A. acesta se 
comprimă cu x1, iar dacă este plasat ca în fig.260 B. se comprimă cu x2. Să se 
exprime m3 în funcţie de m1, m2, x1 şi x2. 
 

 
 

Fig.260 
 CLASA a VIII-a 

 261. Diferenţa de potenţial măsurată între punctele A şi B ale unui câmp 
electric produs de două sarcini punctiforme q1 şi q2, egale şi de semn contrar, 
situate în aer este UAB=20 V. Distanţele de la sarcini la cele două puncte sunt 
r1A=25cm, r1B=40cm; r2A=75cm, r2B=80cm. 
 Care sunt valorile celor două sarcini? 
 262. Pe un suport orizontal izolator electric, în vid, este plasat un 
ansamblu format din patru corpuri punctiforme. Cele patru corpuri sunt încărcate 
electric cu sarcini egale q=1C şi legate între ele cu fire izolatoare inextensibile de 
lungime l=1cm. Datorită forţelor de respingere dintre corpuri, ansamblul formează 
un pătrat cu latura l, corpurile fiind plasate în vârfuri. Se neglijează frecările dintre 
corpuri şi suportul orizontal. Să se determine: 
 a) Modulul forţei rezultante a forţelor coulombiene care acţionează asupra 
fiecărui corp; 
 b) Forţa de întindere din fire. 
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 263. O sursă cu rezistenţa internă r=2 alimentează un reostat. Dacă 
dublăm rezistenţa reostatului, tensiunea la bornele acestuia creşte de 6/5 ori. Să 
se calculeze valoarea rezistenţei iniţiale a reostatului şi raportul intensităţilor 
curenţilor în cele două situaţii. 
 

 CLASA a IX-a 
 264. Un corp se află pe un plan înclinat de unghi  pe care poate să 
coboare, cu frecare, cu acceleraţia a

 . Planul înclinat începe să se mişte cu o 
acceleraţie orizontală 0a

  astfel încât corpul să nu mai apese planul. Să se 
calculeze acceleraţia corpului faţă de planul înclinat. 
 265. Peste un scripete ideal este trecut un fir cu două corpuri de masă 
M=200g fiecare. Pe unul din corpuri se aşează un mic corp adiţional de masă 
m=20g. 
 a) Cu ce forţă apasă corpul adiţional asupra corpului pe care este aşezat?  
 b) Care este tensiunea din fir? 
 c) Cu ce forţă apasă scripetele asupra lagărelor? 

Figura 265 
 
 266. Se dau doi vectori a  şi b


. Se cere:  

 a) Condiţia ca cei doi vectori să aibă suma şi diferenţa reciproc 
perpendiculare; 
 b) Unghiul dintre cei doi vectori astfel încât modulul sumei lor să fie de 
două ori mai mare decât modulul  diferenţei acestora; 
 c) Aria paralelogramului determinat de cei doi vectori dacă expresiile lor 
analitice sunt: a = 2 i


- 3 j


+ 5 k


 şi b


= i


- j


+2 k


. 

 
 CLASA a X-a 

 267. Un cilindru vertical cu aria bazei S, conţine aer închis cu un piston de 
greutate G, care se poate mişca fără frecare. Înălţimea coloanei de aer din cilindru 
este H. Pe fundul cilindrului se aprinde o lumânare. Considerând procesul de 
ardere descris de ecuaţia C + O2            CO2   şi că arderea încetează în momentul 
epuizării oxigenului, să se afle cu cât s-a deplasat pistonul până când sistemul a 
revenit la temperatura iniţială T 0 .  

 268. Într-un cilindru orizontal lung se află un mol de gaz ideal biatomic la 
temperatura T 0 = 300K, închis între două pistoane de mase m=1kg fiecare, care 

se pot mişca etanş fără frecări. În exterior este vid şi sistemul este termoizolant. 
În momentul iniţial se imprimă pistoanelor vitezele v 1 = v 2 =6m/s,pistoanele 
mişcându-se unul spre celălalt. Aflaţi temperatura maximă pe care o va atinge 
gazul. 



 64 

 269. Câte curse trebuie să facă pistonul unei pompe de vid pentru a 
micşora presiunea aerului dintr-un vas cu volumul V de la valoarea p 0    la p=10-4 

p 0 , dacă volumul pompei este v=V/9. Deplasarea pistonului se face lent. Ce s-ar 

întâmpla dacă cursele se efectuează foarte repede? (discuţie calitativă).  
 

 CLASA a XI-a 
 270. Spre un perete reflectator, aflat la distanţa de 40 m faţă de sursa S 
se emite o undă  sonoră cu frecvenţa de 500Hz, amplitudinea de 24mm şi viteza 
de propagare de 320m/s. Să se calculeze: 
 a) Amplitudinea de oscilaţie a punctelor aflate la distanţa de 5,2m de 
perete; 
 b) Densitatea de energie transportată de undă şi intensitatea acesteia dacă 
densitatea aerului este de 1,3 kg/m3. 
 271. Pe o suprafaţă orizontală se află un corp de masă m legat cu un 
resort, de constantă elastică k, de un perete fix. Se lansează de la o distanţă d de 
acest corp un alt corp, identic cu primul, cu viteza iniţială v0. Se neglijează 
frecările.  
 Se cere:  
 a) După cât timp corpul al doilea revine în locul din care a fost lansat dacă 
ciocnirea a fost perfect elastică; 
 b) Amplitudinea de oscilaţie dacă ciocnirea este plastică. 
 272. Un tub îngust în formă de U conţine lichid cu densitatea =800kg/m3 
până la înălţimea h=0,25m în fiecare ramură. Se produce o uşoară denivelare a 
lichidului şi se lasă liber. Neglijând frecările şi vâscozitatea, arătaţi că lichidul 
oscilează armonic şi calculaţi perioada micilor oscilaţii.  
  

 CLASA a XII-a 
 273. Un fascicol de particule cu energia cinetică W=0,06eV trece printr-o 
fantă de lăţime d, apoi loveşte un ecran situat la distanţa L=1m în faţa fantei. 
Care trebuie să fie lăţimea fantei astfel încât lărgimea imaginii pe ecran să fie 
minimă? 
 274. Un foton cu energia 0=250KeV este împrăştiat sub un unghi =1200 
de un electron liber aflat în repaus. Determinaţi energia fotonului împrăştiat şi a 
electronului de recul.  
 275. Un electron care se deplasează cu viteza v0=6000km/s pătrunde într-
un câmp electric accelerator, uniform longitudinal, de intensitate E=5V/cm. Ce 
distanţă trebuie să parcurgă electronul în acest câmp pentru ca lungimea de undă 
de Broglie asociată electronului să devină =0,1nm. 
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B. ETAPA JUDEŢEANĂ 
  
 

 CLASA a VI-a 
 
 276. Presupunem că viteza unui mobil variază în timp conform graficului 
din figura 276. Se cere: 
 a) Distanţa parcursă de mobil în cele 60 s; 
 b) Viteza medie în acest interval de timp; 
 c) Reprezentarea grafică a poziţiei în funcţie de timp. 
 
 

 
 

Figura 276 
 
 277. Un motociclist a parcurs o distanţă în două zile. În prima zi el a 
parcurs 1/3 din drum, iar în a doua zi mărindu-şi viteza cu 25% a ajuns la 
destinaţie. 
 Să se afle cât timp a mers motociclistul în prima zi ştiind că în a cea de-a 
doua, el s-a deplasat timp de 6h şi 24min. 
 278. Un butoi cilindric, având diametrul D=80cm şi lungimea l=1m, 
conţine benzină. Când butoiul stă culcat, nivelul benzinei este h1=40cm. 
 a) Ce cantitate de benzină conţine butoiul; 
  b) Care va fi nivelul benzinei din butoi dacă acesta va fi aşezat în picioare? 
(pbenzina=700kg/m3). 
 
 

 CLASA a VII-a 
 279. Presupunem că viteza unui mobil variază în timp conform graficului 
din figura 279. Se cere: 
 a) Distanţa parcursă de mobil în cele 60s; 
 b) Viteza medie în acest interval de timp; 
 c) Reprezentarea grafică a poziţiei în funcţie de timp; 
 d) Este posibilă o astfel de variaţie în timp a vitezei unui corp? 
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Figura 279 

 
 280. Asupra unui corp cu masa m=10 kg aflat pe o suprafaţă orizontală, 
acţionează două forţe orizontale în sensuri opuse F1 şi F2. Dependenţa forţelor de 
poziţia corpului este dată în figura 280. Indicaţi pe ce intervale ale mişcării viteza 
creşte, scade sau rămâne constantă. Se consideră că între corp şi suprafaţa de 
sprijin orizontală există frecare, forţa de frecare fiind o zecime din greutatea 
corpului. Se va considera g=10N/kg. 
 

 
Figura 280 

 
 281. Se dă sistemul de mecanisme simple din figura 281, pentru care se 
cunosc: OA=2m, m2=80kg (masa pârghiei), M=50kg (masa copilului), m1=90kg, 
h=1,5m, l=4m, randamentul scripetelui ns=80% şi randamentul planului înclinat 
np=90%. 
 a) Până în ce punct B se poate deplasa copilul, astfel încât corpul să urce 
uniform pe planul înclinat? 
 b) Ce lucru mecanic se efectuează asupra corpului de pe plan şi asupra 
capătului A al pârghiei? 
 c) Cu ce viteză trebuie să se deplaseze copilul, pentru ca în timp de 8s să 
ajungă în punctul B? 
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Figura 281 

 
 CLASA a VIII-a  

 282. În vârfurile unui triunghi dreptunghic ABC plasat într-un plan 
orizontal sunt situate trei sarcini egale q (vezi figura 282). Pe ipotenuză, la piciorul 
perpendicularei dusă din vârful opus, se deplasează o sarcină q'=2q. Se cunosc 
AB=n, AC=2n. 
 a) Să se afle forţa rezultantă care acţionează asupra sarcinii q’. 
 b) Îndepărtăm sarcina q din A iar q’ se poate deplasa liber de-a lungul 
segmentului BC, fără frecare. Să se găsească poziţia sarcinii q' şi ce valoare ar 
trebui să aibă aceasta pentru ca cele trei sarcini rămase să fie, fiecare, în echilibru 
(se consideră cunoscute sarcinile q). 

 Fig. 282 
 283. Într-un tub vertical confecţionat dintr-un material izolator electric 
(vezi figura 283) sunt plasate două bile conductoare identice de masă m, încărcate 
electric cu sarcinile q1 şi q2. Bilele se pot deplasa fără frecare cu pereţii tubului. 
 a) Să se găsească distanţa dintre sarcini atunci când sistemul este în 
echilibru mecanic; 
 b) Se realizează un contact electric între cele două bile împingând bila 
superioară spre bila inferioară (cu o tijă izolatoare), apoi sunt lăsate din nou liber. 
Să se afle noua poziţie de echilibru. 

 
Fig. 283 

 
 284. În câmpul gravitaţional terestru, într-o regiune din spaţiu este creat 
un câmp electric uniform orizontal (vezi figura284). În această regiune sunt lăsate 
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liber nişte „haltere” formate din câte două corpuri izolatoare electrizate prinse de 
capetele unor tije izolatoare. Care dintre halterele va cădea vertical? Să se justifice 
răspunsul. 

 

 
                  Fig. 284 

 CLASA a IX-a 
 285. Două bărci cu motor pornesc din acelaşi punct, pe aceeaşi direcţie şi 
în sensuri contrare, păstrându-şi modulul vitezei constant şi egal cu 54km/h. La 
fiecare 5 min cele două bărci îşi modifică direcţia de înaintare cu 300, astfel: prima 
barcă mereu spre stânga, iar a doua barcă alternativ spre stânga şi spre dreapta 
(prima dată spre stânga). Se cere: 
 a) Modulele vectorilor deplasare pentru cele două bărci, pentru primele 25 
min de la pornire; 
 b) Distanţa dintre bărci după 25 min de la plecare. 
 286. Se dă sistemul din figura 286 în care se cunosc M, m şi . Să se 
determine coeficientul de frecare  pentru care sistemul, aflat iniţial în repaus, 
rămâne în repaus. 
 

 
    Fig.286 
 
 287. Un sistem fizic este format ]din două resorturi identice şi trei corpuri 
(vezi figura 287). Corpurile au masele m1, m2 (cunoscute) şi respectiv m3. Dacă 
sistemul este plasat ca în figura (A) , sistemul este comprimat cu x1 (cunoscut), iar 
dacă este plasat ca în figura (B), sistemul este comprimat cu x2 (cunoscut). Să se 
afle m3 în funcţie de celelalte mărimi ce caracterizează sistemul. 
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  Figura 287 
 
 

 CLASA a X-a 
 288. Într-un vas de volum V=8,3l L s-a introdus iniţial O2 cu masa m1=3,2 
g, apoi CO2 cu masa m2=4,4 g. Aflaţi presiunea finală după comprimarea 
amestecului la un volum final V/n, n=3 şi încălzirea amestecului până la T=300 K. 
 289. Un gaz ideal suferă o transformare a cărei reprezentare în 
coordonatele Clapeyron este cea din figura 289. Se cere: 
 a) Să se reprezinte grafic această transformare în coordonate (pT) şi (VT) 
 b) Raportul pmax/pmin dacă se cunosc rapoartele: =V3/V1, =V3/V1 şi 
=p1/p6. 
  

 
 Figura 289 
 
 290. A. Un tub capilar deschis la ambele capete de lungime L=15cm şi 
raza r=1mm, este introdus într-un lichid cu tensiunea superficială =67,5 103N/m 
şi densitatea p=900kg/m3, pe adâncimea l=3,5 cm. Se astupă apoi capătul 
superior şi aerul din tub este încălzit de la temperatura iniţială de 3000 K până 
când iese din tub o fracţiune f=25% din masa aerului. Considerând presiunea 
atmosferică normală p0=105N/m2, să se afle: 
 1. Presiunea finală a aerului din tub; 
 2. Temperatura finală a aerului din tub; 
 3. Variaţia de energie internă între starea iniţială şi finală a aerului din tub. 
 Se dau: căldura molară izocoră Cv=5 R/2; R=8310 J/kmolgrd; g=10m/s2. 
  B. Două tuburi deschise la ambele capete, de raze r şi R, coaxiale 
sunt introduse într-un lichid. Lichidul urcă în capilarul central şi între capilare la 
aceeaşi înălţime. Să se calculeze raportul dintre razele capilarelor. 
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 CLASA a XI-a 
 291. Un corp de masă m=200g este plasat pe un suport orizontal. Între 
corp şi suport nu există frecare. Corpul se cuplează, pe rând, conform figurilor (a), 
(b), (c) cu două resorturi având constantele elastice k1=9N/cm şi k2=18N/cm. Să 
se determine, pentru fiecare din cazurile (a), (b), (c) perioada oscilaţiilor 
sistemului pe direcţia resorturilor. 

 
Figura 291 

 
 292. Se dă sistemul din figura 292, format dintr-un pendul gravitaţional 
cuplat cu un resort elastic orizontal foarte lung. Lungimea tijei pendulului este l, 
masa corpului este m, iar constanta elastică a resortului este k. Toate elementele 
mobile sunt conductoare şi cuplate electric între ele. Se neglijează masa tijei şi cea 
a resortului. Sistemul poate oscila într-un plan vertical care conţine tija şi axa 
resortului. Perpendicular pe acest plan se aplică un câmp magnetic uniform de 
inducţie B. Considerând armonică oscilaţia pendulului, să se determine: 
 a) perioada de oscilaţie a sistemului; 
 b) legea de mişcarea corpului de masă m; 
 c) legea vitezei corpului de masă m; 
  d) dependenţa de timp (sub formă analitică) a tensiunii electromotoare 
induse între punctele A şi O. 
 
 

 
Figura 292 

 
 293. Un microfon de masă m este legat de un capăt al unui resort elastic 
fără masă, de constanta elastică k. Resortul are celălalt capăt legat de un stâlp 
vertical, astfel încât microfonul se află la o înălţime h. Microfonul oscilează pe 
direcţie verticală, cu amplitudinea A h. Pe sub microfon se deplasează un 
vehicul cu o sirenă care emite un sunet cu frecvenţa 0 . Să se determine 
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intervalul de frecvenţe recepţionat de microfon considerând că viteza vehiculului 
este neglijabilă, atunci când vehiculul se află: 
 a) sub microfon; 
 b) la o distanţă egală cu h de piciorul stâlpului. 
 
 

 CLASA a XII-a 
 284. A. O placă de metal este situată la d=5m de o sursă de lumină 
monocromatică a cărei putere la ieşire este P=10-3W. Considerând că electronul 
emis din placă îşi poate „colecta” energia de pe o suprafaţă circulară cu raza egală 
cu 10 diametre atomice (109m). Energia necesară pentru a scoate un electron din 
metal este aproximativ Lext=5eV. Presupunând că lumina este o undă, care este 
intervalul de timp necesar pentru ca o astfel de ţintă să înceapă să emit electroni? 
  B. Să se demonstreze că este imposibilă absorbţia unui foton de 
către un electron liber. 
 295. Un electron este lansat în punctul A de către un tun electronic care a 
folosit pentru accelerarea acestuia o tensiune electrică U. La trecerea prin 
suprafaţa  (vezi figura 295, în care suprafaţa  este perpendiculară pe planul 
desenului), electronul pătrunde într-un câmp magnetic de inducţie B perpendicular 
pe viteza sa, câmp având liniile de câmp paralele cu suprafaţa . Cunoscând 
unghiul I şi distanţa d, se cere: 
 a) să se deducă expresia razei traiectoriei în câmp magnetic; 
 b) să se afle lungimea traiectoriei parcurse în câmp magnetic; 
 c) să se deducă expresia forţei medii cu care câmpul magnetic acţionează 
asupra electronului pe durata mişcării acestuia în câmp; 
 d) să se determine cât ar trebui să fie B astfel încât electronul să mai 
treacă o dată prin punctul A. 
 

 
 

Figura 295 
 
 296. O reţea plană de difracţie cu constanta d=1,64  este iradiată normal 
cu un fascicul de lumină monocromatică corespunzând uneia dintre liniile spectrale 
ale hidrogenului atomic. Ştiind că maximele de difracţie de ordinul k=2 se observă 
sub unghiul =300 faţă de direcţia de incidenţă, să se determine: 
 a) numerele cuantice principale ale stărilor atomilor de hidrogen între care 
se produce tranziţia însoţită de emisia fotonilor  radiaţiei studiate; 
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 b) valoarea maximă a potenţialului de fânare a fotoelectronilor pentru un 
fotocatod de cesiu (Eex=1,9eV) pentru care radiaţia considerată mai poate produce 
curent fotoelectric; 
 c) presiunea exercitată de radiaţia considerată asupra fotocatodului, ştiind 
că energia radiaţiei luminoase incidentă normal pe 1cm2 în durata de 1s, este 
egală cu 5104J, energia fotoelectronilor emişi fiind neglijabilă. 
 Se dau constanta lui Planck h=4,141015eVs; constanta Rydberg 
R=1,1107m1; viteza luminii în vid c=3108m/s; e=1,61019C. 
 
 

 
  

A. ETAPA PE LOCALITATE / LICEU 
  

 
 
 

 CLASA a VI-a 
 297. Un cub cu latura de 2cm, confecţionat dintr-un metal, este suspendat 
de un resort cu constanta de elasticitate 5,675N/m şi îi produce o alungire de 
16cm.Să se calculeze densitatea metalului dacă g=10N/kg. 
 298. Un mobil pleacă dintr-o localitate A la ora 700 şi trebuie să ajungă la 
ora 1100 în localitatea B, situată la 100km de A. După 30km, face o pauză de 
30min. Cu ce viteză trebuie să-şi continue drumul pentru a ajunge la timp în B, 
ştiind că înainte de pauză s-a mişcat cu viteza constantă de 20 km/h. 
 299. O maşină parcurge x1=20km cu viteza v1=5m/s şi x2=40km cu 
viteza v2=10m/s. 
 Se cere: 

a) durata întregii mişcări; 
b) viteza medie cu care maşina parcurge întreaga distanţă. 

 
 CLASA a VII-a 

 300. Un mobil se deplasează conform graficului din figura 300. Se cere: 
 a) să se descrie mişcarea mobilului; 
 b) în ce momentul (sau interval de timp) viteza mobilului este maximă; 
 c) distanţa parcursă de mobil între momentele t1=1s şi t2=11s. 
  

   
Figura 300 

 301. În figura 301 este reprezentată dependenţa modulului forţei de 
frecare de modulul forţei de apăsare normală pe suprafaţa de contact. Să se 
determine valoarea coeficientului de frecare. 
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Figura 301 

 
 302. O pârghie de speţa I este în echilibru sub acţiunea unei forţe 
rezistente mai mare decât cea activă cu F=150N.Braţul forţei rezistente este mai 
mic decât al forţei active cu l=50cm, iar pârghia are lungimea de 2,5m. Să se 
calculeze lungimile  braţelor celor două forţe şi forţele (activă şi rezistentă) ce 
acţionează asupra pârghiei. 
 

 CLASA a VIII-a 
 303. Două bile identice, de mase m şi densitate , sunt fixate la capetele 
unui resort de constantă elastică k şi lungime l iar sistemul se introduce vertical 
într-un lichid cu densitatea 1 şi se fixează bila inferioară de fundul vasului. Se 
cere: 
 a) sarcina electrică q cu care s-au electrizat fiecare din cele două sfere (cu 
sarcină de acelaşi fel) dacă resortul rămâne nedeformat; 
 b) dacă cele două sfere sunt electrizate  cu sarcina q de la punctul a) dar 
de semn contrar resortul se alungeşte sau se comprimă? Justificaţi răspunsul, 
scrieţi forţele ce acţionează şi condiţia de echilibru. Lichidul, resortul şi vasul sunt  

izolatoare iar lichidul are Klichid=
2

1 Kvid. 

 304. Pentru circuitul electric din figura 304 se cunosc E=2V, r=1 şi 
R=3. Să se determine intensitatea curentului din circuitul principal. 
 
 
 

 
    Fig. 304 
 305.Un galvanometru cu rezistenţa de 50 poate măsura curenţi cu 
intensitatea până la 0,01A.  
 Se cere: 
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 a) rezistenţa ce trebuie legată în serie pentru a putea măsura tensiuni 
până la 100V; 
 b) rezistenţa ce trebuie legată în paralel pentru a putea măsura curenţi 
până la 10A. 
 
 
 
 
 
 
 

 CLASA a IX-a 
 306. Peste un scripete de masă neglijabilă este trecut un fir omogen de 
lungime l şi masă m. În funcţie de distanţa x de la un capăt al firului la scripete, să 
se determine: 
 a) acceleraţia firului; 
 b) viteza firului dacă la momentul iniţial cele două capete ale firului se 
găsesc la aceiaşi înălţime şi v0=0; 
 c) acceleraţia firului dacă scripetele se mişcă în jos cu acceleraţia a0 g. 
 307. Kepler măsurând perioada de revoluţie în jurul Soarelui a Pământului 
şi a planetei Marte,a găsit pentru acestea TP=1 an şi TM= 1,87 ani (tereştri). 
 Folosindu-vă de legea atracţiei universale şi de condiţia de stabilitate pe 
traiectorie determinaţi distanţa de la Soare la Marte dacă distanţa de la Soare la 
Pământ este R=149106km. Aproximaţi că atât Pământul cât şi planeta Marte se 
rotesc uniform în jurul Soarelui pe orbite circulare. 
 308. Două mobile pornesc dintr-un punct A spre un punct B, unde se 
opresc. Distanţa dintre mobile depinde de timp conform graficului din figura 308. 
Vitezele mobilelor sunt constante pe durata mişcării, iar traiectoria este rectilinie. 
Să se determine vitezele mobilelor şi distanţa dintre cele două puncte. 
 
 

 
Fig. 308 
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 CLASA a X-a  
 309. Un motor termic având ca substanţă de lucru n moli de gaz ideal 

funcţionează conform ciclului di figura 309. Considerând cunoscute =
V

P

C

C
, R şi 

raportul de compresie , să se determine: 
 a) randamentul motorului care funcţionează după acest ciclu; 
 b) căldura molară pe transformarea 3  1. 

 
  Fig. 309 
 
 310. Un vas cilindric deschis, cu înălţimea 2h=220 cm, este împărţit în 
două părţi egale de un perete despărţitor. Compartimentul superior este plin cu 
apă cu densitatea =1g / cm3, iar cel inferior conţine aer la presiunea atmosferică 
p0=105N/m2. În peretele despărţitor se practică un mic orificiu circular astfel că 
apa începe să curgă în partea de jos a vasului. Ce grosime va avea stratul de apă 
din partea de jos a vasului când aerul va începe să treacă prin orificiu în sus? În 
decursul procesului temperatura rămâne constantă, iar g=10m/s2. 

 
Fig. 310 

 
 311. Într-un vas închis se află O2 (considerat gaz ideal) la presiunea 
p=56kN/m2 şi densitatea =0,56kg/m3. Cunoscând masa molară O2 =32kg/mol 
şi NA=6,023  1023 molec/mol, să se determine: 
 a) viteza termică a moleculelor de O2; 
 b) concentraţia moleculară în condiţiile date; 
 c) cu cât la sută creşte concentraţia dacă se dublează temperatura 
absolută a gazului din vas. 
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 CLASA a XI-a 

 312. Mişcarea unui arc elicoidal este dată de ecuaţia: y=
2

1 cos3t
2

3 sin3t 

cm. Se cere: 
 a) să se demonstreze că oscilaţia este armonică şi să se determine 
amplitudinea şi faza iniţială; 
 b) să se determine elongaţia, viteza şi acceleraţia unui punct material care 

oscilează după legea de mai sus la momentul t=
6


(s). 

 313. Spre un perete reflectător, aflat la distanţa de 40 m faţă de sursa S 
se trimite o undă sonoră cu frecvenţa de 500Hz, amplitudinea de 2,4 cm şi viteza 

de 320 
s

m . 

 Se cere: 
a) lungimea de undă a undelor sonore  
b) amplitudinea de oscilaţie a punctelor aflate la distanţa de 5,2 m de 

perete 
c) densitatea de energie transportată de undă şi intensitatea acesteia dacă 

densitatea aerului este de 1,310-3g/cm3. 
314. Să se demonstreze că există o relaţie între XL şi XC pentru care 

intensitatea curentului prin R nu depinde de această rezistenţă şi să se determine 
intensitatea curentului prin R. 

 
Fig.314 
 
 

 CLASA a XII-a 
315. Un foton cu lungimea de undă =232 nm eliberează un fotoelectron 

de pe suprafaţa unui electrod de platină (L=5,29 eV). Să se calculeze impulsul 
transmis fotoelectronului extras. Se dau: h=6,610-34 Js şi c=3108 m/s. 

316. Un atom de hidrogen se află într-o stare excitată corespunzător lui 
n=2. Se cere: 

a) să se estimeze intensitatea curentului electric datorat mişcării 
electronului în jurul nucleului 

b) să se calculeze inducţia magnetică în centrul orbitei 
c) viteza de recul a atomului, presupunând că atomul de hidrogen se 

găseşte în repaus şi emite un foton corespunzător primei radiaţii din seria 
spectrală Lyman. 

317. Electronii emişi prin efect fotoelectric de pe o suprafaţă metalică 
plană, sub acţiunea unei radiaţii electromagnetice cu frecvenţa  , se pot depărta 
de placa metalică cel mult la distanţa dmax, pragul roşu al efectului fotoelectric 
pentru placă fiind 0. Neglijând efectele gravitaţionale şi interacţiunile dintre 
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electroni, să se determine densitatea sarcinilor superficiale de pe placă, dacă se 
cunosc: sarcina electronului e, constanta lui Planck h şi permitivitatea vidului 0. 

 
 

B. ETAPA JUDEŢEANĂ 
  

 
 

 CLASA a VI-a 
 318. Un mobil se deplasează conform graficului din figura 318. Se cere: 
 a) să se descrie mişcarea mobilului 
 b) în ce moment (sau interval de timp) viteza mobilului este maximă 
 c) distanţa parcursă de mobil între momentul t1 =1s şi t2 =11 s. 

 

 
 

Figura 318 
 
319. Un biciclist se deplasează pe o şosea rectilinie cu viteza de 36 km/h şi 

trece pe lângă o coloană de elevi de lungime l=30 m care se deplasează cu viteza 
de 2m/s. În cât timp trece biciclistul pe lângă coloana de elevi? (Discuţie) 

320. Indicaţi materialele necesare şi descrieţi (pe scurt) un experiment 
prin care se pune în evidenţă (se constată) că: 

a) pe durata încălzirii unui gaz, acesta se dilată 
b) pe durata topirii unui corp solid, temperatura acestuia rămâne 

constantă. 
 

 CLASA a VII-a 
321. Prin definiţie, presiunea este forţa ce se exercită asupra unităţii de 

suprafaţă. O cărămidă, aşezată succesiv pe cele trei feţe ale sale, exercită sub ea, 
presiunile de 1368 N/m2, 2581 N/m2 şi 5404N/m2.  Un perete cu înălţimea h=4m, 
format (cum se practică uzual în construcţii) din astfel de cărămizi suprapuse una 
peste alte, creează la baza sa o presiune de 88.200 N/m2 Să se determine: 

a) masa unei cărămizi; 
b) densitatea materialului din care sunt confecţionate cărămizile; 
c) laturile unei cărămizi. 
Se dă g= 9,8 m/s. 
322. O scândură dreptunghiulară, cu laturile a (latura mare) şi b (latura 

mică) este atârnată de un fir, ca în figura 322. Poziţia punctului O este astfel 
aleasă  încât OA/OB =a/b. 
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1) Să se determine unghiul  al poziţiei de echilibru; 
2) Ce valoare are unghiul  dacă b=a( 2  1)? Dar dacă b=a?; 
3) Determinaţi forţele F, respectiv F, cu care trebuie să acţionăm, 

separat, în două situaţii distincte, pentru a menţine scândura în echilibru în poziţie 
orizontală; 

4) Comparaţi forţele F şi F. 

Notă: Pentru punctul 1) se va determina tg=



cos

sin
 [adică raportul 

OM/NM]. 
 
 

 
 
 
 

 
  Figura 322 
 
 323. Un jgheab, format din două scânduri între care există o deschidere 
unghiulară 2, este înclinat sub unghiul  faţă de orizontală (ca în figura 323). Un 
buştean de formă cilindrică, este deplasat cu o viteză constantă, de jos în sus, în 
lungul jgheabului, sub acţiunea unei forţe de tracţiune cu punctul de aplicaţie în 
centrul C al capătului superior al buşteanului. Ştiind că coeficientul de frecare 
dintre buştean şi pereţii jgheabului este , să se determine randamentul deplasării 
buşteanului pe acest tip de plan înclinat. Aplicaţie numerică: =450, 2=600, 
=0,25. 
 Precizare: Prin definiţie, coeficientul de frecare  este raportul dintre forţa 
de frecare pe un perete al jgheabului şi forţa ce apasă perpendicular pe acest 
perete.  
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    Figura 323 
 
 

 CLASA a VIII-a 
324. Pe un izolator circular rigid, de rază R=3 cm, aşezat în plan orizontal, 

sunt fixate 4 corpuri punctiforme, încărcate cu sarcina q=25nC fiecare, egal 
distanţate între ele. Se cere: 
 a) Valoarea forţei ce acţionează asupra fiecărui corp de sarcină q; 
 b) Masa unui corp punctiform de sarcină electrică q=4,8nC, ce rămâne în 
echilibru într-un punct P, aflat pe verticala ce trece prin centrul inelului circular, la 
distanţa h=4cm de centrul acestuia; 
 c) Numărul de electroni primiţi de corpul aflat în P, ştiind că acesta a 
coborât cu h=1cm; 
 d) Considerând că inelul este încărcat uniform cu sarcina Q=0,5C, să se 
determine masa m a corpului de sarcină q=4,8nC, aflat în echilibru la înălţimea 
h=4cm, în punctul P. 
 Se dau: g=10N/kg, e=1,61019C, 1/40=9109 unităţi SI (sistemul este 
plasat în vid). 
 325. Între două puncte A şi B ale unui inel circular conductor se aplică 
tensiunea electrică U=6V, circuitul debitând puterea P=48W. Cea mai mică putere 
pe care o poate debita inelul, alimentat între două puncte ale sale (precizaţi-le!) la 
aceeaşi tensiune U=6V, este Pmin=36W. 
 a) Determinaţi rezistenţa R a întregului inel; 
 b) Ce rezistenţă R1 şi R2 au cele două arce inelare cuprinse între Aşi B?; 
 c) Precizaţi poziţia punctelor Aşi B pe inel; 
 d) Reprezentaţi grafic dependenţa P=P(R1) pentru R1 cuprins între O şi R; 
 e) La ce valori R '

1  şi R
2 puterea debitată este dublă celei minime? 

 326. Trei rezistoare se conectează la o reţea de curent continuu aşa cum 
se indică în schemele (a) şi (b) din figura 326. 
 1) În varianta (a), puterea termică eliberată pe rezistorul cu rezistenţa R2 
este P2. Să se determine puterile eliberate pe rezistoarele cu rezistenţele R1 şi R3; 
 2) În varianta (b), când întrerupătoarele K1 şi K2 sun deschise, se 
eliberează puterea totală P0. Dacă se închide numai K1, puterea eliberată este P1, 
iar dacă se închide numai K2, se eliberează puterea P2. Ce putere se eliberează 
dacă se închid ambele întrerupătoare?  

Aplicaţie numerică: 1) R1=2, R2=1, R3=3, P2=1W; 
           2) P0=1W, P1=2W, P2=3W. 
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    Figura  326 
 

 CLASA a IX-a 
327. A. Pe un plan înclinat se află două corpuri identice, de masă m 

fiecare, legate printr-un fir inextensibil, fără masă. Se cunosc coeficienţii de 
frecare dintre corpuri şi planul înclinat: 2 pentru corpul superior şi 1(<2) pentru 
corpul inferior. Unghiul planului înclinat cu orizontala creşte treptat. Determinaţi 
tensiunea din firul de legătură în momentul când corpurile încep să alunece în jos, 
pe planul înclinat. Se cunoaşte g. 
        B. Pe o masă orizontală se află două corpuri cubice mici, de mase m1 
şi m2 legate între ele printr-un fir inextensibil, fără masă, ca în figură. Firul este 
fixat la mijlocul laturilor de jos şi de sus ale corpurilor m2, respectiv m1. O forţă 
F


, orizontală, acţionează asupra corpului m1, punctul său trecând prin centrele 
ambelor cuburi. Ştiind că coeficientul de frecare () este acelaşi pentru  
ambele corpuri, să se determine tensiunea din firul de legătură când sistemul se 
deplasează accelerat. Care este valoarea acceleraţiei mişcării? 
 

 
  Figura 327 
 
 328. Într-o scândură aşezată pe o masă orizontală se scobeşte o 
adâncitură sferică h, de rază R, în care se aşează o sferă de aceeaşi rază R. Să se 
determine masa mx ce trebuie atârnată de firul ce trece peste scripetele S (ideal) 
şi este fixat la scândură, astfel ca, în timpul mişcării scândurii, sfera să poată ieşi 
din scobitură. Frecările se neglijează. Se cunosc M, m, R, h şi g. Discutaţi soluţia 
problemei considerând că h variază între O şi R. 
 



 81 

 
    Figura 328 
 
 329. Pe indicatorul de viteză al unui automobil se citesc valorile vitezei la 
diferite momente de timp şi se găsesc: 
 
t(sec) 0 2 5 6 9 12 15 … 
v(km/h) 0 3,6 9 10,8 18 28,8 39,6 … 
 Din analiza datelor se constată că automobilul s-a deplasat mai întâi cu 
acceleraţia constantă a1 şi apoi cu acceleraţia constantă a2. 
 a) Ce valori au cele două acceleraţii? 
 b) În ce moment a fost modificată acceleraţia? 
 c) Viteza maximă pe care o atinge automobilul este v=108km/h. Ce spaţiu 
a parcurs automobilul din momentul plecării până în momentul în care atinge 
viteza maximă? 
 d) Reprezentaţi grafic legile s(t) şi v(t). 
 

 CLASA a X-a 
330.  A. Într-o eprubetă verticală, deschisă la partea superioară, cu 

lungimea totală NL, se află o coloană de aer cu lungimea L închisă printr-o coloană 
de Hg cu lungimea (N-1)L . Presiunea atmosferică exterioară corespunde unei 
coloane verticale de Hg cu înălţimea L iar temperatura ambiantă este T0.  

Până la ce temperatură trebuie încălzit cvasistatic aerul din eprubetă pentru 
ca tot mercurul să se scurgă afară? Comentaţi rezultatul obţinut. Aplicaţie 
numerică: T0=300K, N=3. 

B. Există posibilitatea ca diferenţa dintre temperaturile izvoarelor „cald” şi 
„rece” ale unei maşini termice de tip Carnot să fie crescută cu T grade 
centigrade, prin ridicarea temperaturii „calde” şi scăderea temperaturii „reci”. Cum 
trebuie procedat pentru ca, după această operaţie, randamentul maşinii termice să 
fie maxim (minim) posibil în condiţiile iniţiale date? 

331. A. Pe un cadru dreptunghiular, cu lăţimea d, se formează o peliculă 
de lichid, pentru care coeficientul tensiunii superficiale este . În peliculă este 

încorporat un fir inextensibil cu lungimea L>
2

d
, având capetele prinse în 

punctele Aşi B (ca în figura 331). 
a) Să se determine forma firului şi tensiunea din acesta, dacă se sparge 

pelicula din stânga firului; 
 b) Să se determine lucrul mecanic efectuat pentru a duce capetele firului în 

punctele A şi B, ştiind că AA=BB=a; 
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c) Cât ar fi raza unei picături sferice din acest lichid dacă energia sa 
potenţială superficială ar fi egală cu lucrul mecanic de la b)? 
  B. Să se deducă legea lui Jurin în cazul unui capilar coborât vertical 
într-un vas cu mercur. Se cunosc , , g şi . 

Figura 331 
 

 322. A. Un kilomol de gaz perfect parcurge în sensul acelor de ceasornic, 
în (p, v), un ciclu format dintr-o izotermă, o  adiabată şi o izobară , Transformarea 
izotermă se produce la temperatura minimă a ciclului. Cunoscând =Cp/Cv şi 
raportul b=pmax/pmin (al presiunilor maximă şi minimă din ciclu) să se determine 
randamentul motorului. Aplicaţie numerică: =5/3, b=e (e=baza logaritmilor 
naturali). Se dă: e0,4=1,492. 
  B. Un pahar conţine apă fierbinte. El trebuie răcit cât mai mult în 
timp de 5 minute. Cum este mai convenabil să se procedeze: să se pună în pahar 
o linguriţă de zăpadă şi apoi să se aştepte 5 minute sau, mai întâi să fie lăsat 
paharul 5 minute şi apoi să se pună în pahar o linguriţă de zăpadă? 
 
 
 
 CLASA a XI-a 

333. Un corp de masă m se află fixat la capătul unui resort elastic a cărui 
masă este m. Celălalt capăt al resortului este fixat rigid de un perete, ca în figura 
333,. Masele m şi m sunt comparabile (ca ordin de mărime). Cunoscând 
constanta elastică a resortului (k), să se determine perioada de oscilaţie T a 
sistemului. Frecarea corpului pe suprafaţa orizontală este neglijabilă iar numărul 
de spire ale resortului (N) se presupune a fi foarte mare. 

 

 
  Figura 333 
 
334.  A. Pentru a dovedi că Pământul se roteşte, Foucault a făcut să 

oscileze un pendul matematic ce avea următoarele caracteristici: lungimea firului 
l=67m, masa suspendată m=28kg, amplitudinea oscilaţiei A=3m. cunoscând că 
g=9,8m/s2, determinaţi: 

a) Perioada T0 a oscilaţiilor pendulului; 
b) Ecuaţia de oscilaţie a masei suspendate; 
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c) Tensiunea din fir la momentul t=2,5T0; 
d) Puterea cedată mediului ambiant ştiind că oscilaţiile se amortizează 

complet după 4 ore; 
e) Cum bănuiţi că a dovedit Foucault rotaţia Pământului? 
Precizare: la t=0, pendulul este deviat faţă de poziţia verticală. 

  B. Un mobil execută o mişcare oscilatorie armonică de amplitudine 

A. În momentul în care elongaţia este 
2

1
A, un şoc instantaneu face ca viteza 

mobilului să se dubleze. Calculaţi noua amplitudine A a mişcării oscilatorii. 
 335. A. Dispunem de o bobină reală şi de un rezistor. Când le legăm în 
serie şi alimentăm gruparea la o tensiune alternativă, factorul de putere este 
coss. Cât este factorul de putere (cosp=?) când cele două componente se leagă 
în paralel şi gruparea se cuplează la aceeaşi sursă de tensiune? Se va admite că 
rezistenţa bobinei şi rezistenţa rezistorului sunt egale. 
  B. Condensatorul plan al unui circuit oscilant este umplut pe 
jumătate cu un dielectric, având permitivitatea relativă r, ca în figura 335. Plăcile 
condensatorului au formă dreptunghiulară (cu laturile a şi b) şi sunt aşezate la 
distanţa h. Bobina circuitului oscilant este un solenoid cu lungimea l, în interiorul 
căruia se află un miez magnetic cu permeabilitatea magnetică variind după legea 
=0(1+kx), xЄ[0,l]. De câte ori se micşorează frecvenţa proprie a oscilaţiilor 
electromagnetice din circuitul oscilant în prezenţa dielectricului şi a miezului 
magnetic faţă de situaţia lipsei totale a acestora (condensator şi bobină în vid!)? 
Aplicaţie numerică: r=e(nr. lui Neper), kl=2. Efectele marginale se vor considera 
neglijabile. 

 
   Figura 335 
 
 

 CLASA a XII-a 
336. Un foton cu lungimea de undă i este împrăştiat Compton pe un 

electron liber aflat în mişcare. Ca urmare, electronul se opreşte iar fotonul rezultat, 
cu lungimea de undă 0, împrăştiat la =600 faţă de direcţia fotonului incident, 
este din nou împrăştiat pe un al doilea electron, aflat în repaus. În al doilea proces 
de împrăştiere, fotonul final, cu lungimea de undă f=1,2510-10m, este deviat sub 
un unghi =600 în raport cu direcţia fotonului cu lungimea de undă 0. Determinaţi 
lungimea de undă de Broglie a primului electron, înainte de interacţie. Se cunosc 
h, m0, şi c. 

337. A. Doi polarizori ideali, P1 şi P2 sunt aşezaţi unul după altul ca în 
figură. Direcţia de transmisie a polarizorului P1 formează cu planul desenului un 
unghi , iar cea a polarizorului P2 – un unghi . Ambele unghiuri se măsoară în 
acelaşi sens faţă de planul desenului. Un fascicul luminos, de intensitate I0, 
polarizat liniar în planul desenului, cade normal, odată venind din stânga (a), iar 
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apoi din dreapta (b). Care este valoarea intensităţii luminii emergente din sistem 
în cele două situaţii? Ce valori au intensităţile emergente când lumina (de 
intensitate I0) este naturală (nepolarizată)? 

 B. Un fascicul monoenergetic de electroni, cu impulsul p


, se 
difractă pe o fantă de lăţime b, practicată într-un paravan opac, aşezat 
perpendicular pe fasciculul electronic incident. Să se determine valoarea lui b 
ştiind că, pe un ecran paralel cu paravanul, spotul electronic are extinderea minim 
posibilă. Cât este extinderea spotului în acest caz? 

 
 

 
 
 Figura 337 
 
338. În conformitate cu aşa-numitul postulat Bohr – Sommerfeld, la 

mişcarea unei microparticule într-un câmp conservativ de forţe, trebuie să fie 
satisfăcută următoarea regulă de cuantificare  

 pqdq=nh, n=nr. întreg,  

unde q şi pq sunt coordonatele şi impulsurile generalizate corespunzătoare (cu 
care se poate descrie mişcarea); integrarea se face pe un contur închis al 
traiectoriei. Utilizând această regulă să se găsească valorile permise ale energiei 
totale (E) pentru o microparticulă de masă m care se mişcă: 
 a) Într-o groapă de potenţial unidimensională, infinit de adâncă, având 
lungimea l; 
 b) Într-un câmp de forţe elastice cu energia potenţială de forma 

V(x)=
2

k
x2, k>0; 

 c) Pe o traiectorie  circulară de rază R. 
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A. ETAPA PE LOCALITATE /LICEU 

  
 
 

 CLASA a VI-a 
339. Distanţa dintre două localităţi A şi B este d=180km. Din A pleacă spre 

B un autoturism, cu viteza v1=60km/h, şi un motociclist cu viteza v2=15m/s. În 
acelaşi timp pleacă din B spre A un autocamion cu viteza v3=10m/s. Se cere: 

a) Care sunt intervalele de timp necesare mobilelor să ajungă la destinaţie? 
b) La ce distanţă de A se găseşte autoturismul în momentul întâlnirii 

motociclistului cu autocamionul? 
340. Într-un vas se amestecă 5cm3 de alcool cu 5cm3 de apă. În alt vas se 

amestecă 8g de alcool cu 10g de apă. În care din cele două vase densitatea 
amestecului este mai mare? (densitatea alcoolului este 800 kg/m3, iar densitatea 
apei este 1000kg/m3).Justificaţi răspunsul . 

341. a) Transportul corpurilor lichide în vase deschise nu se recomandă, 
iar în multe situaţii se interzice. De ce? 

  b) Având la dispoziţie doar trei etaloane marcate trebuie să se facă, 
utilizând o balanţă obişnuită, cântăriri de la 1kg la 9 kg, fără diviziuni fracţionare. 
Ce masă să aibă fiecare etalon marcat? Dacă sunt mai multe variante pe care o 
alegeţi? 

 
 

 CLASA a VII-a 
342. Platanul A din figura 342 este de masa neglijabilă. Resortul are 

constanta elastică K=100N/m. Dacă pe platan se pune un corp cu masa de 4 kg, 
resortul se alungeşte cu 10cm. Dacă se înlocuieşte corpul de pe platan cu un altul 
de masa 1kg, resortul este comprimat. Să se calculeze comprimarea resortului şi 
randamentul planului înclinat la urcarea corpului 1. (masa corpului 1 este de 5kg, 
lungimea planului înclinat este de 8m, iar înălţimea de 4m, g=10N/kg). 

343. Pe o scândură de lungime l=10m, se află un corp de masa m=4kg 
(figura 343). Asupra corpului de masa m se acţionează cu o forţă de tracţiune 
orizontală astfel încât acesta se mişcă cu viteza constantă faţă de scândură. În 
această situaţie şi scândura se mişcă cu viteza constantă (v=2m/s) faţă de sol. 
Forţa de frecare dintre corp şi scândură reprezintă 20% din greutatea corpului 
(g=10N/kg): 

a) Să se determine valoarea forţei de frecare dintre scândură şi sol; 
b) Ştiind că lungimea scândurii este parcursă de corp în 10s să se calculeze 

lucrul mecanic al forţei de tracţiune în raport cu scândura şi, respectiv, în raport cu 
solul. 

344. 1) Pe o şosea dreaptă se mişcă, în paralel, cu aceeaşi viteză un 
autoturism şi un camion de mare tonaj. Care dintre cei doi şoferi are o energie 
mecanică mai mare? 
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  2) Forţele pot apărea singulare? 
3) Două corpuri, aflate în locuri diferite, pot avea greutăţile perpendiculare?

  
Figura 342                                               Figura 343 
 
 

 CLASA a VIII-a 
345. Într-un calorimetru se găsesc 150g gheaţă la 00C. Se toarnă 100g de 

apă care, în urma contactului cu gheaţa, ajungând la temperatura de 00C, cedează 
căldura Q=16,5kJ. Ce se găseşte în calorimetru în starea finală? (căldura latentă 
de topire a gheţii este =3,3105J/kg). 

346. Corpurile din figura 346 au masele egale (m=27g). Resorturile sunt 
izolatoare şi au lungimile iniţiale egale (I0=27cm) şi K1=2K2. Cele două corpuri se 
electrizează cu sarcini egale dar de semn contrar. Găsiţi valoarea acestei sarcini 
dacă după electrizare resortul al doilea este alungit cu 3cm, iar alungirea primului 
este de trei ori mai mare. 

 
 

Figura 346 
347. A. Conectând  la bornele unei baterii, pe rând, mai multe rezistenţe 

s-au găsit următoarele valori ale intensităţii curentului din circuit şi ale tensiunii la 
borne: (2A, 10V);  (4A, 8V); (6A, 6V); (8A, 4V). Să se reprezinte grafic tensiunea 
la borne în funcţie de intensitatea din circuit şi să se prezinte semnificaţiile 
intersecţiei acestui grafic cu axele de coordonate. 

  B. Două rezistoare sunt confecţionate din acelaşi material cu 
aceeaşi secţiune, al doilea având o lungime de patru ori mai mare decât primul. 
Cele două rezistoare sunt folosite ca fierbătoare, fiind conectate la două baterii 
identice. În această situaţie primul fierbător are un randament 1=80% şi poate 
încălzi o cantitate de apă în timpul t1=3min., iar al doilea fierbător are un 
randament 2=60% ţi poate încălzi aceeaşi cantitate de apă, între aceleaşi limite 
de temperatură, în timpul t2=4min. Ce lungime ar avea un rezistor confecţionat 
din acelaşi material ca şi cele două rezistoare dacă rezistenţa acestuia este egală 
cu rezistenţa interioară a bateriei (lungimea primului rezistor este de 80cm). 

 
 CLASA a IX-a 

348. Pe o masă orizontală se află două corpuri cubice mici, de mase m1 şi 
m2, legate între ele printr-un fir inextensibil, fără masă, ca în figura 348. Firul este 
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fixat la mijlocul laturilor de jos şi de sus ale corpurilor m2, respectiv m1. O forţă F


, 
orizontală, acţionează asupra corpului m1, punctul său de aplicaţie fiind la mijlocul 
feţei din partea dreaptă, iar suportul său trecând prin centrele ambelor cuburi. 
Ştiind că coeficientul de frecare () este acelaşi pentru ambele corpuri, să se 
determine tensiunea din firul de legătură când sistemul se deplasează accelerat. 
Care este valoarea acceleraţiei mişcării? 

349. Pe o foaie de hârtie este desenat un unghi  drept. O riglă se mişcă pe 
hârtie cu viteza v=10cm/s, fiind tot timpul perpendiculară pe bisectoarea acestui 
unghi. Muchia riglei intersectează laturile unghiului. Să se stabilească legea de 
mişcare a punctului de intersecţie a uneia din laturile unghiului cu muchia riglei. 

350. Într-o cutie mică este închisă ermetic o muscă. Cutia este aruncată 
vertical respectiv oblic. Se neglijează frecarea cu aerul. Va fi musca în stare de 
imponderabilitate în timpul mişcării? Argumentaţi răspunsurile. 

 
 

 CLASA a X-a 
351. O sferă omogenă de rază R=20cm se găseşte pe suportul din figura 

351. Cu ce acceleraţie orizontală minimă trebuie mişcat suportul pentru ca sfera să 
urce pe supraînălţare? Înălţimea supraînălţării este h=4cm. 

352. tubul din figura 352 are cele trei ramuri de lungimi egale şi secţiune 
mică, aceeaşi pentru toate ramurile. În ramura închisă se găseşte aer la 
temperatura 270C, ocupând un volum v0=1l. Presiunea atmosferică este P0=105Pa. 
Lichidul din ramura orizontală are o densitate astfel încât gl0=P0, unde l0 este 
lungimea ramurii. Aerul este încălzit cvasistatic. Se cere: 

a) Să se reprezinte într-o diagramă (V, P) transformările pe care le suferă 
aerul până ce tot lichidul se revarsă din tub ţi să se calculeze lucrul mecanic 
efectuat; 

b) Să se determine temperatura maximă pe care o atinge aerul până ce tot 
lichidul se revarsă din tub. 

353. Într-o incintă de volum V=2l se află m=12,7g vapori de iod. La 
temperatura T=1000 K presiunea a devenit P=2,26 atm. Să se afle gradul de 
disociere a moleculelor de iod în atomi de iod. Care este căldura molară la volum 
constant a amestecului format? 

 
 

 
 
  Figura 351                          Figura 352 
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 CLASA a XI-a 
354. Un corp de masă m se află fixat la capătul unui resort de masă m. 

Celălalt capăt al resortului este fixat rigid la un perete, ca în figura 354. Masele m 
şi m sunt comparabile ca ordin de mărime. Cunoscând constanta elastică a 
resortului (k), să se determine perioada de oscilaţie T a sistemului. Frecarea 
corpului pe suprafaţa orizontală este neglijabilă iar numărul de spire ale resortului 
(N) se presupune a fi foarte mare. 

 Figura 354 
 

355. O bară omogenă cu lungimea L este suspendată cu ajutorul a două 
resorturi (fig.355) In stare nedeformată, cele două resorturi cu lungimile egale. 

Cunoscâmd lungimile L şi d şi ştiind că bara este orizontală în echilibru , să 
se determine relaţia dintre constantele de elasticitate k1 şi k2 ale celor două 
resorturi 

 
Figura 355 

 
356. Determinaţi perioada micilor oscilaţii ale lichidului din tubul din figura 

356, cunoscând lungimea coloanei de lichid l, acceleraţia gravitaţională g şi 
unghiurile  şi . 

 

 
Figura 356 

 
 CLASA a XII-a 

357. Un fascicul de electroni, având viteza v0, concentraţia n şi secţiunea s, 
intră între plăcile unui condensator plan, paralel cu acestea. Plăcile sunt pătrate de 
latură L iar distanţa dintre acestea este d. Condensatorul este conectat la o sursă 
de tensiune constantă U0. Cât este puterea debitată de sursă dacă electronii de 
masă m şi sarcina e, nu ating plăcile condensatorului? 
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358. Un fascicul monoenergetic de protoni, acceleraţi la tensiune U, trece 
printr-o fantă cu deschiderea y . Să se compare lungimea de undă asociată 
protonului cu imprecizia coordonatei y dacă acesteia îi corespunde o imprecizie 
relativă f în determinarea impulsului. 

359. Prin absorbţia unui foton cu frecvenţa , electronul unui atom de 
hidrogen trece de pe prima orbită pe o altă orbită n. Să se calculeze raportul 
razelor celor două orbite (rn/r1).  

   
B. ETAPA JUDEŢEANĂ 

  
 

 CLASA a VI-a 
360. Un mobil se deplasează conform graficului din figura 360. Se cere: 

a) Să se descrie mişcarea mobilului; 
b) În ce moment (sau interval de timp) viteza mobilului este minimă; 
c) În ce moment (sau interval de timp) viteza mobilului este maximă; 
d) Distanţa parcursă de mobil între momentele t1=8s şi t2=16s. 
 

 
   Figura 360 
 
361. Ştiind că volumul cilindrului=R2h=Abazăînălţimea,  iar g=10N/kg, 

pentru un cerc cu raza R=50cm tăiat dintr-o tablă de fier cu grosimea de 5mm, să 
se calculeze: 

a) Volumul cercului tăiat; 
b) Masa cercului tăiat ştiind că densitatea fierului este =7800kg/m3  
c) Greutatea cercului tăiat; 
d) De câte ori creşte masa dacă se dublează raza. 
362. a) Utilizând datele din tabel să se reprezinte grafic dependenţa 

lungimii resortului de forţa deformatoare: 
 

F (N) 0             1           2            3          4              5             6 
l (m) 0,75        0,8       0,85       0,9       0,95         1,0           1,05 

 
  b) Calculaţi valoarea constantei elastice a resortului; 
  c) Pentru ce valoare a forţei lungimea resortului este l=0,92m ? 
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 CLASA a VII-a 
363. Pe un suport orizontal (desenul a, figura 363), sau pe un suport 

înclinat (variantele b şi c din aceeaşi figură) se află în repaus un corp cu masa m, 
prins de un cui, înfipt în suport, prin intermediul unui resort elastic foarte uşor, cu 
constanta de elasticitate k şi lungimea l0 în stare nedeformată. În absenţa 
resortului corpul de pe suportul înclinat este în repaus. 

Să se determine, în fiecare caz, lungimea segmentului de pe suport, unde 
corpul rămâne în repaus şi distanţa de la acest segment până la cuiul înfipt în 
suport. Forţa de frecare dintre corp şi suport este direct proporţională cu forţa de 
reacţie normală a suportului, constanta de directă proporţionalitate fiind . Se 
cunoaşte acceleraţia gravitaţională, g. Se cunosc: L şi H. 

Se ştie că într-un triunghi dreptunghic pătratul lungimii ipotenuzei este egal 
cu suma pătratelor catetelor. 

 
 

 
   a                        b                     c 
    Figura 363 
 
364. O antenă telescopică, fixată în poziţie verticală (figura 364), este 

formată din patru perechi de segmente. Un segment are lungimea l0 şi masa m. 
Fiecare pereche de segmente este consolidată în partea superioară printr-o tijă 
rigidă, orizontală, foarte subţire, cu masa m, iar între tije se află câte un resort 
vertical, foarte uşor, cu constanta de elasticitate k, nedeformat. 

Figura 364 
a) Să se determine lungimea fiecărui resort, după deblocarea segmentelor 

antenei, în stare de echilibru şi variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a 
sistemului antenă – Pământ, dacă între segmente nu există frecare şi dacă 
resorturile rămân liniare. Se cunoaşte g. Fiecare segment al antenei este un 
cilindru omogen, care poate fi considerat un punct material plasat în centrul de 
simetrie (centrul de greutate) al cilindrului. 
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În absenţa resorturilor, dar existând frecare între segmentele antenei, începe 
plierea (strângerea) antenei, prin coborârea uniformă a tijei superioare cu viteza v 
şi prin deblocarea succesivă a fiecărei perechi de segmente. 

b) După cât  timp se va plia antena şi care va fi lungimea ei finală, dacă 
după plierea fiecărei perechi de segmente viteza de coborâre se reduce la 
jumătate. 

c) Să se determine lucrul mecanic care trebuie efectuat pentru plierea 
uniformă şi succesivă a sectoarelor antenei dacă în timpul plierii forţa de frecare 
dintre oricare două segmente este direct proporţională cu lungimea sectorului de 
segment pliat, constanta de proporţionalitate fiind p. Se ştie că lucrul mecanic al 
unei astfel de forţe variabile este egal cu lucrul mecanic al valorii medii (calculată 
ca medie aritmetică) a forţei respective. Se neglijează greutatea. 

365. O garnitură de tren formată dintr-o locomotivă şi trei vagoane identice 
se deplasează rectiliniu şi uniform pe un sector orizontal cu viteza v=20m/s. La 
fiecare interval de timp t=10s se desprinde câte un vagon, astfel încât, de fiecare 
dată, viteza garniturii de tren creşte cu v=5m/s. 

a) Să se determine viteza finală a locomotivei şi să se traseze graficul 
dependenţei de timp a vitezei garniturii de tren, dacă prima desprindere s-a 
realizat după un timp T=20s. 

După desprindere, fiecare vagon se mişcă uniform încetinit până la oprire, 
durata mişcării sale încetinite fiind direct proporţională cu viteza în momentul 
desprinderii (constanta de directă proporţionalitate având valoarea k=0,25s2/m), 
iar distanţa maximă parcursă de fiecare vagon în mişcare încetinită până la oprire 
fiind direct proporţională cu pătratul vitezei în momentul desprinderii (constanta 
de proporţionalitate având valoarea k/2). 

b) Să se determine durata întregii mişcări a fiecărui vagon şi distanţa totală 
parcursă de fiecare vagon. 

Locomotiva se întoarce apoi din drum pe o linie paralelă cu linia pe care au 
fost abandonate vagoanele. Fiecare vagon, ca şi garnitura întreagă se consideră 
puncte materiale. 

c) În cât timp va parcurge locomotiva distanţa dintre primul şi ultimul vagon, 
dacă viteza ei, la întoarcere, este egală cu viteza dobândită după desprinderea 
ultimului vagon? 

 
 

 CLASA a VIII-a 
366. Pe un suport orizontal (desenul a, figura 366), sau pe un suport 

înclinat (desenele b şi c din aceeaşi figură) se află un cub omogen, cu masa m, 
având fixată în mijlocul uneia din feţele sale laterale un corp punctiform foarte 
uşor, electrizat cu sarcina electrică q>0. Deasupra fiecărui suport este fixat un alt 
corp punctiform, electrizat cu sarcina electrică Q>0, astfel încât linia centrelor 
celor două corpuri electrizate este paralelă cu suportul. 

Pentru fiecare variantă să se determine valorile distanţelor dintre corpurile 
electrizate astfel încât cubul să nu se răstoarne în jurul uni obstacol de pe suport 
(marcat pe desen lângă muchia inferioară de pe faţa opusă feţei pe care se află 
corpul electrizat), precum şi valorile aceloraşi distanţe pentru care, în absenţa 
obstacolelor, cubul nu alunecă pe suportul său. 
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Forţa de frecare dintre cub şi suport este direct proporţională cu forţa de 
reacţie normală a suportului, constanta de proporţionalitate fiind . În absenţa 
corpurilor electrizate, cubul nu alunecă şi nu se răstoarnă pe suportul înclinat. Se 
cunosc: acceleraţia gravitaţională, g; constanta din legea lui Coulumb, k. Se dau: 
H şi L. Se ştie că într-un triunghi dreptunghic pătratul lungimii ipotenuzei este egal 
cu suma pătratelor lungimilor catetelor. Obstacolul este foarte mic. 
 

 
              a                       b                c 

   Figura 366 
 
367. Rezistoarele 1 şi 2 conectate la o reţea continuu stabilizată, aşa cum 

indică figura 367, au rezistenţa totală R. Un voltmetru conectat între punctele a şi 
c indică tensiunea U1 şi conectat între punctele b şi c indică tensiunea U2. 

 

 
    Figura 367 
Să se determine: 
a) Valorile rezistenţelor celor două rezistoare; 
b) Rezistenţa interioară a voltmetrului, dacă indicaţia sa atunci când este 

conectat între punctele a şi b este U; 
  c) Tensiunile de la bornele celor două rezistoare în absenţa voltmetrului. 
368. Într-un tub cilindric izolator, închis la ambele capete, aşezat în plan 

vertical, îndoit aşa cum indică figura 368, se află în echilibru trei corpuri 
punctiforme identice, fiecare cu masa m, electrizate cu sarcini identice, astfel încât 
triunghiul poziţiilor lor este un triunghi echilateral cu lungimea laturii d şi cu 
bisectoarea unghiului inferior verticală. 

 

 Figura 368 
a) Să se determine sarcina electrică a fiecărui corp punctiform, dacă se 

neglijează frecările; 
Se fixează apoi tubul în poziţie orizontală. Să se determine reacţia tubului 

asupra fiecărui corp punctiform electrizat, considerând că: 
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b) Tubul rămâne îndoit; 
c) Tubul este liniar. 
Tubul este vidat şi pentru vid se ştie constanta k din legea lui Coulumb. Se 

cunoaşte acceleraţia gravitaţională, g. 
 
 

 CLASA a IX-a 
369. Două mobile se deplasează între punctele A şi B reprezentate în figura 

369, plecând simultan din A. Primul dintre acestea se deplasează cu viteza 
constantă v1 în lungul diametrului AOB. Al doilea mobil se deplasează pe 
semicercul ACB, pornind cu viteza iniţială v02. Pentru ca mobilele să ajungă 
simultan în B, modulul vitezei mobilului al doilea se modifică uniform. 

a) Să se exprime acceleraţia celui de-al doilea mobil în funcţie de timp în 
intervalul considerat; 

b) Să se determine valoarea numerică a acceleraţiei în poziţiile C şi B. 
Aplicaţie numerică: v1=v02=10m/s, R=10m. 

370. O bară cotită OAB, cu unghi de 900 în A, se roteşte cu viteza 
unghiulară  în jurul unei axe fixe ce trece prin O şi este perpendiculară pe planul 
desenului. De-a lungul braţului AB se deplasează, cu viteza constantă v, un inel 
mobil M care porneşte (la t=0) din punctul A. Determinaţi modulul vitezei absolute 
a inelului M la momentul de timp t>0 (când el se află încă pe braţul AB al barei). 
Aplicaţie numerică: R=1m, v=2m/s, =2rad/s, t= 3 s (vezi figura 370). 

371. A. Un autoturism, având lăţimea a, se deplasează rectiliniu şi 
uniform, cu viteza v0 pe lângă bordura şoselei. Un pieton, aflat pe bordură, la 
distanţa b faţă de partea anterioară a autoturismului (în faţa sa), vrea să 
traverseze fără a fi lovit de autoturism. 

a) Pe ce direcţie trebuie să se deplaseze pietonul pentru ca modulul vitezei 
sale să aibă valoarea minim posibilă? 

b) Exprimaţi această valoare a vitezei prin v0, a şi b; 
c) Aplicaţie numerică: a=1,5m, b/a=( 3 +1)/( 3 -1), v0=36km/oră. 
  B. Pe o masă orizontală netedă se află o scândură de masă M pe 

care este aşezată o cărămidă cu masa m. Scândura şi cărămida sunt legate cu un 
fir inextensibil şi imponderabil, trecut peste un scripete ideal, fixat de un perete 
(ca în figura 371). 

a) Cu ce forţă F trebuie acţionat asupra scândurii, în lungul firului, pentru ca 
ea să se deplaseze cu acceleraţia a=g/2 ? Coeficientul de frecare dintre scândură 
şi cărămidă este . 

b) Determinaţi tensiunea din fir. 
c) Aplicaţie numerică: M=2kg, m=1kg, =0,5, g=10m/s2. 
 

 
  Figura 369                  Figura 370                       Figura 371 
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 CLASA a X-a 

372. A. Un vas ce conţine azot molecular (=28kg/kmol) la temperatura 
t1=150C se mişcă cu viteza v=100m/s. 

a) Care este temperatura t2 a gazului din vas dacă el se opreşte brusc? 

Pentru un kilomol se dă Cv=
2

5
R. 

b) Cât este creşterea procentuală a vitezei termice a moleculelor? 
  B. Un satelit artificial al Pământului, având aria secţiunii 

transversale S=1m2, se mişcă cu prima viteză cosmică pe o orbită circulară la o 
altitudine h=200km, unde presiunea şi temperatura aerului sunt p=13710-6N/m2 
şi T =1226K. Determinaţi numărul de ciocniri  pe secundă între satelit şi 
moleculele de aer. Se dau : raza Pământului Rp=6400km, g0=9,81m/s2, k=1,3810-

23J/K. 
  C. Un gaz biatomic aflat la o anumită temperatură are energia 

internă U. Prin triplarea temperaturii absolute a gazului, moleculele sale se 
disociază. Cât este acum energia internă a gazului? 

373. A. În interiorul unui recipient cu gaz rarefiat este menţinută o 
temperatură constantă T0. În exteriorul recipientului se fală acelaşi fel de gaz, tot 
rarefiat, la temperatura T şi presiunea p. Ce presiune se va stabili în interiorul 
recipientului dacă acesta va începe să comunice cu exteriorul printr-un mic 
orificiu? Se va admite că, din cauza rarefierii, la deplasarea prin orificiu, moleculele 
de gaz nu se ciocnesc unele cu altele. 

  B. O eprubetă cu lungimea L, umplută cu hidrogen la presiunea p1, 
este astupată cu un piston subţire şi de greutate neglijabilă, după care este 
scufundată în poziţie verticală într-un vas cu mercur, la adâncimea H (ca în figura 
373). 

a) Cât va fi lungimea x a coloanei de hidrogen din eprubetă? 
b) Pentru ce valori ale lui H problema are soluţie? Densitatea mercurului (p) 

şi presiunea atmosferică (p0) se presupun cunoscute. 
374. Ciclul termodinamic reprezentat în figura 374 este format din 

segmentele de dreaptă 1-2, 2-3, 3-1, având ecuaţiile p=aV, p=b(1-
5

6
V), respectiv  

p=b(
4

1
-

5

1
V) cu a=8105N/m5 şi b=106 unităţi S.I. El este parcurs de =210-

2kmoli de gaz ideal monoatomic (Cv=
2

3
R). Să se determine: 

a) Parametrii p, V şi T ai stărilor 1, 2 şi 3; 
b) Lucrul mecanic efectuat de gaz în transformările 1-2, 2-3, şi 3-1; 
c) Temperaturile maxime atinse de gaz în procesele 2-3, respectiv 3-1; 
d) Căldura totală primită de gaz într-un ciclu; 
e) Randamentul ciclului. Se dă constanta universală a gazelor R=8310J/kmol 

K. 
Observaţie: Pentru x<<1 se poate utiliza aproximaţia (1+x)1+x. 
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             Figura 373                        Figura 374 
 
 

 CLASA a XI-a 
375. Două tije identice, subţiri şi netede, suficient de lungi, sunt rigidizate 

sub un unghi  în partea superioară (în punctul O) şi sunt fixate în plan vertical, 
ca în figura 375. Un fir uşor, inextensibil, sub formă de buclă închisă cu lungimea 
totală l, de care este fixat un corp greu cvasipunctiform C, este aşezat peste cele 
două tije, ca în figură (asemenea unei medalii la gâtul unui sportiv). Să se 
determine:  

a) Distanţa de la corpul atârnat C până la vârful O al unghiului  în poziţia de 
echilibru; 

b) Perioada micilor oscilaţii ale corpului greu în planul vertical al celor două 
tije; 

c) Cât ar trebui să fie unghiul  pentru ca perioada determinată la punctul b) 
să fie egală cu cea a unui pendul matematic de lungime l? 

376. De un resort ideal, plasat vertical, cu un capăt fixat la tavan, sunt 
atârnate N corpuri punctiforme cu masa m fiecare. Constanta elastică a resortului 
este k. La un moment dat, ultimul corp (cel cu numărul N) se desprinde de 
celelalte şi sistemul începe să oscileze. De fiecare dată când resortul ajunge la 
alungirea maximă, se mai desprinde câte un corp de masă m, până când mai 
rămâne prins de resort un singur corp (cel cu numărul 1). Frecările sunt neglijabile 
ca şi distanţele dintre cele N corpuri. Aflaţi legea de mişcare a oscilatorului faşă de 
poziţia iniţială a corpului N şi reprezentaţi-o grafic pentru N=4. Sensul pozitiv al 
axei Oy este dirijat în sus (vezi figura 376). 

377. A. O bară perfect conductoare, de masă m, poate aluneca fără 
frecare, în poziţie orizontală, de-a lungul a două şine verticale, paralele, perfect 
conductoare, situate la distanţa l una de alta, legate între ele prin intermediul unui 
rezistor de rezistenţă R, înseriat cu un condensator de capacitate C. perpendicular 
pe planul şinelor acţionează un câmp magnetic uniform, de inducţie B


 (vezi figura 

377, a.) 
a) Să se determine viteza iniţială (v0) cu care trebuie lansată în jos bara 

orizontală, de masă m, astfel ca intensitatea curentului electric din circuit să fie 
constantă; 

b) Care este valoarea constantă a intensităţii curentului electric? Acceleraţia 
gravitaţională g se presupune cunoscută. 

  B. Într-un câmp magnetic omogen, cu inducţia B=0,4T, având liniile 
de câmp orizontale, dirijate în sensul pozitiv al axei Oz, lăsăm să cadă liber un 
corp punctiform cu masa m=310-6kg şi cu sarcina electrică q=510-5C.  
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a) La ce adâncime (faţă de poziţia iniţială O) se află punctul inferior al 
traiectoriei? 

b) Care este viteza maximă a corpului? Se va lua g=10m/s2. Axele de 
coordonate sunt alese ca în figura 377.b. 

 
 

 
   Figura 375                     Figura 376    
    
 

 
 
 
       Figura 377.a.                                             Figura 377.b. 

 
 

 CLASA a XII-a 
378. În figura 378 sunt reprezentate două sisteme de referinţă inerţiale: 

sistemul fix SXYZ şi sistemul mobil S’X’Y’Z’, care se deplasează rectiliniu şi uniform 
cu viteza relativă u


 faţă de S. 

 
 

Figura 378 
a) Coordonatele de poziţie pentru două stele, M şi N, în raport cu sistemul S 

sunt: M(xM, yM, zM) şi N(xN, yN, zN). La ora tM, indicată de ceasornicul său, S 
observă o explozie produsă pe steaua M, iar mai târziu, la ora tN, acelaşi 
observator înregistrează o explozie produsă pe steaua N. Să se stabilească 



 97 

condiţiile pentru care, în raport cu observatorul S’, cele două explozii: se succed în 
aceeaşi ordine; sunt simultane; îşi inversează ordinea de succesiune. 

b) Un punct material P se deplasează astfel încât, în raport cu S, ecuaţiile 
parametrice ale traiectoriei sale sunt: x=at2/2, y=v0t, z=0. Să se stabilească: 
ecuaţia traiectoriei punctului material în raport cu S; ecuaţiile parametrice ale 
traiectoriei lui P în raport cu S’; ecuaţia traiectoriei lui P în raport cu S’; 

c) Să se determine, utilizând ceasornicul lui S’, durata deplasării 
observatorului S’ pe distanţa x în raport cu S. 

379. Un atom, în mişcare cu viteza v<c emite un foton sub unghiul 0 faţă de 
direcţia mişcării sale. Acelaşi atom, aflat însă în  repaus, emite un foton cu 
frecvenţa v0. 

a) Să se determine valoarea aproximativă a frecvenţei fotonului emis de 
atomul în mişcare; Pe direcţiile de deplasare ale celor doi fotoni, în întâmpinarea 
fiecărui foton, vine câte un electron nerelativist. 

b) Să se determine diferenţa dintre vitezele celor doi electroni, astfel încât, în 
raport cu ei, frecvenţele celor doi fotoni să fie egale. 

c) Să se determine viteza atomului după  emisia fotonului, în fiecare dintre 
variantele discutate. 

Se cunosc: m – masa atomului, h – constanta lui Planck. Tratare 
nerelativistă. 

   380. Un fascicul de electroni, cu energiile W=1keV, trece prin două mici 
condensatoare (figura 380.a.), depărtate unul faţă de celălalt la distanţa l=20cm. 
Ambele condensatoare sunt conectate în paralel la acelaşi generator. Variind 
frecvenţa generatorului se reuşeşte ca fascicolul de electroni să treacă nedeviat. 

 
Figura 380.a. 

a) Să se determine raportul e/m pentru electron, dacă două valori succesive 
ale frecvenţei pentru care este îndeplinită această condiţie sunt: v1=141MHz şi 
v2=188MHz. 

Un electron (cu masa m şi sarcina electrică q) se apropie de un nucleu fix 
(cu sarcina electrică Q), evoluând pe un arc de hiperbolă (sau pe un arc de 
parabolă), având nucleul în focar. 

b) Este posibilă reţinerea electronului (captarea acestuia) pe o orbită închisă 
în jurul nucleului? 

În figura 380.b. sunt reprezentate liniile unui câmp magnetic neuniform, 
distribuite simetric în jurul axei OZ, perpendiculară pe planul P. 

c) Care este rezultatul acţiunii acestui câmp magnetic asupra unui electron 
lansat cu viteza v


 în planul P? Se va analiza şi cazul când viteza v


 nu este 

conţinută în planul P. 
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Figura 380.b. 
 
  

A. ETAPA PE LOCALITATE / LICEU  
  
 
 

 CLASA a VI-a 
381. Într-un vas cilindric cu aria bazei de 10dm2, se află apă până la 

înălţimea de 0,8dam. Ce înălţime va avea coloana de apă, dacă este turnată în 
întregime într-un vas cilindric cu raza bazei de 15cm? Care este masa apei (în kg) 
dacă densitatea apei este =1g/cm3. 
 382. Un mobil se deplasează conform graficului din figura 382. Se cere: 
 a) Să se descrie mişcarea mobilului; 
 b) Să se reprezinte grafic viteza mobilului în intervalul de timp [0,20](s); 
 c) Să se calculeze distanţa parcursă de mobil între momentele t1=7,5s şi 
t2=15s. 
 
 

 
  Figura 382 
 
 383. Un obiect metalic prezintă goluri ce conţin m=110g apă (=1g/cm3). 
Prin determinări experimentale se constată că volumul exterior al obiectului este 
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V=210cm3, iar masa lui este m=1kg(totală). Să se calculeze densitatea substanţei 
din care este alcătuit obiectul. 
 
 

 CLASA a VII-a 
384. O garnitură de tren formată dintr-o locomotivă şi patru vagoane 

identice se deplasează rectiliniu şi uniform pe un sector orizontal cu viteza 
v=20m/s. La fiecare interval de timp t=10s se desprinde câte un vagon şi de 
fiecare dată viteza garniturii de tren creşte cu v=5m/s. Prima desprindere se 
realizează după un timp T=20s de la începutul mişcării iar timpul total cât durează 
mişcarea locomotivei este T=100s. Se cere: 

a) Să se determine viteza finală a locomotivei; 
b) Să se traseze graficul dependenţei de timp a vitezei locomotivei; 
c) Să se calculeze distanţa totală parcursă de locomotivă. 
385. A. O rază de lumină cade sub un unghi de incidenţă de 300 şi se 

refractă în al doilea mediu astfel încât unghiul dintre raza reflectată şi raza 
refractată este /2. Să se afle indicele de refracţie al mediului al doilea dacă 
indicele de refracţie al primului mediu este 2,4. 

 B. Imaginea diviziunii de un milimetru al unei scări gradate, situate 
înaintea unei lentile subţiri la distanţa de 6cm, are pe ecran lungimea de 1,9cm. 
Să se calculeze distanţa focală a lentilei. 

 386. Pentru a deplasa pe orizontală un corp de masă m=20kg se 
acţionează cu o forţă constantă F=100N ce formează cu direcţia deplasării unghiul 
=450. Forţa de frecare reprezintă f=0,1 din forţa de apăsare normală. Corpul 
este deplasat fie tras fie împins. Se cere pentru fiecare caz: 

a) Forţa de apăsare normală; 
b) Forţa de frecare; 
c) Acceleraţia imprimată corpului. 
Se va lua g=10m/s2. 
 

 
 CLASA a VIII-a 

387. Într-un tub cilindric izolator, închis la ambele capete, aşezat în plan 
vertical, îndoit ca în figura 387, se află în echilibru trei corpuri punctiforme 
identice, fiecare cu masa m, electrizate cu sarcini identice, astfel încât triunghiul 
poziţiilor lor este un triunghi echilateral cu lungimea laturii l şi cu bisectoarea 
unghiului inferior verticală. Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională g iar tubul este 
vidat şi pentru vid se cunoaşte constanta k din legea lui Coulumb. Să se determine 
sarcina electrică a fiecărui corp punctiform, dacă se neglijează frecările. 
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 Figura 387 
388. Două corpuri punctiforme, electrizate cu sarcinile q1=q şi q2=kq 

(k>0) se află la distanţa d unul de celălalt.  
A. Intensitatea câmpului electric generat de cele două sarcini este nulă 

într-un punct, de pe segmentul ce uneşte corpurile, aflat faţă de q2 la distanţa: 

a) 
k

kd

1
;  b) 

k

kd )1( 
;  c) 

k

d

1
;  d) 

k

d

1
;  e) 

k

kd

1
; 

B. Pentru k<0, potenţialul electric generat de cele două sarcini este nul 
într-un punct, de pe segmentul ce uneşte corpurile, aflat faţă de q2 la distanţa: 

a) 
k

kd

1
;  b) 

1k
kd

;  c) 
k

dk )1( 
;  d) 

k

dk )1( 
;  e) 

1

1




k

k
d ; 

Justificaţi răspunsurile. 
389. A. Punctele unei linii de câmp electric au aceleaşi potenţial electric? 
 B. Liniile câmpurilor electrice generate de două sau mai multe 

sarcini electrice aflate în apropiere se intersectează? Explicaţi şi exemplificaţi. 
 
 

 CLASA a IX-a 
390. Pe o masă orizontală netedă se află o scândură de masă M=2kg pe 

care este aşezată o cărămidă cu masa m=1kg. Scândura şi cărămida sunt legate 
cu un fir inextensibil şi imponderabil, trecut peste un scripete ideal, fixat de un 
perete ca în figura 390. Coeficientul de frecare dintre scândură şi cărămidă este 
=0,5 iar g=10m/s2. 

a) Cu ce forţă F trebuie acţionat asupra scândurii, în lungul firului, pentru 
ca ea să se deplaseze cu acceleraţia a=5m/s2? 

b) Calculaţi tensiunea din fir. 
 

 
  Figura 390 
 

391. Determinaţi viteza unghiulară a unui motociclist aflat în mişcare 
circulară de raza r=2,5m pe o pistă în formă de trunchi de con ca în figura 391, 
pentru care se cunosc =450, =0,6 şi g=10m/s2. 

 

 



 101 

 Figura 391 
 
392. Două sfere mici, identice şi încărcate cu sarcini egale şi de acelaşi 

semn sunt suspendate, prin fire inextensibile, de aceeaşi lungime şi mase 
neglijabile, în acelaşi punct. În aer şi într-un lichid dielectric cu r=4 şi 
=900kg/m3, unghiul dintre fire are aceeaşi valoare. Densitatea materialului 
sferelor este: 

a) 900kg/m3;  b) 1200kg/m3;  c) 675kg/m3;  d) 1125kg/m3; e) nu poate fi 
acelaşi unghi.  

Justificaţi răspunsul. 
 
 

 CLASA a X-a 

393. Un vas conţine oxigen molecular (=32kg/kmol, Cv=
2

5
R) la 

temperatura T1=290k şi se mişcă cu viteza v=100m/s. 
a) Care va fi temperatura gazului din vas dacă acesta se opreşte brusc? 
b) Cât este creşterea procentuală a vitezei termice a moleculelor? 
394. Un mol de gaz ideal monoatomic se destinde de la volumul iniţial de 

20l până la volumul final de 200l. Pentru diferitele valori ale volumului gazului se 
măsoară presiunea corespunzătoare din vas, conform tabelului:  

 
V(l) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
P(kPa) 100 35,4 19,2 12,5 8,9 7,8 6,95 6,3 5,75 5,3 

a) Precizaţi dacă gazul primeşte sau cedează căldură respectiv se 
încălzeşte sau se răceşte în procesele de destindere de la 40l la 80l şi de la 140l la 
180l; 

b) Determinaţi raportul căldurilor molare medii ale gazului pentru fiecare 
dintre procesele menţionate. 

395. A. O cantitate de gaz ideal () suferă o transformare izocoră astfel 
că presiunea scade de n ori, după care se destinde izobar până la temperatura 
iniţială. Lucrul mecanic efectuat pe întreaga transformare este L. Exprimaţi 
temperatura iniţială a gazului (T1). 

 B. Un gaz ideal monoatomic (Cv=
2

3
R) suferă transformarea din 

figura 395. Dacă T4-T1=T, exprimaţi căldura schimbată de un mol de gaz, variaţia 
energiei interne şi lucrul mecanic efectuat în transformarea 14. 
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  Figura 395 
 

 CLASA a XI-a  
396. Într-o incintă cilindrică verticală se află un gaz ideal monoatomic (cu 

exponentul adiahotic ) închis cu un piston. Pistonul se poate deplasa fără frecări. 
Iniţial pistonul se află în echilibru, presiunea gazului fiind mai mare decât 
presiunea atmosferică. Scos din poziţia de echilibru şi lăsat apoi liber, pistonul 
oscilează. Să se determine raportul dintre frecvenţa maximă şi frecvenţa minimă a 
micilor oscilaţii pe care le poate efectua pistonul, corespunzător aceleiaşi 
configuraţii iniţiale de echilibru a sistemului şi a aceloraşi componente ale acestuia. 

397. Intensitatea momentană a curentului care intră într-un nod este 
i=10 2 sin(314t-) (A), iar intensităţile momentane prin laturile unui circuit 

paralel care pleacă din acest nod sunt: i1=I1 2 sin314t(A) şi i2=5 2 sin(314t-
3


) 

(A).  
Calculaţi factorul de putere al circuitului paralel. 
398. Un condensator real (cu pierderi) cu armăturile plane poate fi 

considerat ca un circuit R-C paralel. Între armăturile lui se află un dielectric cu 
densitatea =800kg/m3, permitivitatea relativă r=4 şi căldura specifică c=1664,7 
J/kgk. Condensatorul este alimentat la o tensiune sinusoidală cu frecvenţa 

=2105Hz. Valoarea efectivă a câmpului electric între armături este E=4104
m

v
.  

Temperatura dielectricului creşte datorită încălzirii cu T=55,6k în timpul 
t=30minute. Neglijând pierderile de căldură spre mediul exterior, determinaţi 
defazajul dintre curent şi tensiune. 

 
 

 CLASA a XII-a 
399. Un atom, în mişcare cu viteza v<<c, emite un foton sub unghiul  

faţă de direcţia mişcării sale. Acelaşi atom, aflat însă în repaus, emite un foton cu 
frecvenţa 0. Să se determine valoarea aproximativă a frecvenţei fotonului emis de 
atomul în mişcare. 

400. O particulă relativistă de impuls p


0 pătrunde la momentul t0=0 în 

regiunea unui câmp electric omogen de intensitate E


 având 0p

 E


 . Să se 

determine unghiul de deviaţie al particulei în mişcare şi să se deducă expresia 
vitezei după direcţia 0x. 
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401. O lamelă neomogenă de sticlă, cu grosimea d, având indicele de 
refracţie de forma n(x)=n0(1+x), cu x  [0, d] , este introdusă în dreptul unei 
fante a dispozitivului Young. Se cunosc D, 2l, , n0>1 şi =-<0 şi se cere: 

a) Ce valoare are grosimea d a lamei dacă deplasarea pe ecran a 
sistemului de franje este maximă; 

b) Numărul (maxim) de interfranje cu care s-a deplasat figura de 
interferenţă pe ecran. 

B. ETAPA JUDEŢEANĂ 
  
 
 

 CLASA a VI-a 
402. În figura 402 este reprezentat graficul mişcării unui mobil. Bifaţi 

afirmaţiile adevărate şi justificaţi: 
a) În intervalul de timp [0, 20](s) mobilul se mişcă uniform; 

 b) În intervalul de timp [20, 30](s) mobilul se mişcă uniform încetinit; 
 c) În intervalul de timp [30, 50](s) mobilul se mişcă uniform accelerat; 
 d) La momentul t2=30s viteza mobilului este minimă iar la momentul 
t3=50s viteza mobilului este maximă şi rămâne constantă ultimele 20s; 
 e) Mobilul parcurge distanţa de 60m în cele 70s. 

 
  Figura 402 
 
 403. Trei elevi au măsurat banca din sala de clasă. Ei au obţinut: 80cm; 
0,99m; 85cm. Calculaţi lungimea medie şi erorile (absolute) de măsurare ale 
fiecărui elev. 
 404. A. Apa care umple un vas cântăreşte 5000g. Câte kilograme va 
cântări alcoolul care umple acelaşi vas dacă densitatea alcoolului este 0,8g/cm3. 
Densitatea apei este 1000kg/m3. 
  B. Asupra unui resort acţionează o forţă de 100N şi acesta se 
alungeşte cu 20cm. Ce masă are un corp care, suspendat la capătul resortului, 
determină alungirea acestuia cu 5cm. Se va lua acceleraţia gravitaţională 
g=10N/kg. 
 
 

 CLASA a VII-a 
405. Pe o şosea rectilinie orizontală, într-o coloană cu lungimea l, se 

deplasează, cu viteza constantă v, automobile albe şi automobile negre, alternând, 
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la distanţa d una faţă de cealaltă. La o anumită bornă kilometrică coloana începe 
să se separe, automobilele albe deplasându-se pe o bandă, iar automobilele negre 
deplasându-se pe o bandă paralelă foarte apropiată, fără să-şi schimbe vitezele. În 
momentul separării complete începe refacerea coloanei iniţiale. 

a) După cât timp coloana de maşini s-a refăcut complet? 
b) Să se determine lungimea coloanei automobilelor albe şi lungimea 

coloanei automobilelor negre, dacă fiecare maşină este considerată un punct 
material în mişcare uniformă cu viteza v. Discuţie. 

c) Cum se poate reface coloana, schimbându-se ordinea maşinilor în 
coloană, dar păstrându-se distanţele dintre acestea? 

406. Sistemul mecanic reprezentat în figura 406, este format dintr-o 
scândură orizontală cu masa m1=20kg, având un capăt sprijinit fără frecare pe 
platforma înclinată a unui cărucior cu masa m2=40kg, aflat pe un suport orizontal 
fără frecare şi trei resorturi elastice identice, foarte uşoare, fiecare cu constanta 
de elasticitate k=20N/m şi lungimea l0=20cm în stare nedeformată. 

a) Să se reprezinte şi să se denumească forţele care rezultă din 
interacţiunea elementelor sistemului considerat (scândura, căruciorul, suportul 
orizontal al căruciorului, resorturile, suporturile resorturilor, planeta Pământ), 
indicând numărul total al interacţiunilor şi numărul total al forţelor care rezultă din 
aceste interacţiuni şi să se precizeze felul deformării fiecărui resort 
(comprimare/întindere), dacă elementele sistemului sunt în repaus. 

b) Să se determine: greutăţile scândurii şi căruciorului, cunoscând 
acceleraţia gravitaţională terestră, g=9,81N/kg; lungimile resorturilor în stare 
deformată, ştiind că valorile deformărilor lor sunt identice, y=5cm. 

c) Suprafaţa de contact dintre capătul scândurii şi platforma plană înclinată 
a căruciorului are forma unui dreptunghi ale cărui laturi au dimensiunile L=20cm şi 
respectiv l=10cm. Să se determine valoarea forţei cu care căruciorul acţionează 
asupra scândurii, ştiind că presiunea exercitată de scândură asupra căruciorului 
este p=20N/cm2. 

 
 

 
 Figura 406 
 
407. a) Doi observatori, A şi B, se află, faţă de un perete plan vertical, în 

poziţiile indicate de figura 407. Dacă în punctul A se produce un sunet cu o durată 
foarte scurtă, fiecare dintre cei doi observatori va recepţiona atât sunetul direct, 
cât şi ecoul. 

Care dintre cei doi observatori va recepţiona ecoul mai târziu? Discuţie. Se 
va considera că AB=OA. 
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b) Un turboreactor în zbor orizontal, rectiliniu şi uniform, la înălţimea 
h=2000m, având viteza egală cu viteza sunetului în aer, v=vs=340m/s, este văzut 
de un observator atunci când avionul (A) şi observatorul (o) se află pe aceeaşi 
verticală. 

La ce distanţă de observator (BO) se află avionul atunci când observatorul 
a recepţionat zgomotul produs de motoarele avionului în poziţia A ? Se ştie că 
viteza luminii în aer este foarte mare (c=300000km/s). Într-un triunghi 
dreptunghic pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. 

c) Un observator priveşte de la distanţă mare spre un om care taie lemne 
cu toporul şi constată, cu surprindere, că aude de fiecare dată zgomotul unei 
lovituri abia în momentul observării vizuale a loviturii următoare. 

Să se determine distanţa dintre cei doi oameni, dacă, din constatare 
vizuală, observatorul înregistrează că loviturile se succed la intervale egale de timp 
t=3s, ştiind că viteza sunetului în aer este vs=340m/s, iar viteza luminii în aer 
este foarte mare (c=300000km/s). 

 
 
 

 
 

  Figura 407 
 
 

 CLASA a VIII-a 
408. Pe planul înclinat reprezentat în figura 408 se află în repaus două 

corpuri paralelipipedice, fiecare cu masa m, conectate printr-un resort elastic, 
foarte uşor, cu constanta de elasticitate k. Forţa de frecare dintre fiecare corp şi 
pantă este direct proporţională cu reacţia normală a pantei, constantele de directă 
proporţionalitate fiind 1=0 şi respectiv 20. 

a) Să se determine înălţimea pantei şi deformarea resortului, dacă 
lungimea pantei este l. 

b) Ce se întâmplă dacă se inversează locurile celor două corpuri pe pantă, 
iar resortul rămâne liniar? 

c) În fiecare din variantele anterioare se înlătură resortul, iar corpurile se 
aduc în contact. Ce se întâmplă cu fiecare corp după eliberarea sistemului? 

Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională g. 
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 Figura 408 
409. În interiorul unui pahar cilindric vertical de sticlă, cu raza r, se află în 

echilibru, pe baza orizontală plană a acestuia, patru corpuri punctiforme identice, 
fiecare cu masa m, electrizate cu sarcini identice q. 

a) Să se determine lungimile laturilor patrulaterului format de cele patru 
corpuri punctiforme, precum şi forţele de reacţie (module şi orientări) ale 
paharului, exercitate asupra fiecărui corp electrizat. Se cunosc: acceleraţia 
gravitaţională, g; constanta din legea lui Coulumb, k. Se neglijează frecările. 

b) Să se determine sarcina electrică a unui corp punctiform, identic cu 
celelalte patru corpuri, plasat în centrul bazei, astfel încât reacţiile paharului 
asupra celor cinci corpuri să fie identice. 

c) Să se determine sarcina electrică a aceluiaşi corp fixat pe axul vertical al 
cilindrului, la înălţimea h deasupra bazei, astfel încât reacţiile paharului asupra 
celorlalte patru corpuri să fie nule. 

410. Pentru reglarea tensiunii pe o sarcină se utilizează schema din figura 
410 unde rezistenţele sarcinii şi a reostatului de reglare sunt egale cu R. 
Tensiunea de la intrare este constantă şi egală cu Uin . 

a) Unde trebuie să se afle cursorul c, astfel încât tensiunea pe sarcină să 
fie: Uin /2:Uin ; 0? 

b) Care este tensiunea pe sarcină atunci când cursorul este la mijlocul 
reostatului? 

c) Se dublează tensiunea de la intrare în circuit. Cum trebuie schimbată 
poziţia cursorului astfel încât pe sarcină să rămână cea determinată anterior? 

 
Figura 410 
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 CLASA a IX-a 
411. Mobilele A şi B se mişcă uniform, cu vitezele va şi vb, de-a lungul 

drumurilor rectilinii (1) şi (2) ce se intersectează în punctul O şi formează între ele 
unghiul . Ştiind că, la un moment dat, AO=a şi BO=b, să se determine distanţa 
minimă dintre mobile şi momentul de timp corespunzător. Particularizaţi rezultatul 
obţinut în cazul va=vb=v. 

 
 
  Figura 411 
 
412.  A. Se dă sistemul mecanic reprezentat în figura 412. Determinaţi 

acceleraţia mişcării corpurilor precum şi tensiunile din cordonul de legătură AB, în 
punctele de legătură cu corpurile (A, respectiv B) precum şi la mijlocul său. 
Corpurile au masele m1, respectiv m2 iar cordonul de legătură, presupus omogen 
şi inextensibil, are masa m. Forţa de tracţiune F acţionează pe direcţia AB iar 
coeficienţii de frecare sunt 1, respectiv 2. 

 B. Un bondar poate zbura pe direcţie verticală, în sus cu viteza 
maximă v1 , iar în jos cu viteza maximă v2 . Presupunând că „forţa de tracţiune” a 
bondarului (F) este independentă de direcţia de zbor şi că forţa de frecare cu aerul 
este direct proporţională cu viteza de zbor şi de sens contrar, determinaţi viteza 
maximă a bondarului atunci când el zboară sub un unghi  faţă de orizontală. 
Aplicaţie numerică: v1=1m/s, v2=3m/s, =300. 

 
 Figura 412 
 
413. Dintr-un punct situat la înălţimea h faţă de sol se aruncă simultan şi 

cu aceeaşi viteză iniţială v0, patru mobile astfel: două în direcţie verticală şi în 
sensuri opuse, iar celelalte două în direcţie orizontală şi în sensuri opuse. 

a) Arătaţi că, în orice moment, mobilele se află în vârful unui pătrat şi 
determinaţi expresia literală a laturii pătratului; 

b) Calculaţi latura pătratului în momentul când se opreşte din urcare corpul 
lansat în sus, pe verticală, dacă h=19,6m, v0=4,9m/s şi g=9,8m/s; 

c) Generalizaţi pentru o infinitate de mobile aruncate cu aceeaşi viteză 
iniţială (v0) din acelaşi punct, situat la înălţimea h faţă de sol, în toate direcţiile, în 
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mod izotrop, precizând locul geometric al mobilelor la un moment de timp 
oarecare. 

Notă: în problemă se au în vedere momente de timp la care toate corpurile 
lansate se află în aer.  

 
 

 CLASA a X-a 
414. A. Într-un cilindru orizontal, cu pistonul etanş, se află v kilomoli de 

gaz la temperatura absolută T şi la o presiune p de n ori mai mică decât cea 
atmosferică, exterioară, p0. Pistonul este blocat de un opritor care nu îi permite să 
se deplaseze în sensul comprimării gazului. Cunoscând căldura kilomolară la volum 
constant a gazului (Cv), să se determine cantitatea de căldură ce a fost transmisă 
gazului, ştiind că volumul său a crescut de k ori. Se va admite că pistonul se poate 

deplasa fără frecare. Caz particular: Cv=
2

3R
, R=8310J/kmolK, v=1kmol, T=300K, 

n=k=2 
 B. Estimaţi cât este masa de aer a atmosferei terestre cunoscând 

raza Pământului, R=6400km şi alte constante fizice uzuale. 
415. A. O bilă metalică se mişcă cu viteza vi=40m/s spre o suprafaţă 

rigidă, absolut netedă, unghiul de incidenţă (faţă de normala în punctul de impact 
I) fiind =300 . Determinaţi unghiul de reflexie  (sub care bila se îndepărtează de 
la suprafaţa pe care s-a produs ciocnirea – vezi figura 415) dacă se ştie că, prin 
ciocnire, bila s-a încălzit cu T=0,85K. Se cunoaşte căldura specifică a metalului 
din care este confecţionată bila, c=460J/kgK. Se va admite că prin ciocnire toată 
căldura eliberată este preluată de bilă. 

 B. Un gaz biatomic, presupus perfect, este constituit din v kilomoli. 
Prin ridicarea temperaturii, gazul se disociază parţial în atomi. Fie f fracţiunea de 
molecule disociate în atomi. 

a) Scrieţi ecuaţia de stare a amestecului rezultat în urma disocierii parţiale; 
b) Aplicaţie numerică: calculaţi fracţiunea f pentru acidul iodhidric (HI) la 

temperatura de 4470C ştiind că, la această temperatură 12,8 grame de acid 
iodhidric ocupă un volum de 7,3 litri la presiunea atmosferică de 1,013105N/m2. 
Se cunosc numerele de masă pentru hidrogen şi iod, anume AH=1, respectiv 
AI=127. 

 
 

 
 
Figura 415 
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416. Un kilomol de gaz monoatomic parcurge, în sensul indicat, ciclul din 
figura 416, format din segmente de dreaptă. Ştiind că T1=T2=300K şi 
V3/V1==5/2: 

a) Să se determine cantităţile de căldură primite de gaz pe acele porţiuni 
de ciclu pe care temperatura creşte; 

b) Există şi o altă cantitate de căldură primită pe o altă porţiune a ciclului? 
În cazul unui răspuns afirmativ vă rugăm să-l argumentaţi fizic. Se cunoaşte 
constanta universală a gazelor R=8310J/kmolK şi Cv=3R/2. 

Figura 416 
 
 

 CLASA a XI-a 
417. Trei sfere metalice mici, încărcate electric cu sarcinile q, q şi 2q, 

având masele m, 2m şi respectiv 5m, sunt fixate pe o dreaptă (), ca în figura 
417, la distanţa d una faţă de alta. La un moment dat sferele se eliberează. 
Presupunând că efectele gravitaţionale sunt neesenţiale şi neglijând pierderile 
radiante de energie să se determine vitezele sferelor când s-au îndepărtat foarte 
mult între ele. 

 

 
Figura 417 
 
418.  A. Un proton, având sarcina specifică e/m=108C/kg, se mişcă, 

pornind din punctul O fără viteză iniţială, într-o zonă spaţială în care există un 
câmp electric omogen E


(0, 0, E) cu E=104V/m şi un câmp magnetic omogen 

B


(B, 0, 0) cu B=0,02T. Cunoscând distanţa h=0,5m, determinaţi acceleraţia 
protonului în vârful A al traiectoriei. 

 B. Două resorturi identice, cu lungimea l în stare nedeformată şi 
având constanta elastică k, sunt legate în serie ca în figura 418.b. Capetele 
resortului fixat la perete sunt legate printr-un fir inextensibil de lungime L>l, care 
se rupe când tensiunea din el depăşeşte valoarea T. Ce viteză minimă trebuie să i 
se imprime corpului de masă m de la capătul celuilalt resort pentru ca firul să se 
rupă? 
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Figura 418.a. 

 
                   figura 418.b. 
419. A. Se consideră un circuit RLC paralel, alimentat de la un generator 

de curent sinusoidal care asigură, la frecvenţe variabile, aceeaşi amplitudine I0 a 
intensităţii curentului debitat prin bornele circuitului. Să se determine: 

a) Frecvenţa curentului alternativ la care amplitudinea fluxului magnetic 
prin bobină atinge o valoare maximă 0max , precum şi această valoare maximă; 

b) Raportul v0/v1-v2dintre frecvenţa v0 la care amplitudinea la bornele 
circuitului îşi atinge valoarea maximă U0max  şi modulul diferenţei frecvenţelor v1 şi 
v2 la care amplitudinea tensiunii se reduce la (1/ 2 )U0max. 

Reactanţele circuitului se vor considera ideale, iar mărimile R, L şi C se 
presupun cunoscute. 

 B. Curentul de intensitate I care circulă prin conturul de sârmă 
ABCDA, format din patru muchii ale unui cub (desenul a), creează în centrul O al 
cubului inducţia magnetică B0. Aflaţi mărimea şi orientarea inducţiei magnetice 
create în centrul O de curentul de intensitate I care circulă pe conturul ABCGHEA 
(desenul b), format din şase laturi ale aceluiaşi cub. 

 
 

Figura 419 
 

 CLASA a XII-a 
420. Două benzi liniare, paralele şi infinite, formate dintr-o infinitate de 

particule punctiforme, echidistante, electrizate, într-una pozitive (+e), iar în 
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cealaltă negative (-e), se deplasează pe direcţii foarte apropiate (aproape 
coincidente) cu vitezele u


 şi respectiv -u


 în raport cu un sistem de referinţă fix S, 

fără a se influenţa reciproc. Când benzile sunt în repaus faţă de S distanţa dintre 
oricare două particule vecine ale fiecărei benzi are valoarea constantă l0, foarte 
mică, astfel încât fiecare bandă este un fir liniar electrizat uniform. La distanţa b 
faţă de benzi, o particulă uniformă P, electrizată cu sarcina q, se deplasează 
paralel cu benzile, având faţă de S viteza 0v


u


. 

Să se determine: 
a) Forţa F


 care acţionează asupra particulei P, în raport cu sistemul S, 

considerând variantele: nerelativistă; relativistă; 
b) Forţa F


 care acţionează asupra particulei P, în raport cu un sistem S’ în 

mişcare faţă de S cu viteza 0v

u


, în variantele: nerelativistă; relativistă, precum 

şi relaţia dintre F şi F’ în cele două variante; v0>u; 
c) Forţa F


 care acţionează asupra particulei P, în mişcare faţă de S cu 

viteza v

u


 în variantele: nerelativistă; relativistă, dacă u<v<v0. 
Se cunosc: c, 0, 0. 
Se ştie intensitatea câmpului electric, la distanţa r faţă de un fir liniar, 

infinit, electrizat uniform, este E=
r02


, unde  este densitatea sarcinii liniare. 

Pentru particulele p şi p’, în mişcare faţă de sistemele S şi K aşa cum indică 
figura 420, vitezele relativiste sunt date de expresiile:  

Vp,k=

2
1

c

uw
uw




;  vp’,k=

2
1

c

uw
uw




. 

 
Figura 420 

421. Radiaţiile electromagnetice emise de atomul de hidrogen în domeniul 
vizibil şi în ultravioletul apropiat constituie seria Balmer. Lungimile de undă ale 

radiaţiilor  acestei serii sunt date de relaţia: =0
42

2

n

n
,  unde n – număr întreg 

pozitiv. 
a) Să se determine numărul liniilor vizibile ale acestei serii, dacă spectrul 

lor este limitat în partea ultravioletului apropiat de lungimea de undă v. Să se 
stabilească semnificaţia constantei 0. 

b) Pentru atomul de hidrogen, în cadrul modelului Bohr, să se justifice 
posibilitatea neglijării, în primă aproximaţie, a efectelor relativiste referitoare la 
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mişcarea electronului pe orbită în jurul nucleului fix. Se cunosc: e=1,610-19C; 
h=6,62510-34Js; 0=8,85610-12F/m; c=3108m/s. 

c) Ştiind că pe nivelul excitat n=2 timpul mediu de viaţă al atomului de 
hidrogen este t=10-8s, să se determine numărul rotaţiilor efectuate de electronul 
atomului de hidrogen până la revenirea pe nivelul fundamental. Se cunoaşte masa 
electronului m0=9,110-31kg. 

422. Între armăturile orizontale, situate la distanţa d, ale unui condensator 
plan cu vid, se află în repaus un ion cu sarcina electrică q şi masa m. Să se 
studieze mişcarea ionului dacă tensiunea dintre armăturile condensatorului variază 
în timp după legea: 

a) u=Umaxsint; 
b) u=Umaxcost,  
neglijând greutatea ionului şi considerând că pulsaţia tensiunii alternative 

aplicate este mică, astfel încât să se neglijeze efectul magnetic al câmpului electric 
variabil dintre armăturile condensatorului. 

Intensitatea câmpului electric într-o undă electromagnetică cu pulsaţia 
=21016s-1, modulată în amplitudine cu pulsaţia =21015s-1, variază în timp după 
legea: E=E0(1+cost)cost; 

c) Să se determine energia unui electron extras de această undă dintr-un 
atom de hidrogen, dacă energia de ionizare a acestuia este Wi=13,5eV. Se ştie că 

2

h
=1,0510-34Js. 

 
 
 
  

 
 
 

11.  
A. ETAPA  PE  LOCALITATE-LICEU 

  
 

 CLASA a VI-a 
423. A. Lungimea cercului este dată de relaţia L=23,14 r (r = raza  

cercului). De câte ori este mai mare lungimea unui cerc cu raza de 8 dm decât a 
unui cu raza de 200 mm ? 

B. Un perete cu dimensiunile L=3m şi l= 2,7 m este placat cu faianţă de 
formă pătrată cu latura l1=15 cm. Câte plăci au fost utilizate ? 

C.Într-un cilindru, cu aria bazei de 10 cm2, se află un lichid până la 
înălţimea de 40 cm. Ce înălţime va avea coloana de lichid, dacă este turnat  într-
un cub cu latura de 100 mm? 
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 424. Un mobil se deplasează conform graficului din fig. 424. Se cere: 
a) să se descrie  mişcarea mobilului; 
b) să se reprezinte grafic viteza mobilului în intervalul de timp [0,9] (s); 
c) să se calculeze distanţa parcursă de mobil (în metri) între  

momentele t1= 2s şi t2= 7,5 s.        d(cm) 
                                 200 
 
 
             50 
 
 
     0  4 6 9 t(s) 
      fig. 424. 
 
 425. Densitatea cuprului este 8,9 g/cm3 iar densitatea aurului este 19300 
kg/m3. Un aliaj conţine 38,6 g aur şi 26,7 g cupru. Calculaţi densitatea aliajului. 
  

 CLASA a VII-a 
426. A. O rază de lumină cade sub un unghi  deincidenţă I şi se  

refractă în al doilea mediu sub un unghi de 60o, iar unghiul dintre raza refractată 
şi raza reflectată este de 90o. Dacă indicele de refracţie al primului mediu este 3  
să se calculeze indicele de refracţie al mediului al doilea. 
 B. Imaginea diviziunii de un centimentru a unei scări gradate, situată în 
faţa unei lentile subţiri, cu distanţa focală de 5 cm, are pe ecran lungimea de 6 
cm. Să se determine poziţia scării gradate faţă de lentilă. 
 427. A. Un avion aflat în zbor orizontal, rectiliniu şi uniform, la înălţimea 
de 2 km, având viteza egală cu viteza sunetului în aer (340 m/s) este văzut  de un 
observator atunci când acesta este pe aceiaşi verticală cu avionul. La ce distanţă 
de observator se află avionul atunci când observatorul recepţionează zgomotul 
produs de motoarele avionului în poziţia în care  a fost observat? 
 B. Un mobil străbate primul sfert  din drumul său cu viteza v1= 10 m/s, al 
doilea sfert de drum cu viteza v2= 6 m/s după care frânează uniform şi se opreşte. 
Calculaţi viteza medie cu care mobilul străbate întreaga distanţă. 
 428. O scândură cu greutatea de 50 N este lipită de un perete prin 
apăsare cu o forţă  F


 care face un unghi =45o cu orizontala. Coeficientul de 

frecare dintre perete şi scândură este 0,3. Se cere: 
a) valoarea minimă a forţei F


 pentru care scândura nu cade; 

b) valoarea  minimă a forţei F


 pentru care scândura lunecă  pe perete în 
sus. 

 
    CLASA a VIII-a 
429. A. O sferă din lemn ( = 800 kg/m3) este aşezată într-un vas cu  

apă, astfel încât jumătate din ea se află în apă şi în acelaşi timp atinge fundul 
vasului (apă= 1g/cm3). Greutatea sferei în aer este de 10 N. Cu ce forţă apasă 
sfera asupra fundului vasului? 
          B. Un tub îndoit în formă de U, cu secşiune constantă şi ramura A mult mai 
mare  ca ramura B, conţine mercur al cărui nivel, în ambele ramuri, este cu 50 cm 
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mai jos faţă de extremitatea superioară a ramurii B. Ce lungime trebuie să aibă 
coloana de apă turnată în ramura A pentru ca să se umple complet ramura B ? 
(mercur= 13,6 g/cm3 , apă=1000 kg/m3). 
 430.  Corpul de capacitate calorică C=100 J/grad este adus încontact 
termic, pe rând, cu patru corpuri de capacităţi calorice necunoscute(1,2,3,4) . 
Utilizând diagramele calorice din fig. 430. , să se calculeze capacitatea calorică a 
fiecărui corp.  

 

 
fig. 430. 

 
 431. Pentru a determina E şi r ale unui generator, se poate folosi montajul 
din fig. 431. Prin deplasarea cursorului C, după închiderea lui k, la un curent de 
0,4 A indicat de ampermetru, voltmetru arată 1,25V iar la un curent de 0,2 A 
indicat de ampermetru, volmetru arată 1,5 V. Ştiind că voltmetrul are rezistenţa 
foarte mare şi să se neglijează rezistenţa ampermetrului , calculaţi E şi r pentru 
generator. 
  
 

          K 
 

   
      E,r 
 
 
    C 

Fig. 431. 
 

 CLASA a IX-a 
432. O insectă zboară pe direcţie verticală, în jos cu viteza maximă v1=  

3m/s, iar în sus cu viteza maximă v2 =1 m/s. Presupunând că “forţa de tracţiune” 
a insectei (F) nu depinde de direcţia de zbor şi că forţa de frecare cu aerul este 
direct proporţională cu viteza de zbor şi de sens contrar, calculaţi viteza maximă a 
insectei atunci când zboară sub un unghi = 60 o faţă de orizontală. 

V 

A 
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 433. A. Un mobil se deplasează rectiliniu, pe un drum orizontal, pornind 
din repaus. În prima secundă parcurge o distanţă egală cu un metru, în a doua 
secundă parcurge o distanţă egală cu doi metri, şi aşa mai departe, în a n-a 
secundă parcurge o distanţă egală cu n metri. Exprimaţi viteza medie cu care se 
deplasează mobilul. 
 B. Un aviator zburând la altitudinea h=10 km vede exact Soarele răsărind. 
Dacă raza Pământului , presupus sferic, este R= 6400 km, după cât timp un 
observator aflat pe Pământ, sub avion, va vedea Soarele răsărind? 
 434. În  sistemul din fig. 434., se cunosc masele corpurilor identicem, 
masa blocului M şi coeficientul de frecare = 0,6 : Scripetele este ideal. Se cere: 
 a) exprimaţi acceleraţia cu care trebuie să se deplaseze corpul M pentru ca 
cele două corpuri identice să nu  lunece  (! Interval de valori); 
 b) exprimaţi tensiunea din firul de legătură, inextensibil şi fără masă; 
 c) exprimaţi forţa maximă cu care este acţionat corpul M în condiţiile 
puntului a).                            m 
 
    
 
             m 
 
 
                  fig. 434. 
 
 

 CLASA a X-a 
435. A. O sferă metalică cu raza interioară de 20 cm şi grosimea  

peretelui de 5 cm are în centru o sarcină electrică punctiformă de 10  C . Se 
cere: 
 a) raportul dintre intensităţile câmpului electric pe suprafaţa interioară şi 
pe suprafaţa exterioară; 
 b) raportul dintre potenţialele  elecrice pe suprafaţa interioară şi pe 
suprafaţa exterioară. 
 B. Între armăturile unui condensator plan cu aer se introduce  un dielectric 
cu r= 4 ca în fig. 435. Calculaţi raportul dintre capacitatea sistemului obţinut prin 
introducerea dielectricului şi capacitatea condensatorului plan cu aer.  
          d/2  
  
          S/2 
                    

      S/2 
 

Fig. 435 
 

 436. Pe un plan înclinat cu = 30o, la înălţimea h= 1m, se află un corp 
punctual de masă m=1g, încărcat cu o sarcină q= 7nC. La baza planului se află un 
corp punctual fix, încărcat cu sarcina Q= 1,75 C. Se lasă primul corp să alunece, 
fără frecare, în lungul planului înclinat, spre el. Se cere: 

a) punctul în care acceleraţia  corpului este nulă; 

      
 
             
M 
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b)  distanţa minimă  la care se apropie cele două corpuri; 
c) viteza maximă pe care o atinge corpul pe durata deplasării. 
437. Pentru reglarea tensiunii pe o sarcină se foloseşte montajul din fig.  

437, unde rezistenţele sarcinii şi a reostatului de reglare sunt egale cu R. La 
intrare tensiunea este constantă şi egală cu Uin. 
 
 
 
          +         R          
        Uin                             C                 R 
          - 
 
 
 

fig. 437 
 a) Unde trebuie să se afle cursorul C, pentru ca tensiunea pe sarcină să fie 
Uin/2; Uin; 0? 
 b) Care este tensiunea pe sarcină atunci când cursorul este la mijlocul 
reostatului? 
 c) Se dublează tensiunea U’in= 2Uin . Cum trebuie schimbată poziţia  
cursorului astfel încât tensiunea pe sarcină  să  rămână cea determinată anterior 
la punctul b) ? 
 

 CLASA a XI-a 
438. Două resorturi identice, cu lungimea l în stare nedeformată şi  

având constanta  elastică k, sunt legate în serie ca în fig. 438 . Capetele resortului 
fixat la perete sunt legate printr-un fir inextensibil de lungime L>l , care se rupe 
când tensiunea din el depăşeşte valoarea T. Ce viteză minimă trebuie să i se 
imprime corpului de masă m de la capătul celuilalt resort pentru ca firul să se 
rupă? 
 

 
  Fig. 438. 
 439. Un condensator real (cu pierderi), cu armăturile plane, poate fi 
considerat ca un circuit paralel R-C- Între armăturile lui se află un dielectric cu 
densitatea =0,8 g/cm3, permitivitatea relativă r=4 şi căldura specifică            c= 
1664,7 J/kg k. Condensatorul  este alimentat la o tensiune sinusoidală cu 
frecvenţa de  2 10 5Hz. Valoarea efectivă a câmpului electric între armături este 
E= 4  104V/m. Temperatura dielectricului creşte datorită încălzirii cu T=55,6 k în 
timpul t= 30 min. Neglijând pierderile de căldură spre mediul exterior, 
determinaţi defazajul dintre curent şi tensiune. 
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 440. Circuitul serie pentru care R=4, L=6,37 mH şi C= 159 F este 
alimentat  de un generator de curent alternativ cu tensiunea efectivă U= 120 V şi 
frecvenţa de 200 Hz. 
Se cere: 
 a) valorile efective pentru intensitatea curentului din circuit şi pentru UR, 
UL, şi UC. 
 b) valoarea capacităţii condensatorului pentru care intensitatea efectivă a 
curentului este maximă şi valorile tensiunilor pe elementele circuitului în acest caz. 
 

 CLASA a XII-a 
441. Cunoscând viteza luminii în vid, masa unui electron aflat în repaus  

şi constanta lui Planck, determinaţi : 
 a) ce viteză are o particulă care în mişcare rectilinie şi unoformă are masa 
dublă faţă de masa ei de repaus ; 
 b) care este frecvenţa unui foton pentru a avea energia egală cu energia 
totală a unui electron care se deplasează în vid cu viteza v=0,6 c ; 
 c) cu ce viteză v trebuie să se mişte un elecron pentru ca energia lui totală 
să fie dublul energiei  sale interne de repaus. 
 442. Un atom, în mişcare cu viteza v<<c, emite un foton sub un unghi  
faţă de direcţia mişcării sale. Acelaşi atom, aflat însă în repaus, emite un foton cu 
frecevţa 0  . Determinaţi valoarea aproximativă a frecvenţei fotonului emis de 

atomul aflat în mişcare. 
 443. A. Ştiind că pe nivelul excitat n=2 timpul mediu de viaţă al atomului 
de hidrogen este  =10-8s, să se determine numărul rotaţiilor efectuate de 
electronul atomului de hidrogen până la revenire pe nivelul fundamental.(pentru 
electron mo=9,110-31 kg) 
 B. Intensitatea câmpului electric într-o  undă electromagnetică cu pulsaţia 
= 21016 s-1, modulată în amplitudine cu pulsaţia = 21015s-1, variată în timp 
după legea:E=Eo(1+cost)cost. 
Determinaţi energia unui electron extras de această undă dintr-un atom de 
hidrogen, dacă energia de ionizare a acestuia este WI=13,5eV iar h/2=1,0510-34 
Js 
 
 

B.  ETAPA  JUDEŢEANĂ 
  

 
 CLASA a VI-a 
444. Pe o şosea rectilinie se mişcă uniform în acelaşi sens, două mobile.  

Primul mobil porneşte dintr-un punct A, cu viteza v1=4 m/s, iar cel de-al doilea 
porneşte cu un minut mai târziu decât primul, cu viteza v2= 1,5 m/s, din puntul B 
situat la distanţa AB=625 m. 

a) După cât timp primul mobil îl ajunge cel de-al doilea? 
b) Ce distanţă a parcurs fiecare mobil până în momentul întâlnirii ? 
c) Reprezentaţi grafic mişcarea celor două mobile.  
445. Un vas gol cântăreşte m1= 200g, iar plin cu apă cântăreşte       
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m2= 450 g. În vasul plin se introduc un corp solid cu masa m=17,8 g. Cât va 
cântări vasul în acest caz ştiind că densitatea corpului ar deveni 8,09 g/cm3 dacă 
s-ar încălzi corpul până când volumul său ar creşte cu 10%                  (apă=1 
g/cm3)? 
 446. A. S-au amestecat două substanţe. Din prima subsatnţă s-a pus o 
cantitate care la latitudinea de 450 are greutatea 4,9 N, iar a doua subsatnţă are 
densitatea 2/3 kg/dm3. Volumul amestecului este 1 dm3 şi diferenţa dintre 
greutatea amestecului la pol şi greutatea sa la ecuator este de 0,4N. Considerând 
acceleraţia gravitaţională la ecuator g1=9,6 N/kg, la latitudinea de 45o g2=9,8 N/kg 
şi la pol g3=10 N/kg, calculaţi volumele şi masele subsatnţelor din amestec şi 
densitatea amestecului. 
 B. Un resort se alungeşte cu 0,5 cm dacă se suspendă de el un corp cu 
greutatea de 1N. De acelaşi resort se suspendă un alt corp confecţionat dintr-un 
aliaj de cositor(1=7200 kg/m3) şi plumb (2= 11,3 g/cm3) puse în cantităţi egale 
(m1=m2) şi resortul se alungeşte cu 1 cm. Ce densitate are aliajul (g=10N/kg)? 
 

 CLASA a VII-a 
447. o sursă punctiformă de lumină, o lentilă convergentă subţire şi o  

oglindă plană sunt aşezate ca în figura 447. Se cunosc : a=20 cm, a1=30 cm, 
=45o. Lentila formeză  două imagini ale sursei S. Să se determine distanţa dintre 
aceste imagini, dacă distanţa focală a lentilei este f=5cm. 

 
  Fig. 447. 

448. Sistemul reprezentat în fig. 448 este în repaus. Bara AO, datorită  
propriei greutăţi deformează resortul de constantă elastică K=400 N/m cu l=4 
cm. Determinaţi tensiunea în fir şi masa barei AO. 

 
   Fig. 448 
 449. Fie planul înclinat cu înălţimea h=5m şi lungimea l=10 m. Două 
corpuri mici, identice, de masa m1=m2= 6 kg sunt ridicate uniform pe plan. Forţa 
de frecare dintre corp şi planul înclinat este 1/6 din greutatea corpului. Ştiind că 
resortul fixat între corpuri are în stare nedeformată lungimea Lo=8 cm, constanta 
elastică k= 2103 N/m şi masa neglijabilă, să se calculeze: 
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a) Forţa de tracţiune şi distanţa dintre corpuri în timpul urcării; 
b) Energia potenţială totală a celor două corpuri în momentul în care  

primul corp ajunge în vârful planului; 
c) Poate coborâ sitemul celor două corpuri  pe planul înclinat când  

forţa de tracţiune încetează să mai acţioneze? Se va considera g= 10 N/kg. 
 

 
  Fig. 449. 

 
     CLASA a VIII-a 
450. Pe suprafaţa apei dintr-un vas pluteşte o bucată  de gheaţă cu  

masa M=5kg în care este inclusă o sferă de aluminiu cu masa m=0,5kg. Vasul 
este adus în cameră şi imediat se urmăresc, notându-se, indicaţiile unui 
termometru introdus în amestec. În fig. 450 este reprezentată dependenţa 
temperaturii de timp.  

a) Să se determine masa apei aflată iniţial în vas. 
b) După cât timp sfera de aluminiu începe să coboare în vas.  

Capacitatea calorică a vasului se neglijează, iar căldura  schimbată cu aerul din 
cameră este direct proporţională cu timplul. 
Se cunosc: apă= 103kg/m3;  aluminiu=2700 kg/m3;   gheaţă= 920 kg/m3; 
capă=4200J/kg K;  caluminiu= 920 J/kgK;   t= 340 kj/kg. 
 
 

 
  Fig. 450  

451. Două corpuri de aceeaşi secţiune se dispun într-un sistem ca în  
fig. 451, unde = 30o, m2=3 kg; 2= 2700 kg/m3,  1=7500 kg/m3,  lichid= 
1000kg/m3, k=150N/kg. Forţa de frecare pe planul înclinat este 1/5 din greutatea 
corpului de masă m1, ce are tendinţa să coboare uniform. Să se determine: 

a) valoarea masei m1; 
b) tensiunea în fir; 
c) alungirea resortului; 
d) raportul înălţimilor corpurilor. 
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 Fig. 451. 
 
452. Volmetrul din montajul reprezentat în fig. 452 este ideal, iar  

rezistorii au rezistenţele: R1=2 , R2= 4 . Atunci când întrerupătorul k este pus 
în poziţia a, volmetrul indică 10 V, iar când este pus în poziţia b, volmetrul indică 
12 V. Să se determine rezistenţa interioară a bateriei şi indicaţia voltmetrului 
atunci când întrerupătorul este pus în poziţia c.  

 
  Fig.  452.  
  
 

 CLASA a IX-a 
453. Fie  un plan înclinat de unghi =45o şi lungimea l=8m la baza  

căruia se află un corp de masă m în repaus. Asupra corpului se aplică o forţă F=2 
mg sin orientată spre vârful planului. Mişcarea are loc cu frecare  =0,5 . Ştiind 
că activitatea forţei F încetează după 2s, calculaţi : 

a) distanţa parcursă de corp în acest interval de timp; 
b) înălţimea maximă la cere ajunge corpul faţă de punctul de plecare; 
c) raza de curbură a traiectoriei la înălţimea maximă. 

454. Asupra unui corp cu masa  m=10 kg acţionează un timp de 10 s o  
forţă orizontală, după care acţiunea ei încetează. Corpul lunecă cu frecare pe axa 
Ox, orizontală, pornind din origine, în sensul pozitiv cu viteza vo= 20 m/s. Graficul 
coordonatei în raport cu timpul t[0 s, 10 s] este curba continuă din figura 454. 
Formată din două arce de parabolă, ambele având extremul în punctul M. 
Coeficientul de frecare este peste tot acelaşi . se cere: 

a) valoarea forţei F; 
b) să se completeze graficul coordonatei pe intervalul de timp        

t[10s, ). 
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    Fig. 454. 
 455. Picăturile de ploaie întâmpină din partea aerului o forţă de rezistenţă 
care creşte cu viteza astfel încât , în apropierea pământului, ating o viteză 
constantă orientată vertical. O picătură de ploaie, nimerind pe geamul lateral al 
unui automobil, în momentul în care  automobilul se află la distanţa de 7 m de 
indicatorul rutier “Stop” , lasă o urmă a cărei înclinaţie faţă de verticală variază de 
la 1= 60o la 2= 59o, în timpul în care picătura parcurge distanţa h=30 cm pe 
verticală aşa cum se vede în figura 455. Considerând mişcarea automobilului 
uniform variată să se stabilească dacă acesta a fost oprit în condiţii 
regulamentare, adică înainte de indicatorul “Stop”. 
 

 
     Fig. 455 
 

 CLASA a X-a 
456. Două mingi identice legate printr-o bară lipsită de greutate sunt  

plasate pe o axă verticală, pe o masă ca în fig. 456. Lovind mingea de sus i se 
imprimă o viteză orizontală v. Pentru ca mingea de jos să piardă contactul cu 
masa în momentul iniţierii vitezei v a mingii superioare care trebuie să fie 
lungimea maximă a vergelei? 
 

 
     Fig. 456. 
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457. Se consideră o sarcină Q, de masă m, punctiformă situată la distanţa 
d, de un plan perfect conductor . Se lasă liberă particula. Să se afle în cât timp 
particula atinge planul . Se vor neglija forţele de frecare. 

 
    Fig. 457 
 458. În montajul din fig. 458 cele două conductoare, iniţial descărcate au 
capacităţile egale C=C1=C2= 10  F. Se închide întrerupătorul k, cu comutatoarele 
k1 şi k2 pe poziţiile a, conectând sistemul la tensiunea U=16V. Determinaţi căldura 
degajată pe firele de legătură dacă comutatoarele k1 şi k2 se trec succesiv pe 
poziţiile b. 
 
 

 
 
    fig. 458. 
 

 CLASA a XI-a 
459. O bară metalică de lungime l şi masă m1 se găseşte pe un suport  

orizontal. Ea este deplasată prin intermediul unui fir trecut peste un scipete fix, de 
un corp de masă m2  care este lăsat liber. Bara se deplasează perpendicular pe 
liniile de câmp magnetic a cărui inducţie variază în timp conform relaţiei B=k(t-1) 
unde k este o constantă . Coeficientul de frecare dintre bară şi suport este  , iar 
bara se deplasează astfel un timp dat t. Să se afle valoarea minimă a tensiunii 
electromotoare indusă la capatele barei (fig. 459) 
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    fig. 459. 
 460. Pe o masă orizontală perfect netedă se află două baloane identice 
legate printr-un tub cu o membrană despărţitoare. Distanţa dintre centrele 
baloanelor este l= 58 cm. Într-un balon, se află hidrogen, iar în celălalt azot, la 
aceeaşi temperatură dar la o presiune de k=2 ori mai mare. Cu cât se va deplasa 
sistemul dacă membrana se arde ?. Se neglijează masa baloanelor şi a tubului de 
legătură ? 
  
 
 
 

 
  fig. 460. 
 
 461. Un paralelipiped de lungime l=49 cm, lunecă cu viteza vo pe o 
porţiune netedă, a unui plan orizontal, după care intră pe o porţiune rugoasă cu 
coeficientul de frecare la lunecare = 0,2 şi se opreşte intrând doar cu o fracţiune 
f=0,5 din lungimea sa. Aflaţi timpul de frânare şi viteza iniţială. 

 
 CLASA a XII-a 
462. Dacă între  o sursă S şi un ecran E, se introduce o lentilă subţire,  

iluminarea în punctul P al ecranului se modifică . Există două poziţii ale unei lentile 
convergente, separate de distanţa a=0,5m între ele, pentru care iluminarea 
produsă de sursă în punctul P al ecranului, aflat la distanţa d=1m de sursă creşte 
de k=16 ori. Indicaţi cele două poziţii.  
 463. Un electron este accelerat pornind de la o viteză foarte mică, sub o 
tensiune U=106V. Se consideră unda plană de Broglie asociată mişcării electronului 
şi se cer : 

a) viteza electronului v, lungimea de undă şi frecvenţa  . 
b) viteza de fază vf şi semnificaţia derivatei frecvenţei  în raport cu  

numărul de undă. Comentaţi  rezultatul când vf>c. 
 464. Un electron liber, aflat în repaus, este ciocnit de un foton cu 
lungimea de undă o= 0,5   unde  este lungimea de undă Compton. Fotonul 
este ciocnit după o direcţie ce face un unghi drept cu direcţia de mişcare a 
electronului de recul. Calculaţi: 
 a) factorul relativist  , viteza v şi energia cinetică a electronului de 
recul; 
 b) unghiurile  şi y între direcţiile de mişcare a fotonului incident şi cea 
a fotonului difuzat, respectiv a electronului de recul.  
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12.   
A.ETAPA  PE  LOCALITATE-LICEU 

  
 

 CLASA a VI-a 
465. Un cilindru cu diametrul de 10 cm şi înălţimea h=100mm se umple  

cu un lichid. Acest lichid se răstoarnă apoi într-un vas a cărui bază este un pătrat 
având latura l=7 cm. Determinaţi: 

a) la ce înălţime ajunge lichidul în vas. 
b) dacă înălţimea acestui vas se divide  în  10 părţi egale  care este  

volumul de lichid corespunzător unei diviziuni . Se dă  = 3,14. 
 466. Doi turişti pleacă în acelaşi timp din cabana A îndreptându-se spre 
cabana B. Primul merge jumătate din timpul necesar ajungerii în B cu viteza de 5 
km/h, iar cealaltă jumătate cu 4 km/h .  Al doilea merge 4/9 din  drumul până în B 
cu 6 km/ h şi restul cu  4 km/h. Care din cei doi turişti ajunge primul în B?. 
 467.  Dintr-un punct A pleacă  simultan 2 mibile unul de-a lungul 
diametrului AB, iar celălalt pe semicercul AB. Dacă primul mobil are viteza v1=10 
m/s, aflaţi viteza celui de-al doilea , dacă sosesc simultan în B.  
  
 
 

fig. 467. 
 

 CLASA a VII-a 
468. Pentru sistemul din figura 468 m1=100 g, m2=2m1,   

m3=3m1 , iar resorturile sunt identice şi au mase neglijabile. Să se afle: 
a) raporturile alungirilor l1/l2 la echilibru; 
b) modulul forţei cu care trebuie apăsat corpul  de masă m1, pentru ca  

acest raport să devină egal cu ½; 
c) modulul reacţiunii suportului în cazul b); 
     m1 

 
 
           m2 

 
 
      m3 

fig.468 
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469. O lentilă convergentă formează o imagine reală de 4 ori mai mare  

decât obiectul. Distanţa dintre obiect şi imagine este de 60 cm. Să se afle: 
a) poziţia obiectului şi a imaginii; 
b) distanţa focală a lentilei. 
470. Un corp  cu masa m=100 kg este tras  cu o forţă F=400 N sub un  

unghi =30o . Considerând mişcarea corpului rectilinie şi uniformă, 
a) determinaţi reacţiunea normală; 
b) calculaţi forţa de frecare; 
c) calculaţi coeficientul de frecare. 

 
 

            F


 
      
      
 
                                  Fig. 470 
 

    CLASA a VIII-a 
471. În câmpul sarcinilor 2q şi –q este introdus corpul cu sarcină q/2,  

mai întâi  în punctul C apoi în punctul D (fig. 471). Să se compare forţele (ca 
modul) ce acţionează asupra acestuia dacă: DA=AC=CB. 
 
  D  A  C  B  
                     l                                       l                     
    2q                                     -q 

Fig. 471 
 

 472. Dopul de la o cadă de baie are masa m= 50g şi raza R=2 cm. 
Dopul este legat de un fir care se rupe la o tensiune T=10 N. Neglijând frecările să 
se calculeze înălţimea maximă a apei în cadă la care dopul mai poate fi scos fără 
ca firul să se rupă. 
 473. Într-un vas sunt două lichide nemiscibile de densităţi 1 şi 2. La 
suprafaţă de separaţie dintre cele două lichide pluteşte o sferă omogenă dintr-un 
material de densitate . În ce raport se află fracţiunile f1şi f2 din volumul sferei 
care se află în fiecare dintre cele două lichide?  
 Pentru ce relaţie între cele trei densităţi este posibilă problema.  
 

 CLASA a IX-a 
474. Două  particule 1 şi 2 se deplasează de-a lungul axelor Ox şi Oy cu  

viteza iv


21   cm/s, respectiv Jv


32  cm/s. la momentul t=0,  ele se găsesc în 
punctele A (3 cm,0) şi B(0,-3cm). Să se afle:  
 a) irr


2  care reprezintă poziţia particulei 2 în raport cu particul a 1, în 

funcţie de timp; 
 b) Când şi unde distanţa dintre cele două particule este cea mai mică? 
 475. Pe un plan înclinat de unghi =30o, poate luneca fără frecare un 
cărucior de masă m1=10 kg. De cărucior este suspendat printr-un fir un corp de 
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masă m2=40kg ca în fig. 475. Căruciorul este ţinut în repaus. Care va fi tensiunea 
din fir imediat după ce I se dă drumul căruciorului? 
 
 
  
 
          m1 

 
 
                    m2 

     

Fig. 475. 
 

 476. Un mic corp cu masa m se află pe un plan înclinat de unghi  faţă de 
oriontală. Coeficientul de frecare este = 2tg. Cu ce forţă minimă orizontală F


, 

trebuie acţionat asupra corpului astfel încât el să înceapă să se deplaseze? 
  
       m 
          F 
 
         

 
Fig. 476. 

 
 CLASA a X-a 
477. Peste un scripete S este trecut un fir a cărui masă se neglijează şi  

care are la capete suspendate masele m1=2kg şi m2=1kg. Masa m2 culisează fără 
frecări pe o bară cilindrică verticală. Se lasă liberă masa m2 din punctul A ca în fig. 
477. 
 a) Ce distanţă maximă parcurge m2 pe bara verticală dacă            
SA=d=0,6 m? 
 b) Care este poziţia de echilibru a sistemului ? 
 c) Ce forţă se exercită la echilibru asupra scripetelui? 
 
 

 
Fig. 477 
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 478. Pentru pendulul simplu gravitaţional din fig. 478 se cunosc: m=10g, 
l=1m, q=1C, E=10kV/m (vertical în jos). I se imprimă bilei viteza  pe orizontală 
v0=1m/s. Să se afle: 

a) unghiul  de deviere maximă faţă de verticală; 
b) tensiunea din fir k unghiul de deviere . 

 
 
 

 
 
 

Fig. 478. 
 
479. Spre o sferă conductoare izolată şi încărcată cu sarcină electrică  

este adus un mic corp conductor neutru. Potenţialul iniţial al punctului în care  
este plasat  obiectul era de 10.000 V. După plasarea obiectului, în acel punct, 
potenţialul sferei se modifică V=1V. Determinaţi forţa ce acţionează asupra 
corpului. Dimensiunile obiectului neutru, sunt mult mai mici decât distanţa dintre 
acesta şi sferă. 
 

 CLASA a XI-a 
480. Un solenoid cu lungimea de l=0,2 m şi rezistenţa R=2 este  

confecţionat din sârmă cu cupru având diametrul 1 mm şi rezistivitatea          
=1,710-8 m. Sârma este bobinată spiră lângă spiră, într-un singur strat pe un 
miez cu permeabilitatea relativă r=200. Să se calculeze : 

a) inductanţa solenoidului 
b) densitatea volumică de energie magnetică din interiorul solenoidului  

când acesta este străbătut de un curent de intensitate I=100 mA. 
 481. Se sudează cap la cap doi cilindri de densitate 1=200 kg/m3 şi 
2=1500 kg/m3. Se scufundă cilindrul astfel format , vertical în apă. Dacă lungimile 
celor doi cilindri sunt variabile, dar suma lor este constanta, pentru  ce relaţie între 
lungimile lor, metacentrul (punctul de aplicaţie al forţei arhimedice) coincide cu 
centrul de greutate al cilindrului ? Cei doi cilindri au secţiuni identice. 
 482. A O sferă de densitate =1,2 103 kg/m3  şi de rază r=1cm cade liber 
în aer. Neglijând forţa arhimedică, calculaţi viteza limită de cădere a sferei. Se dă 
k’=0,28 kg/m3. 
 B. Un robinet situat deasupra unui vas  are debitul qv=21,6l/min. Pe fundul 
vasului se află un orificiu de secţiune S=2cm2. Se constată că la un moment dat 
nivelul apei din vas rămâne constant. Să se calculeze înălţimea apei din vas când 
nivelul este constant.  
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 CLASA a XII-a 
 483. Un mobil se află la distanţa 2f în stânga unei lentile convergente cu 
distanţa focală f. Mobilul execută o mişcare oscilatorie armonică cu amplitudinea 
A=2f şi pulsaţia . 
 a) Să se exprime şi să reprezinte grafic poziţia y a imaginii faţă de lentilă în 
funcţie de timp. 
 b) Care este viteza punctului  imagine. 
 484. Fie două sisteme inerţiale k şi k’. Sistemul k’ se deplasează faţă de 
sistemul k, uniform, cu viteza v=0,6 c. Un observator aflat în sistemul k vede o 
rachetă ce se mişcă cu vr=0,1 c în direcţia pozitivă a axei Oy. Care este direcţia  şi 
viteza rachetei pentru un observator situat în sistemul k’? 
 485. În urma împrăştierii Compton a unui foton pe un electron liber aflat 
în repaus, fotonul este deviat cu un unghi =60o faţă de direcţia iniţială iar 
electronul este deviat sub un unghi  faţă de aceeaşi direcţie. Ştiind că după 
împrăştiere, electronul are energia cinetică 0,511 MeV, egală cu energia sa de 
repaus, să se determine energia fotonului incident şi unghiul .  
 
 
 

B. ETAPA  JUDEŢEANĂ 
  

 
 CLASA a VI-a 
486. Pe două culoare ale unui bazin de înot având lungimea l=30 m  

pornesc simultan doi înotători ce se deplasează cu viteze constante v1=2 m/s şi 
respectiv v2= 3m/s. 
 a) Aflaţi distanţa faţă de punctele de plecare la care înotătorii se întâlnesc 
prima şi a doua oară (se va neglija timpul pierdut la întoarcerile de la capătul 
bazinului). 
 b) După câte drumuri dus şi întors înotătorul mai rapid îl întâlneşte pe 
celălalt în punctul de plecare. 
 487. Un corp din cupru (cu= 8900 kg/m3) are greutatea 39,2N şi volumul 
exterior de 500 cm3. Corpul are goluri? Dacă da, ce volum au golurile? 
 488. Două discuri de masă m1=100g şi m2= 300 g sunt prinse între ele cu 
un resort. Suspendând sistemul de discul superior resortul are lungimea l1= 40 
cm, aşezându-l pe o masă cu discul inferior, resortul are lungimea l2= 20 cm. Care 
este lungimea resortului nedeformat. 
 
 
 
 

 CLASA a VII-a 
489. a) Considerând lentila subţire calculaţi distanţa la care se formează  

imaginea faţă de lentilă şi precizaţi  caracteristicile acesteia. 
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 b) Se apropie lentila de obiect astfel încât, privind prin lentilă, imaginea 
dreaptă a obiectului să se vadă clar. Precizaţi la ce distanţă ar putea fi ebiectul 
faţă de lentilă şi care sunt caracteristicile imaginii observate. (Justificaţi) 
 c) Se depărtează lentila de obiect la 15 cm (ca în situaţia de la punctul a). 
Privind în lentilă obiectul se vede mai mic, răsturnat şi nu foarte clar. Formarea 
imaginii poate fi justificată considerând lentila dată un sistem optic format din 
două componente dintre care una este o lentilă convergentă subţire. Precizaţi tipul 
celeilalte componente şi reprezentaţi grafic drumul razelor de lumină care duc la 
formarea imaginii. (Justificaţi) 
 490. A. Două oglinzi plane O1şi O2 sunt aşezate astfel încât fiecare 
formează cu verticala un unghi = 30o. La distanţa d1 =8,54cm faţă de linia de 
contact a oglinzilor se află o lentilă convergentă subţire L cu convergenţa C=12,5 
dioptrii. Între oglinzi şi lentilă, pe axa optică principală a lentilei, la distanţa 
d2=6,92 cm faţă de linia de contact a oglinzilor se află o sursă punctiformă de 
lumină S. Peretele P, opac, impiedică formarea  directă a imaginii sursei S prin 
lentilă.  

a) Care este distanţa dintre imaginile S1 şi S2 ale sursei, date de oglinzi? 
b) La ce distanţă faţă de lentilă trebuie aşezat un ecran pentru a  

proiecta imaginile clare ale sursei date de lentilă? Reprezentaţi grafic mersul 
razelor de lumină. 
 B. Forţele F


1 şi F


2 sunt orientate astfel încât F


1 +F


2= 0. 

 a) Reprezentaţi grafic cele două forţe  şi componentele lor într-un  sistem 
de axe neperpendiculare XOY. 

b) Fie F


1x , F


2x , F


1y ,F


2y componentele celor două forţe după axele OX 

şi OY. Justificaţi implicaţia: 
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                           Fig. 490. 
 

491. Două resorturi R1 şi R2, având aceeaşi constantă şi aceeaşi lungime în 
stare nedeformată lo=10 cm, sunt legate de corpul m, ca în fig. 491.  Corpul m 
este un cub din sticlă (=2500 kg/m3) cu latura l=10cm. Ridicând capătul A al 
resortului R1, pe verticală, cu viteza constantă v=0,5 cm/s, după 50 s cubul din 
sticlă se desprinde de suprafaţa de sprijin. 
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 a) Reprezentaţi forţele  care acţionează asupra corpului înainte de 
desprinderea acestuia de suprafaţă, dar după începerea ridicării. 
 b) Determinaţi constanta elastică k a fiecărui resort. 
 c) Se  îndepărtează corpul m şi se fixează capetele A şi B ale resorturilor, 
pe aceeaşi verticală la distanţa AB= 20 cm. Se trage din punctul de contact (O) al 
resortului cu o forţă  F


 orizontală, astfel încât unghiul dintre resorturile R1 şi R2 

devine = 900. Să se determine alungirile resorurilor şi valoarea forţei F


, când 
sistemul este în repaus. Se neglijează masa resorturilor: g= 10 N/kg. 
 

 
 
 

Fig. 491 
 
 

     CLASA a VIII-a 
492. O bucată de gheaţă (g=0,92 g/cm3) conţine în interior un cub cu 

latura l=10 cm, din plastic, cu densitatea = 0.88g/cm3. Bucata de gheaţă este 
scufundată complet în apa ( a=1g/ cm3) dintr-un cilindru cu aria bazei S= 560 
cm2 şi fixată de vas printr-un resort cu constanta elastică k=140N/m(fig. 492), iar 
resortul este alungit cu l =2 cm. 

a) Reprezentaţi forţele care acţionează asupra corpului prins de resort. 
b) Ce fracţiune din volumul cubului se află în apă după topirea gheţii? 
c) Cu cât se modifică nivelul apei din vas după topirea gheţii? (g= 10 

N/kg) 
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Fig. 492 

 
493. A. Un cub omogen de geaţă cu temperatura t1=-10oC şi masa  

m=10 g este pus într-un vas cu apă la temperatura camerei t2= 20 oC. În timp, 
cubul de gheaţă se topeşte astfel încât apa rezultată ajunge la temperatura 
camerei. 
 a)  Calculaţi căldura absorbită de apa care a format cubul de gheaţă . Se 
cunosc: căldura specifică a gheţii 2100 J/KgK, căldura specifică a apei 4180 J/KgK 
şi căldura latentă de topire a gheţii 334 KJ/Kg. 
 b) Se schimbă nivelul apei din vas după topirea gheţii faţă de starea în care 
plutea (se va lua drept stare finală starea de la punctul precedent) ? (Justificaţi) 
    disc  
 
 
 
 
 

 
     Cutie 
            transparentă 
 

 
fig. 493 

 
B. Discul unui electroscop cu lamelă (fig. 493) este pus în contact cu un 

corp electrizat. 
a) Explicaţi de ce deviază lamele electroscopului. 
b) Lamela electroscupului deviază mai mult sau mai puţin în funcţie de  

sarcina electrică cu care acesta este electrizat. Precizaţi dacă axul în jurul căruia se 
roteşte  lamela (O în figură) trece sau nu prin centrul de greutate al acesteia. Se 
neglijează orice frecare. (Justificaţi). 
 494. Un mediu conducor electric conţine particule cu sarcini electrice 
pozitive şi negative, care se mişcă ca urmare a agitaţiei termice. Sarcina electrică 
a fiecărei particule este egală, în valoare absolută , cu q= 3,2  10-19C. Se aplică, 
între două puncte ale mediului, o tensiune electrică de 4,5V. 
 a) Precizaţi sensul mişcării particulelor cu sarcină electrică . (Justificaţi) 

Bară  metalică 
fixă 

Lamelă metalică 
mobilă 

 
 
   O 
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 b) Fie un număr de 1,51018 particule cu sarcină  pozitivă şi tot  atâtea cu 
sarcină negativă, care traversează o secţiune transversală a mediului într-o 
secundă. Calculaţi intensitatea curentului electric prin mediu şi rezistenţa electrică 
a acestuia. 
 c) Se presupune că viteza (medie) cu care partuculele, cu sarcină  
electrică, traversează secţiunea transversală dată nu se schimbă dacă se modifică 
tensiunea electrică aplicată mediului . Este valabilă legea lui Ohm în această 
situaţie ? (Justificaţi) 
 

 CLASA a IX-a 
 495. Un fir inextensibil şi de masă neglijabilă, trecut peste un scripete 
fix ideal, susţine două corputi identice (1) şi (2), de mici dimensiuni, aflate iniţial în 
repaus la acelaşi nivel. Corpului (1) i se imprimă brusc o viteză orizontală în planul 
firelor (fig. 495), apoi sistemul este lăsat liber. 
  
 
 
 
 
       Fig. 495 
 
 
                                   2    1        v 
 
 a) Care dintre cele două corpuri se va afla mai jos faţă de poziţia 
iniţială, atunci firul ce susţine corpul 1 face pentru prima dată unghiul  cu 
verticala. Exprimaţi componenta verticală a acceleraţia corpului  (1) în acest 
moment ştiind că acceleraţia corpului (2) este acum a. 
 b) Calculaţi la momentul respectiv componentele normală şi tangenţială 
ale acceleraţiei instantanee a corpului (1).  
 496. O sferă cu raza R=0,5 m se roteşte în jurul diametrului său 
vertical cu viteza unghiulară constantă =5 rad/s. Pe suprafaţa interioară a sferei, 
la înălţimea R/2 faţă de punctul inferior al sferei, se află un mic corp, care se 
roteşte împreună cu sfera (fig. 496). 
 a) Determinaţi valoarea minimă a coeficientului de frecare de alunecare 
, pentru care această stare este posibilă. 
 b) Determinaţi valoarea minimă a coeficientului de frecare dacă viteza 
unghiulară devine  =8 rad/s. 
 c) Discutaţi stabilitatea echilibrului în cazurile anterioare pentru variaţii 
mici ale vitezei unghiulare. 
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Fig 496 

 
 497. Un obiect este suspendat de un fir fixat la extremitatea 
superioară de oglinda retrovizoare a unui autoturism. Efectuaţi desene, 
reprezentaţi forţele care determină poziţia firului şi calculaţi: 
 a) Valorile acceleraţiei autoturismului pentru care firul face cu verticala 
un unghi de 30o (g=10 m/s2). 
 b) Unghiul format  de fir cu normala la podeaua autoturismului dacă 
acesta coboară cu acceleraţia 11,15 m/s2 o pantă cu unghiul de la bază de 45o. 
 c) Raportul dintre valorile tensiunii din fir în situaţiile de la punctele a) 
şi b). 
 

 CLASA a X-a 
498. Două fascicule monocinetice (1) şi (2), înguste, paralele   

constituitedin două tipuri diferite de particule încărcate electric pătrund cu viteza v 
într-o regiune în care li se aplică acelaşi câmp electric uniform. Primul fascicul este 
deviat sub un unghi 1=60o faţă de direcţia iniţială , iar modulul vitezei sale se 
reduce la jumătate. Al doilea fascicul este deviat sub  unghiul 2=90o după 
parcurgerea aceleiaşi distanţe ca şi fasciculul 1 (fig. 498). Se consideră fasciculele 
incidente suficient depărtate unul de celălalt pentru a nu se influenţa electrostatic. 
 a) Detrerminaţi direcţia câmpului electric aplicat şi semnul produsului 
sarcinilor celor două tipuri de particule. 
 b) Calculaţi viteza v2 a particulelor celui de-al doilea fascicul după 
pătrunderea în câmp. 
 c) Calculaţi raportul sarcinilor specifice ale celor două tipuri de particule.  
   
 
 
      V1 

           v         1  
 
             v2 

      v             2  
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                               Fig. 498. 
 499. Într-o sferă metalică goală, izolată, de reză R, cad picături identice de 
lichid cu masa m, raza r şi electrizate cu sarcina q, ca în fig. 499. Stabiliţi 
dependenţa potenţialului limită la care ajunge sfera, de înălţimea h de la care cad 
picăturile. Se mai cunosc permitivitatea electrică absolută a vidului o şi acceleraţia 
gravitaţională g. Se neglijează frecările.  
   
 
                     h          
 
     Fig. 499. 
 
 
                              
 500. Un dipol are caracteristica pătratică dacă pătratul intensităţii 
curentului care îl străbate este proporţional cu tensiunea aplicată. 
 a) Un astfel de dipol legat în serie cu un volmetru este conectat la bornele 
unui generator de tensiune U şi rezistenţă neglijabilă. Voltmetrul indică tensiunea 
U/2 /ca în fig. 500 a). Se conectează apoi în paralel cu dipolul încă un voltmetru 
identic cu primul. Care vor fi indicaţiile celor două voltmetre ?             (fig. 500 b.) 

b) Caracteristica altui tip de dipol arată că  tensiunea curentului care îl 
parcurge este proporţională cu pătratul tensiunii aplicate. Doi dipoli de acest tip, 
identici, se conectează în paralel , iar în serie cu ei încă un dipol identic (fig. 500 
c.). Întregul montaj este  alimentat de un generator de tensiune U. scrieţi expresia 
tensiunii de la bornele fiecărui dipol.          D1 

         D            v                  v           fig. 5oo 
             D2  D3 

        D                      v             
a)               b) 
                                                                         c)          
            u          u        u 
 

  CLASA a XI-a 
 501. a) Un vas în care se află apă până la nivelul h, cu greutatea totală G, 
este aşezat la marginea unei mese ca în fig. 501. La baza vasului este practicat un 
orificiu foarte mic cu aria secţiunii transversale S (neglijabilă în raport cu suprafaţa 
liberă a lichidului din vas), iniţial astupat cu un dop. Se mai cunosc acceleraţia 
gravitaţională g, şi presiunea atmosferică po. 
 Să se determine expresia coeficientului de frecare la alunecare  dintre vas 
şi suprafaţa mesei astfel încât, imediat după scoaterea dopului, vasul să alunece 
pe masă. 
 
 
      h  
 
                  S 
 
         G 

     
R 

-        -           - 
- - 

-         -          - 
   -           - 
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     Fig. 501 
b) Într-un tub subţire vertical cu lungimea L=152 cm, deschis la capătul 

superior, se află în echilibru o coloană de aer cu temperatura tI=7oC separată de 
exterior printr-o coloană de mecur a cărei înălţime este L/2. Se încălzeşte coloana 
de aer, presiunea atmosferei în care se desfăşoară experimentul rămânând 
constantă şi egală cu 760 torr. Neglijând efctele datorate încălzirii tubului şi 
mercurului precum şi fenomenele superficiale, calculaţi cât la sută din masa iniţială 
de mercur s-a scurs până în momentul în care temperatura coloanei de aer a atins 
Tmax precum şi valoarea lui Tmax. 
 502. Pentru realizarea unui experiment se toarnă mercur într-o eprubetă, 
înălţimea coloanei de mercur măsurându-se cu o riglă de aluminiu care a fost 
etalonată la t0= ooC. Deoarece temperatura în laborator este t= 23oC rezultatul 
determinării, L = 20 cm, se obţine cu o eroare relativă aparentă = 5,3 10-2 % 

(
masuratavaloarea

masuratavaloareaexactavaloarea 
  ). Experimentatorul constată că, în 

timpul manevrării mercurului au curs câteva picături pe geamul orizontal din sticlă 
care acoperă masa de laborator. Pentru mercur se cunosc densitatea , 
coeficientul de tensiune superficială , unghiul de racordaj = 180o şi coeficientul 
de dilatare =18,2  10-5 K-1. Dilatarea eprubetei se neglijează iar acceleraţia 
gravitaţională este g. 
 a) Demonstraţi că grosimea picăturilor de mercur de pe geamul de sticlă 
este independentă de masa lor. 
 b) Calculaţi coeficientul de dilatare liniară al riglei şi estimaţi înălţimea 
coloanei de mercur la temperatura de etalonare a riglei. 
 503. Într-unul din romanele sale, Jules Verne descrie aventurile 
submarinului Nautilus condus de căpitanul Nemo. Submarinul  are forma unui 
cilindru omogen cu lungimea l=60 m, raza secţiunii transversale R2 =7m şi 
densitatea medie  egală cu 7/9 o , unde  o este densitatea medie a apei de 
mare. Acceleraţia gravitaţională este g=10ms-2. 
 a) Submarinul care la momentul iniţial era în repaus, se angajează în 
lungul unei galerii cilindrice de rază R1=10 m, prin care urcă cu motoarele oprite 
ca în fig. 503. Neglijând efectele de la capete şi frecările găsiţi dependenţa vitezei 
submarinului V, de distanţa h parcursă. Reprezentaţi grafic v2(h) şi caracterizaţi 
mişcarea submarinului. 
 b) Pentru a studia creşterea  salinităţii cu adâncimea, căpitanul Nemo face 
următorul experiment: într-un rezervor cilindric cu aria bazei S şi în care a turnat 
masa M de apă de mare introduce un cub de masă m care pluteşte în echilibrul în 
interiorul lichidului. Ca urmare, nivelul lichidului în rezervor creşte cu h. Căpitanul 
presupune că densitatea apei de mare din vas creşte liniar cu adăncimea h.  Cum 

calculează el rata creşterii relative 
h




0


  a densităţii cu adâncimea ? 

Indicaţie: În dezvoltarea binomului (1+)n unde <<1 şi nN, vă veţi limita la 
primii trei termeni: 1+n+n(n-1) 2/2. 
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     2R1 

 

Fig. 503 
 
 
 
 
 CLASA a XII-a 

 504. a) Să se deducă expresiile energiei de legătură şi constanta lui 
Rydberg, dacă atât electronul cât şi nucleul atomului de hidrogen au o mişcare de 
rotaţie în jurul centrului de masă. Se consideră că atomul se supune modelului 
Bohr. 
 b) Să se demonstreze că v1,2=vo(eB/4mo) unde: 
(i) v1,2 sunt frecvenţele de rotaţie ale elctronului în jurul nucleului atomului aflat în 
câmp magnetic omogen. 
(ii) v1,2 sunt frecvenţele liniilor spectrale emise de atomul aflat în câmp magnetic 
omogen. 
vo este frecvenţa liniei spectrale emise de atom în lipsa câmpului magnetic.  
(e- sarcina electronului; B- inducţia câmpului magnetic omogen; mo- masa de 
repaus a electronului). 
 505. Pe catodul unei celule fotoelectrice cade unflux de radiaţii compuse 
din două radiaţii monocromatice cu frecevnţele v1= 6 1016Hz şi v2= 1017Hz, care 
produce iluminările energetice E1=4 J/(cm2s) şi respectiv E2=6 J/(cm2s). Catodul 
celulei are suprafaţa de arie S=0,2cm2, iar curentul de fotoelectroni este captat în 
întregime de anod şi are valoarea I=5 A. Anodul se află la un potenţial pozitiv 
V=18V faţă de catod. Lucrul mecanic de extracţie este Lex=500eV, iar constanta lui 
Planck h=6,6 10-34 Js. Să se calculeze:  

a) Numărul de fotoni care cad în unitatea de timp pe catod. 
b) Randamentul efectului fotoelectric extrem. 
c) Energia cinetică maximă cu care ajung fotoelectronii la anod           

(e= 1,610-19C).  
506. Se consideră un proces de interacţiune a unui pozitron (particulă  

elementară, cu masă egală cu a electronului şi sarcină egală cu sarcina 
elecronului, dar pozitivă) cu energia cinetică 2MeV, cu un electron K al unui atom 
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greu. Direcţiile celor doi fotoni  care se formează în urma acestui proces fiind 
simetrice faţă de direcţia incidentă a pozitronului, să se determine: 

a) Energia  fiecărui foton rezltat din reactie. 
b) Unghiul   format de direcţiile fotonilor emergenţi cu direcţia de  

incidenţă a pozitronului. Se neglijează energia şi impulsul de recul al atomului. 
Se dau: energia de ionizare corespunzătoare nivelului k al atomului considerat EI= 
80 KeV, masa de repaus a electronului mo= 9,110-31kg, sarcina electronului 
e=1,610-19C şi viteza luminii în vid, c=3108m/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

13.  
A.ETAPA  PE  LOCALITATE-LICEU 

  
 

 CLASA a VI-a 
507. Într-un bazin curge apă prin trei robinete. Primul robinet dă 600  

dl pe oră, al  doilea 2l pe minut , al treilea 400 cl pe munit. Câţi hl se vor găsi în 
bazin după 10 ore, dacă printr-un alt robinet se scurg spre o grădină de zarzavat 
18 dal pe oră? 
 508. Doi biciclişti au plecat în acelaşi moment din două localităţi A şi 
B(AB=40 km). Primul biciclist a mers  o oră şi jumătate şi s-a oprit să-l aştepte pe 
al doilea care a sosit după ½ ore. În a doua zi, au pornit unul spre celălalt din 
aceeaşi localitate ca şi în prima zi, şi după o oră, distanţa între ei era d1=15km. 
Ştiind că în ambele cazuri mişcarea a fost uniformă şi bicicliştii au avut aceleaşi 
viteze, să se afle vitezele bicicliştilor. 
 509. A. Pe o mensură diviziunile reprezintă cm3. Ce lichid trebuie turnat în 
mensură pentru ca diviziunile să reprezinte grame? 
 B. Un cub de oţel cântăreşte cât un cm3 de apă şi cât 1,25 cm3 alcool . 
Aflaţi latura cubului şi densitatea alcoolului. Se cunocs: densitatea apei 1000 
kg/m3 şi densitatea  oţelului 8000 kg/m3. 
 

 CLASA a VII-a 
510. A. Se dă circuitul din fig. 510. Arătaţi ce se observă dacă se fac  

următoarele acţionări: 
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a) se închide K1, iar k2 rămâne deschis; 
b) se închide k2, iar k1 se deschide; 
c) se închid ambele întrerupătoare. 

     K1 

 
 
      B1 

 
   K2 

 
        -     +     B2 

Fig. 510. 
 

 B. Două oglinzi plane  formează un unghi de 90o. Arătaţi că o rază de 
lumină care se reflectă consecutiv pe cele două oglinzi îşi schimbă sensul. 
 511. Un obiect liniar se află perpendicular pe axul optic principal al unei 
lentile convergente cu convergenţade 20 dioptrii la distanţa de 20 cm de centrul 
optic al acesteia. Obiectul se deplasează spre lentilă cu d=2f. Aflaţi : 

a) poziţia iniţială a imaginii şi mărirea; 
b) cu cât se deplasează imaginea în urma deplasării obiectului. 
512. Se dă sistemul mecanic reprezentat în fig. 512, în care se cunosc  

m1= 6kg, k1=200 N/m, k2=250 N/M. Masa scripetelui mobil se neglijează. În 
starea iniţială din figură resorturile sunt nedeformate. Ştiind că forţa de frecare 
dintre corp şi suprafaţa orizontală este 20% din greutatea acestuia, să se 
determine alungirile resorturilor dacă de scripetele mobil se suspendă un corp cu 
m=4kg. 
    K1       m1    k2 

   
 
 
 
 
 
 
 
       G


 

 
Fig. 512 

 CLASA a VIII-a 
513. Se dau două corpuri identice, unul neutru şi unul cu surplus de  

electroni în număr de N= 1210
8,4

2
  , fiecare având masa m=0,1 kg. Se aduc 

corpurile în contact şi apoi se îndepărtează. 
a) Să se calculeze sarcina  electrică a corpurilor, după punerea lor în  

contact. 
b) Se suspendă cele două corpuri de două fire inextensibile, izolatoare,  
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cu lungimi egale, fixate în acelaşi punct. Ştiind că în starea de echilibru, firele 
formează un unghi  2= 90o, să se afle lungimea unui fir. 
 c) Care este tensiunea din fire dacă în punctul de suspensie se fixează un 
corp  cu sarcina electrică egală cu a corpurilor suspendate.  
 514. O bucată de lemn cu densitatea 1=700 kg/m3 şi cu masa m=0,25 kg 
este prinsă de o bucată de plumb. Corpul format se introduce într-un lichid. Să se 
calculeze greutatea plumbului pentru ca:  

a) corpul să plutească în echilibru în lichid; 
b) numai f=0,8 din volum să fie scufundat în lichid. 

Densitatea plumbului este =11350 kg/m3 iar g=10 m/s2. 
515. Un încălzitor topeşte o cantitate de gheaţă, aflată la o=0oC, şi  

încălzeşte apa obţinută până la =20oC în t=20min. Care a fost masa M a gheţii, 
dacă se ştie că în timpul fierberii cu acelaşi încălzitor se obţin mo=0,1 g vapori de 
apă pe minut? Se dau: Ca=4200 J/KgK;  g=3,3105J/kg  şi v=2,3106J/kg. 
 
 
 

 CLASA a IX-a 
516. A. Ce unghi formează între ei vectorii a


 şi b


 dacă vectorii  

)57()3( baba


 , iar )27()4( baba


 .  

 B. Să se determine:  
a) versorii a


o şi  b


o  ai vectorilor a


  şi b


; 

b) proiecţia pe suportul vectorului  b


 a vectorului  a


. 
517. Un autobuz  are o mişcare rectilinie uniform accelerată cu  

acceleraţia a=2,45 m/s2. Autobuzul se deplasează mai întâi pe orizontală iar apoi 
pe un plan înclinat (în sus şi în jos) . De plafonul autobuzului este fixat un fir 
având la celălalt capăt un corp de masă m=1 kg. Să se determine: 
 a) unghiul de deviere a firului faţă de verticală în cele trei faze ale mişcării 
autobuzului; 
 b) tensiunea în cele trei faze ale mişcării. 
 518. Un corp de greutate G se deplasează cu frecare, pornind din repaus, 
pe o suprafaţă plană şi orizontală sub acţiunea unei forţe constante F


, a cărui 

direcţie formează un unghi  cu orizontala. Să se determine: 
a) coeficientul de frecare dintre corp şi suportul orizontal, pentru care  

acceleraţia corpului are cea mai mare valoare posibilă; 
b) relaţia care trebuie să existe în acest caz între F


  şi G


; 

c) valoarea acceleraţiei maxime, amax arătând că amax>g.  
 
 CLASA a X-a 
519. A. O minge cade de la înălţimea h=1m şi loveşte perfect elastic 

de  două ori un plan înclinat. Distanţa dintre punctele de ciocnire este 0,4 m. 
Să se afle unghiul de înclinare al planului.  

B. O grindă cu secţiune constantă, cu un punct de sprijin, se află în  
echilibru orizontal sub acţiunea forţelor F


1 şi F


2 ce acţionează sub  unghiurile 1 

şi 2 faţă de ea.       F


1            F


2 
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   fig. 519         1             2 

  
Să se determine poziţia punctului de sprijin şi reacţiunea R


 a acestuia. 

Greutatea grinzii este G iar lungimea sa este l. 
520. Fie două sfere încărcate cu sarcini electrice, aflate iniţial la mare 

distanţă una de alta. Sarcinile sunt repartizate uniform pe suprafaţa lor. Una dintre 
sfere de masă m1 , raza r1 şi sarcina q1 este iniţial fixă. Ce viteză trebuie imprimată 
celei de-a doua sfere, de masă m2, raza r2 şi sarcina q2, pentru ca ea să se 
ciocnească plastic de prima ? 

521. Armăturile unui condensator plan sunt încărcate uniform  cu 
densitatea de sarcină  , au suprafaţa S şi lungimea l.  

a) Cu ce forţă se atrag armăturile condensatorului; 
b) Între armăturile condensatorului intră o particulă de masă m şi  

sarcină q pe direcţia liniei mediane. Ce viteză iniţială are particula pentru a cădea 
pe armătura condensatorului dacă distanţa între acestea este d.  
 
 

 CLASA a XI-a 
522. Un circuit  format din două semicercuri, cu centrul comun O,  
 

având razele r1=3 cm şi r2= 4 cm, ca în fig. 522, este alimentat cu un curent de 
intensitate 0,7 A. Circuitul este astfel alimentat incât semicercul II este fix, în timp 
ce semicercul I se poate roti în jurul axei AB. Să se determine inducţia magnetică 
în centrul O, când semicercul I se fixează sub unghiul , dacă în situaţia 
prezentată în figură această inducţie este egală cu zero.  
      l1  I  
 
                        A     r1            B 
    
 
 
         r2 

     l2       II 
 
    Fig. 522. 
 523. O bară cilindrică cu lungimea l=1m este ţinută în poziţie verticală în 
contact cu fundul unui bazin în care există apă cu adâncimea de 2m. Neglijând 
frecările, cât trebuie să fie densitatea barei pentru a ieşi din apă. 
 524.de pe fundul unui lac ies bule de gaz cu diametrul do=1mm. Când 
ajung la suprafaţa apei diametrul bulelor de gaz devine d1= 1,1 d0. Să se calculeze 
adâncimea lacului ştiind  că tensiunea superficială a apei este             = 7310-

3N/m iar presiunea atmosferică este  p0= 105N/m2. Temperatura rămâne 
constantă.  
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 CLASA a XII-a 
525. A. Un circuit de curent alternativ este format dintr-un generator cu  

tensiune efectivă U şi  frecvenţă variabilă, o bobină ideală cu inductanţa L şi un 
condensator real cu capacitatea C şi rezistenţa R inseriat cu bobina . Să  se afle 
frecvenţa pentru care circuitul se comportă pur rezistiv. 

B. Un corp cu masa m=10 g loveşte cu viteza vo un  sistem de două 
resorturi având constante elastice k1= 10 N/m şi k2=20 N/m. Cunoscând că 
energia potenţială maximă de deformare elastică a resortului 1 este E1= 30 mj, să 
se afle viteza vo . Se neglijează frecările. 
 

 
 

Fig. 525 
 
 526. În faţa unei oglinzi sferice concave de rază R=70 cm se află un 
obiect, perpendicular pe axul optic principal. 
 a) Să se determine poziţia imaginii dată de oglindă dacă obiectul se află la 
distanţa de 90 cm faţă de lentilă. 
 b) Dacâ între oglindă  şi obiect se introduce o lamă cu feţe plan paralele de 
grosime e=20 mm să se determine noua poziţie a imaginii. Indicele de refracţie al 
lamei este n=1,5. 
 527. O lentilă Galilei este formată dintr-un obiectiv cu distanţa focală   f1= 
25 cm şi un ocular cu distanţa focală f2=-10 cm. Obiectul se află la 10 m de 
obiectiv. Să se calculeze :  
 a) distanţa între obiectiv şi ocular, astfel încât imaginea finală să fie 
dreaptă şi de patru ori mai mare ca obiectul ; 

c) lungimea lunetei şi mărirea liniară dacă ar deveni afocal.  
 
 
 
 
 

B. ETAPA  JUDEŢEANĂ 
  

 
 CLASA a VI-a 
528. Graficul vitezelor a două mobile care pornesc în acelaşi moment,  

din acelaşi loc, în mişcare rectilinie, sunt reprezentate în fig. 528. 
1) Precizaţi cum se mişcă mobilele. 
2) Calculaţi vitezele atinse de mobile după timpul de 5s de la plecare. 
3) Calculaţi raportul spaţiilor parcurse de cele două mobile până în  

momentul în care mobilele au aceeaşi viteză.  
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  v(m/s) 
     10   (1) 
 
             3   (2) 
 
 
                t(s) 
 
       10 

Fig. 528. 
 

529. Fie trei corpuri de mase m1, m2, m3 de volume v1, v2, v3 şi densităţi  
1, 2, 3. 
 Dacă m3= 2(m1+m2),  v3=v1+v2  şi 3= 1+2, atunci să se arate că celoe 
două corpuri de mase m1 şi m2 au acelaşi volum sau au aceleaşi densităţi. 
 

530. În fig. 530. Sunt reprezentate graficele de etalonare pentru două 
resorturi.  
 l1(cm)     l2(cm) 
 
      6          3 
 
      4 
 
      2          1 
 
       10             30   G(N)       20                   60    G(N) 
  a)      b) 

Fig. 530. 
a) Să se determine constantele elastice ale celor două  resorturi în S.I. 
b) De câte ori se alungeşte mai mult un resort faţă de celălalt atunci  

când se suspendă de fiecare un corp de masă 500 g. 
c) Se leagă resorturile în serie. Stabiliţi constanta elastică a resortului  

echivalent şi calculaţi alungirea acestuia dacă se suspendă corpul cu masa de 500 
g. Se dă g= 10 N/kg.  
 

 CLASA a VII-a 
531. Un experimentator studiază mişcarea unei şalupe pe un lac şi  

mişcarea unui colac de salvare scăpat pe apa unui râu. Rezultatele sunt prezentate 
în graficele a) şi b) din fig. 531.  

a) Calculează viteza v1 a şalupei faţă de lac şi viteza va a apei râului;  
b) Reprezintă, pe acelaşi grafic, legea mişcării şalupei faţă de mal  

atunci când ea se deplasează în susul şi în josul râului, cu viteza v1 faţă de apă; 
c) Care este raportul duratelor în care şalupa parcurge aceeaşi distanţă  

în sensul curgerii râului şi în sens opus. 
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 532. Un corp de masă m=500g, aşezat pe platforma unui cărucior aflat 
iniţial în repaus, este fixat de capătul unui resort vertical de constantă elastică k= 
50 N/m. Capătul superior al resortului este fixat la înălţimea lo= 3 cm, resortul 
fiind nedeformat. Deplasând căruciorul, pe orizontată, cu viteza constantă v= 1 
cm/s, se constată că după 4 s de la începerea mişcării acestuia, corpul începe să 
alunece pe platforma căruciorului.  

a) Calculează alungirea resortului în acest moment; 
b) Calculează raportul presiunilor exercitate de corp asupra platformei  

la momentele t=0 şi t=4s; 
c) Calculează coeficientul de frecare  dintre corp şi platforma 

căruciorului. (Se va lucra cu g= 10 N/kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   fig. 532. 
 533. a) Un corp luminos, punctiform, este plasat pe axa optică principală a 
unei lentile subţiri convergente la o distanţă egală cu dublul distanţei focale a 
acestuia. Ştiind că distanţa de la obiect la imaginea lui reală este d= 60 cm, 
calculează distanţa focală a lentilei. 
 b) În interiorul unei “cutii negre” prevăzută cu două orificii, O1 respectiv O2, 
aşezate simetric faţă de axa de simetrie a cutiei (vezi figura) este amplasat un 
sistem optic alcătuit din două elemente, unul dintre ele fiind lentila de la punctul 
a). În punctul P situat la distanţa do= 15 cm, simetric cu centrul optic al lentilei, 
faţă de peretele cu orificii, se află un mic laser care emite un fascicol îngust de 
lumină. Dacă  laserul este  orientat spre O1 fascicol de lumină iese din cutie prin 
O2 paralel cu axa optică principală, iar dacă este orientat spre O2 fascicol de 
lumină iese din cutie prin O1 paralel cu axa optică principală. Precizează al doilea 
element al sistemului, amplasarea acestuia în cutie şi desenează drumul 
fasciculelor de lumină în acest caz. 

      x   (km)              x     (m) 
72 10 
 
36 5 
 
 
O          1        2          t(h)             O 1        2         t(s) 
  
           Şalupă  a)    colac  b) 
    Fig.531 

 
 
 
l0         k 
 
 
         m    v 
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 c) Calculează lungimea minimă a cutiei în condiţiile punctului b). 
Influenţează distanţa dintre orificii mersul razelor de lumină ? Justifică răspunsul.  
 
 
 
 
 
         Fig.533 
 
 
 
 

 CLASA a VIII-a 
534. O eprubetă de înălţime H=160 mm şi considerată un cilindru  

circular drept se unple parţial cu apă (a=1000kg/m3 ) astfel încât să plutească 
într-un vas în care se află de asemenea apă. Fie h1 adâncimea la care se scufundă 
eprubeta şi h2 lungimea coloanei de apă din eprubetă. Modificând h2 şi măsurând 
h1 se obţin datele din tabelul următor: 

h2(mm) 67 78 85 91 99 
h1(mm) 116 124 131 136 143 

 
 
        h1 

       h2    nivelul  apei 
          din vas 
 
Se neglijează efectele de contact dintre epubretă şi apă. 

a) Reprezentaţi şi numiţi forţele care acţionează asupra eprubetei. 
b) Neglijând greutatea fundului cilindrului şi condiderând uniformă  

grosimea sticlei din care este făcut cilindrul, calculaţi densitatea sticlei. 
c) Se modifică valorile măsurate dacă temperatura la care se fac  

măsurătorile se modifică ? (Justificaţi) 
     fig. 534. 
 535. O sursă sonoră considerată punctiformă produce un sunet cu 
frecvenţa   care se propagă cu viteza v1 în mediul din care face parte sursa. La 
distanţa d1 de sursă, pe verticala sursei, se află un strat de aer orizontal în care 
viteza de propagare a sunetului este v2. 
 a) După cât timp percepe sunetul un observator, situat în stratul de aer 
orizontal la distanţa d (d>d1) de sursă şi pe verticala acesteia ? 
 b) Ştiind că sursa sonoră este un tub sonor închis  la un capăt şi care 
produce sunetul fundamental precizaţi lungimea coloanei de aer din tub. 
 c) Sursa sonoră se mişcă orizontal. Figuraţi drumul minim parcurs de 
sunetul emis de sursă la un moment dat şi perceput de observatorul aflat în 
repaus. Se consideră că momentul emiterii sunetului corespunde situaţiei în care 
sursa şi obdervatorul nu mai sunt pe aceeaşi verticală. (Justificaţi) 
 536. Într-un  vas, care conţine doi electrozi conductori din grafit, se află o 
soluţie de NaCl în apă. Între cei doi electrozi se aplică o diferenţă de potenţial cu  

 
        O1 

 
P 
 

        O2 
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ajutorul unei surse de curent continu a cărei tensiune poate fi variată. Folosind 
instrumentele de măsură necesare se măsoară tensiunea electrică între electrozi şi 
intensitatea curentului electric prin circuitul astfel format. Cu ajutorul datelor 
obţinute se trasează graficul (fig. 536) intensităţii curentului  prin soluţie în funcţie 
de tensiunea măsurată la bornele electrozilor. 
 
  I(A) 
     2 
 
 
 
   0,4     U(V) 
 
                           0       2                 14,8 

fig. 536 
 

 a) Desenaţi un circuit electric corespunzător situaţiei descrise, care să 
conţină şi elementele necesare măsurătorilor. 
 b) În soluţia de NaCl se află sarcini pozitive şi sarcini negative. Precizaţi 
sensul de mişcare al sarcinilor electrice, din soluţie, respectiv din firele de legătură 
în funcţie de sensul curentului electric prin sursa de tensiune. În situaţia dată 
mediul conductor al soluţiei respectă legea lui Ohm? (Justificaţi) 
 c) Se decuplează generatorul de la circuitul electric. Presupunând că 
instrumentele folosite au indicaţia zero la mijlocul scalei corespunzătoare mărimii 
măsurate, precizaţi sensul de variaţie al mărimilor măsurate în momentul 
întreruperii alimentării cu tensiune a circuitului electric. Calculaţi în acest caz, din 
grafic, valoarea maximă a tensiunii indicate de voltmetru imediat după decuplarea 
sursei.  
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 CLASA a IX-a 
537. 1) În punctele A şi B se află două bărci care se deplasează cu  

vitezele constante v1 şi v2=2v1 pe direcţiile indicate în fig. 537. Găsiţi pe cale 
grafică distanţa minimă până la care se pot apropia cele două bărci. Calculaţi 
distanţa minimă până la care se apropie bărcile cunoscând 1= 30o , 2= 60o şi 
distanţa AB=100m. 
 2) În vîrful unui dublu plan înclinat ca unghiurile bazei   şi  se află un 
scripete ideal peste care este trecut un fir inextensibil de masă neglijabilă. La 
capetele firului se leagă două corpuri cu masele m1 şi m2. Considerând toate 
forţele de frecare neglijabile, să se determine acceleraţia maximă ao care trebuie 
imprimată planului înclinat astfel încât corpul de masă m1 să nu apese asupra 
suprafeţei pe care se va deplasa. În ce sens se va mişca, în acest caz, sistemul 
format din corpurile cu mase m1 şi m2 şi cu ce acceleraţie ? 
   
 
             2v


 

                  1v


 
 
              A      B 
        fig. 537.a)         0a


 

 
 
          
 
                        m1 

          m2 

 
                               
        fig. 537.b) 
 
 
 
  F 
 
 
 
 538. 1) Un cub mic cu masa m=100 g se află în repaus pe un plan rugos 
de unghi =30o. Determinaţi forţa orizontală minimă F, cu care trebuie împins 
cubul pentru ca acesta să înceapă să se mişte. Se cunoaşte coeficientul de frecare 
la alunecare dintre cub şi plan = 0,8 . 
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 2). Două corpuri mici, cu masele m1  şi m2  (m2<m1), legate printr-un fir 
inextensibil de masă neglijabilă, se află pe suprafaţa netedă a unui semicilindru 
fix, ca în fig. 538.a.  Mărimea unghiului   nu este cunoscută. Dacă în poziţia din 
fig. 538.a sistemul este lăsat liber, el începe să se mişte cu acceleraţia a1. Cu ce 
acceleraţie a2  se va mişca sistemul imediat ce se lasă liber din poziţia prezentată 
în fig. 538.b? Aplicaţie numerică : 
 
 m1= 2 kg, m2= 6 kg şi a1= 6 m/s2.       
 
          m1 

             m1   m2  

    m2 

       /2  /2 
                                                                         
 
 
            a)     b) 
                                     fig. 538 
 
 539. 1) Pe un inel circular pot să alunece trei mărgelele. Una dintre ele are 
sarcina +q1, iar celelalte două au, fiecare, sarcina q2. Să se determine raportul 
dintre sarcinile q1 şi q2, dacă la echilibrul unghiului dintre razele care duc la 
mărgelele cu sarcini egale este ascuţit şi  egal  
cu 2. 
 2) În jurul Pământului se mişcă un satelit  pe o orbită  cu rază puţin mai 
mare decât raza Pămânului. Luna se mişcă , în jurul Pământului, pe o  
orbită de rază egală cu 380.000 km. Cunoscând raza Pământului R=6400 km, 
aflaţi raportul dintre viteza satelitului şi viteza Lunii.  
 

 CLASA a X-a 
540. Se consideră reţeaua plană infinită reprezentată parţial în                 

fig. 540.a. Toate  segmentele dintre două noduri sunt realizate din conductoare cu 
aceeaşi rezistenţă R. 
 a) Se decupează şi se extrage din această reţea porţiune cuprinsă în 
interiorul conturului C1. Cele şase capete libere ale porţiunii extrase se îndoaie în 
unghi drept faţă de planul hexagonului rămas şi se sudează pe o placă metalică 
plană, se rezistenţă neglijabilă între oricare două puncte ale sale. Se formează 
astfel o structură spaţială având forma unei prisme hexagonale drepte (fig. 540.b) 
. Află, în funcţie de R, rezistenţa între punctele A şi B ale porţiunii extrase. 

b) Se decupează şi se extrage din această reţea porţiunea cuprinsă în 
interiorul conturului C2(spre dreapta, decuparea este spre infinit). Află, în funcţie 
de R, rezistenţa între punctele C şi D. 
 c) Fiind dată reţeaua infinită (fără decupări), află în funcţie de R, rezistenţa 
între punctele E şi F. 
 
        

 

          
 
 
 
 
              

B 
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   fig. 540 b)     
            
            
A             
                   
 

 
 

fig. 540 a) 
 

541. Pentru circuitul reprezentat în fig. 541.a se cunosc: E1=2V, 
E2=E3=4V, r1=r3=3, r2=2, R1=7, R2=3, şu R3=7 . 
        E1     I(A) 
     E2              E2 

       r1   r2      r3       2,0 
      R   1,5  
           1 
              R1       R2          R3      0,5         
             
            0                   U(V) 
                  4 

              Fig. 541  a)   Fig. 541  b) 
 a) Află parametrii unui generator care, singur , ar asigura prin acelaşi 
rezistor R un curent cu aceeaşi intensitate cu a celui prin R în circuitul dat. 
 b) Se înlocuieşte R cu un dipol pasiv a cărui caracteristică U-I este cea 
reprezentată în fig. 541.b. Află intensitatea curentului prin acest dipol. 
 c) Se înlocuieşte R cu miliampermetru având curentul nominal Io=ImA şi 
rezistenţa interioară Ro=1k. Află ce intensitate va indica acest instrument dacă, 
înainte de a-l cupla în circuit, I se ataşează un şunt astfel ales încât domeniul de 
măsurare să devină [0A;2A]. 
 542. Se consideră o sferă conductoare de rază R, plasată în vid, într-o 
zonă în care există imponderabilitate.  
 a) Se încarcă sfera până la unpotenţial V1 (negativ). Află densitatea de 
sarcină de pe suprafaţa sferei şi presiunea electrostatică (mărime fizică numeric 
egală cu forţa ce acţionează asupra sarcinii aflate pe unitatea de suprafaţă a sferei 
din partea câmpului electric produs de sarcina de pe sferă). 
 b) Se încarcă sfera la un potenţial V2 (pozitiv). De la distanţă r de centrul 
sferei se lansează un electron astfel încât să descrie o mişcare circulară cu centrul 
traiectoriei în centrul sferei. Află modulul vitezei ce trebuie imprimată electronului 
astfel încât să fie posibilă mişcarea descrisă. 
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 c) Se încarcă sfera la un potenţial V3. Concentric cu sfera se plasează un 
inel de rază r(r>R), realizat într-un conductor foarte subţire dar nedeformabil, 
încărcat electric cu o sarcină egală cu cea de pe sferă. Se presupune că inelul este 
menţinut în poziţia indicată, printr-un procedeu oarecare. Află tensiunea  de 
întindere din inel datorată doar acţiunii sarcinii de pe sferă asupra sarcinii de pe 
inel. Se consideră că sarcina de pe sferă este uniform  distribuită pe suprafaţa 
acesteia şi în prezenţa inelului. 
Se consideră cunoscute următoarele constante universale: sarcina  elementară 
(e), permitivitatea electrică a vidului (o) şi masa electronului (mo). Pentru întreaga 
problemă se consideră că potenţialul de referinţă este V=0, la infinit.  
 

 CLASA a XI-a 
543. a) Un vas deschis conţine un lichid gliceric. Indică o metodă de  

determinare a coeficientului de tensiune superficială a lichidului aflat în vas. Ai la 
dispoziţie o pâlnie conică, confecţionată din sticlă , care are imprimată în lungul 
unei generatoare o riglă gradată în milimetri. Se cunosc : presiunea atmosferică : 
po, raza bazei conului  R (mai mică decât raza vasului) unghiul de la vârful conului 
2. Formula de calcul pentru volumul sectorului sferic care face parte dintr-o sferă 

de rază r şi are unghiul la vârf  2 , este : 
2

sin
3

4
2

3  r
V  . 

 b) Un metal având masa atomică relativă , formează o structură  
cristalină cubică centrată în volum (conţine în fiecare vârf şi în centrul cubului câte 
un ion) Calculează distanţa minimă dintre doi ioni. Densitatea metaluilui este . 
 c) Două sfere metalice identice de rază Ro, aflate iniţial la aceeaşi 
temperatură absorb aceeaşi cantitate de căldură.  Calculează raportul dintre 
variaţiile de temperatură ale sferei dacă sfera 1 se afă pe un plan orizontal izolator 
iar sfera 2 este suspendată de un cablu izolator. Se cunosc: căldura specifică c şi 
coeficientul de dilatare liniară  ale materialului din care sunt confecţionate 
sferele. 
 544. a) Prin  arderea combustibilului, într-o locuinţă temperatura variază 
de la t1=7oC la t2=21oC. Calculează variaţia procentuală a energiei interne a 
aerului din locuinţă. 
 Pentru cascada b) – c): 
Un balon de volum V1, conţine v1 moli de gaz, Balonul se află într-o incintă închisă 
de volum V2(V2>V1), în care se află şi v2 moli de gaz. Pereţii balonului sunt perfect 
termoconductori şi suportă presiunea maximă p. 

b) calculează presiunea din cilindru după explozia balonului 
d) Găseşte condiţiile pentru care explozia balonului nu are loc  

indiferent de valoarea temperaturii. 
545. Un amestec ce conţine f1=20% gaz monoatomic, f2=40% gaz  

biatomic şi restul gaz poliatomic participă la un proces ciclic format din: 
 1-2 destindere după legea V2= 0,510-8 T; 
 2-3 destindere după legea  p=-0,8 108V+8,4105; 
 3-1 transformare până la starea iniţială conform legii  V=0,5 10-5T; 

Cantitatea de gaz satisface relaţia : 
K

J
R 1 . Calculează: 

a) lucrul mecanic efectuat pe un ciclu; 
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b) raportul dintre temperatura maximă şi temperatura minimă atinse  
pe ciclu; 

c) căldura schimbată de gaz pe transformarea dintre stările 3 şi 1.  
 
 
 CLASA a XII-a 

 546.A. Se consideră circuitul din fig. 546, format din elemente ideale. 
După închiderea comutatorului, să se determine : 

a) valoarea maximă a intensităţii curentului electric  prin bobină ; 
b) valoarea  maximă a tensiunii de la bornele condensatorului C1 ; 
B. Se consideră un circuit rezonant, serie R,L,C. Cunoscând factorul de  

calitate Q(Q>>1) şi armonica de ordinul n să se determine raportul impedantelor 
corespunzătoare armonicii de ordinul n respectiv frecvenţei de rezonanţă; 
                                                        k 
 
 
                                                C2 

                                                                        L 
                                     
 
 
   

fig. 546 
 547. Două surse luminoase, punctiforme monocromatice şi coerente S1şi 
S2 sunt aşezate pe axul optic principal al unei lentile converegente subţiri având 
distanţa focală f iar distanţa dintre surse este l. Perpendicular pe axul optic 
principal al lentilei se aşează un ecran E de observaţie la distanţa f de lintilă. Se 
ştie că oscilaţiile sursei S1 sunt defazate cu o înaintea oscilaţiilor sursei S2, iar 
lungimea de undă a radiaţiilor emise este . 
 a) Care vor fi forma şi dimensiunile caracteristice franjelor de interferenţă? 
 b) Ce valori trebuie să aibă  o pentru ca în punctul O’ să se obţină un 
maxim de interferenţă? (1,5 puncte) 
 c) Dacă se îndepărtează lentila, iar o=0 să se calculeze distanţa de la 
punctul O’ până la cel mai apropiat maxim. Se consideră că această distanţă este 
mai mică decât d? 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 547. 

     L 
 
           l 
S1 S2                       O   O’ 
 
 
     l                    d 
 
     E 
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 548. A. În faţa unei oglinzi convexe, cu raza de curbură R, pe axul optic 
principal, se află o sursă punctiformă de lumină S, de intensitate I. Opus oglinzii se 
afla un ecrande observaţie . Ştiind că oglinda este caracterizată de un coeficient 
de absorţie , să se determine iluminarea punctului A, punct situat la intersecţia 
axului optic principal al oglinzii cu suprafaţa ecranului. Se ştie că AS=SB=R, unde 
B reprezintă vârful oglinzii. 
 B. Un obiect luminos este plasat pe axul optic principal al unei lentile 
subţiri convergente. Perpendicular pe axul optic al lentilei se află un ecran de 
observaţie. Lentila este situată între obiectul luminos şi ecran. Există două poziţii 
ale lentilei pentru care imaginea pe ecran a obiectului, este clară. Raportul 
măririlor liniare transversale pentru cele două poziţii ale lentilei este k. Determinaţi 
distanţa focală a lentilei dacă distanţa dintre obiectul luminos şi ecran este d. 
  
 
 
 
 
 
          Fig. 548. a 
 
C. Analizând desenul din fig. 548.c.  să se contruiască imaginea obiectului AB, 
ştiind că: 

- OO’ – axul optic principal al unei lentile convergente subţiri; 
- P’ – imaginea prin lentilă a punctului P.  

 
 
 
 
         Fig. 548. c 
 
 
 
 
 

14.   
A.ETAPA  PE  LOCALITATE-LICEU 

  
 

 CLASA a VI-a 
 549.  Un pahar cilindric are raza bazei r=5 cm şi înălţimea h=10 cm . În el 
se introduc două corpuri din fier, unul de formă  cubică cu latură lc= 2 cm, iar altul 
este o bilă cu raza rb=3 cm. 
 a) Ce volum de apă trebuie turnat în pahar pentru ca paharul să fie plin cu 
apă ? 
 b) În cât timp se umple cu apă paharul ce conţine corpurile printr-un 
robinet din care curg 3,32 cl/s ? 
 c) Apa din pahar se toarnă într-un vas paralelipipedic ce are baza un pătrat  
de latură l=5cm. Ce înălţime are apa în vas ? 

 
 
  A         S              B 
                    
 

 

         
 

        B      * P’ 
       O’ 
   O   * P     
 
 
      A 
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 550.  Un motociclist pleacă de la Deva la Arad mişcându-se astfel : 
parcurge distanţa d/3 cu viteza v1= 36 km/h, îşi contunuă drumul  pe distan’a d/2, 
cu viteza v1/2, iar restul drumului îl parcurge cu viteza v1/4. Să se calculeze : 
 a) Viteza medie cu care deplasează motociclistul între cele două localităţi; 
 b) distanţa între cele două localităţi ştiind că prima distanţă e parcursă în 
t1= 4/3 h. 
 551. Un motociclist se deplasează pe o şosea dreaptă cu viteza constantă 
v1=108 km/h, paralel cu o cale ferată pe care se află un teren lung de 180 m. Cât 
timp îi trebuie motociclistului pentu a depăşi trenul atunci când: 

a) se află în repaus pe linie; 
b) se deplasează pe linie cu viteza constantă de 20m/s. 

 
 CLASA a VII-a 
552. Un corp de aluminiu are temperatura de 0oC şi densitatea =2700  

kg/m3. Prin încălzire îşi modifică densitatea cu 0,1g/cm3 şi volumul cu 0,2 cm3  Să 
se calculeze: 

a) volumul V0 al corpului la 0oC; 
b) volumul V1al corpului încălzit; 
c) greutatea corpului ; (g=10 N/kg). 
 
553. Sonarul este un dispozitiv pentru măsurarea adâncimii mărilor  

bazată pe reflexia sunetului . Un sonar se află într-un elicopter situat la înălţimea 
h1=170 m de suprafaţa mării. Din elicopter se emite un semnal sonor care este 
recepţionat de sonar după 1,4 s de la emisie. Să se calculeze adâncimea apei sub 
elicopter ştiind că viteza sunetului în aer este v1=340 m/s şi în apă v2= 1500 m/s. 
 554. Pe o tije orizontală pot aluneca două inele foarte uşoare prinse la 
extremităţile libere a două resorturi identice fiecare cu constantă de elasticitate 
k=50 N/m. Un fir are capetele prinse  de inele iar la mijlocul său se suspendă o 
sferă de masă m=1kg. La un moment dat inelele se fixează ca în figura 554. 
Alungindu-se cu l =5 cm. Să se determine: 

a) forţa de frecare dintre inele şi tije; 
b) apăsarea exercitată de fiecare inel asupra tijei. Se ia g=10 N/kg. 

 

 
Fig. 554 

 
 CLASA a VIII-a 
555. Un corp cu greutatea G=1000 N trebuie ridicat la înălţimea h=2m  
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folosind un plan înclinat cu lungimea l=4 m şi cu randamentul =80%. Care este 
forţa minimă necesară acestei acţiuni ? Ce valoare are avea această forţă dacă s-
ar putea înlătura frecările ? 
 556. Un cub cu masa m=800 g aşezat pe o suprafaţă orizontală exercitată 
cu o presiune P=200 Pa. 

a) Să se calculeze latura l, a cubului; 
b) Cubul se introduce într-un vas ce conţine apă (apă=1000 kg/m3). Să  

se determine masa m1 a unui corp care aşezat pe cub, face ca acesta să fie 
scufundat complet în apă ? 
 c) Ştiind că aria bazei vasului este S= 6,2 dm2 să se afle cu cât se modifică 
presiunea hidrostatică la fundul vasului atunci când corpul de masă m1 , şi 
densitatea 1=7200 kg/m3 este luat de pe cub şi introdus în apa din vas. Se 
cunoaşte g=10 N/kg. 
 557. O bucată de gheaţă cu masa m=1 kg conţine în ea o bilă de fier 
astfel încât raportul masei bilei la masa gheţii este ½ . temperatura iniţială a gheţii 
este –10oC . Cât combustibil cu puterea calorică q= 400 MJ/kg se consumă pentru 
a tranforma în vapori  jumătate din gheaţă instalaţia de încălzire având 
randamentul 60% . se cunosc: Cgheaţă= 2090 J/kgK; Capă= 4180 J/kgK; g=330 
KJ/kg; vap= 2,3106 MJ/kg; CFe= 460 J/kg k.  
 

 CLASA a IX-a 
558. a) Ce condiţie trebuie să îndeplinească vectorii: 321 ,, vvv


 pentru  

ca: )( 321 vvv


  x  )( 321 vvv


 =0. 

 b) Un mobil care are mişcarea circulară uniformă astfel încât acceleraţia 
totală este orientată în timpul mişcării după  o coardă de lungime constantă şi 
egală cu 3m. Să se afle acceleraţia totală în momentul în care viteza mobilului este 
12m/s. Raza cercului fiind R=4m, să se afle componentele, normală şi tangenţială 
pentru această viteză. 
 559. Pe o suprafaţă orizontală se află o placă plană de masă M peste care 
este aşezat un corp de masă m prins de placă prin intermediul unui resort de 
constantă elastică K. Coeficientul de frecare dintre corp şi placă este 1 iar dintre 
placă şi suprafaţa orizontală este 2. Să se calculeze: 
 a)  forţa minimă ce trebuie să acţioneze asupra plăcii pentru a deforma 
resortul; 
 b) valoarea forţei ce produce o alungire l1 a resortului . 
 560. Un corp este tras accelerat în sus de-a lungul  unui plan înclinat, de 
unghi =30o cu o forţă F care face unghiul  cu planul înclinat. 
 a) Penru ce unghi  forţa va fi minimă, dacă unghiul de frecare cu  planul 
este =15o ? 

c) Care este valoarea acceleraţiei ? 
 

 CLASA a X-a 
561. un punct material se află în punctul A pe o suprafaţă cilindrică la  

înălţimea h=R. Neglijându-se frecările punctului cu suprafaţa, să se determine: 
 a) Unghiul  făcut de raza vectoare a punctului cu orizontala  în poziţia 
în care punctul părăseşte suprafaţa cilindrului, presupunându-se că la momentul 
iniţial se găseşte în repaus. 
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 b) viteza iniţială vo orizontală cu care trebuie azvârlit corpul, astfel ca el 
să părăsească cilindrul sub unghi . 
 562. Două conductoare sferice de rază R1= 2,5 cm şi R2= 3 cm se află al 
distanţa de un metru şi sunt încărcate la potenţiale V1=500 V şi V2= 750 V. Să se 
calculeze sarcinile q1şi q2 de pe cele două conductoare. Se pun în legătură sferele 
printr-un fir metalic. Arătaţi că enunţul . “purtătorii de sarcină electrică se 
deplasează astfel încât potenţialele sunt egale” este echivalent cu a spune că 
“purtătorii de sarcină se redistribuie astfel încât energia finală a sistemului este 
minimă”. 
 563. Între armăturile unui condensator plan situat în aer la distanţa d=2 
mm se deplasează o picătură de ulei cu masa m=10-5 g. În urma iradierii spaţiului 
între armături cu radiaţii X, picătura se îmcarcă cu sarcina q=9,8  pF întâmpinând 
o forţă de rezistenţă proporţională cu viteza. Aplicând planelor o tensiune U1 între 
armături, picătura străbate în mişcare uniformă distanţa s, între două repere întâi 
în sus, şi apoi în jos, într-un interval de timp total t1. Aplicând tensiunea U2 de k=5 
ori mai mică, durata totală t2, corespunzătoare aceluiaşi fenomen creşte de n ori. 
Determinaţi:  

a) valorile U1 şi U2 ale tensiunii aplicate; 
b) duratele t1 şi t2 dacă, durata deplasării picăturii între repere, 
când nu se aplică tensiunea este to=5s; 
c) valorile pe care le poate lua k, dacă n=10 şi valorile pe care le 

 poate lua n pentru k=5. 
 

 CLASA a XI-a 
564. O spiră dreptunghiulară cu rezistenţa R=16 , lăţime l=4 cm şi  

lungimea L=10 cm este deplasată cu viteza constantă v= 1 m/s printr-o regiune 
din spaţiu de lăţime d= 15 cm în care există un câmp magnetic uniform cu 
inducţia B=2T. Să se studieze şi să se reprezinte grafic : 

a) variaţia fluxului prin spiră funcţie de poziţia spirei 
b) variaţia tensiunii electromotoare în spiră e=e(x) 
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                                                  fig. 564. 
565. Pe fundul unui bazin gol  cu baza un pătrat, a cărui latură este 2m  

se află aşezată o scândură de lemn (=800 kg/m3) având dimensiunile : a= 80 
cm, b=5 cm şi c= 2 cm. În bazin curge apă (o=103kg/m3) astfel încât în fiecare 
secundă volumul acestuia creşte cu 1 cm3.  

a) Ce presiune exercită scândura asupra fundului bazinului gol ? 
b) După cât timp se anulează forţa de apăsare a scândurii asupra  

fundului bazinului ? 
 c) Să se calculeze lucrul mecanic al forţei arhimedice în intervalul de timp 
de 95,36 s, cronometrul din momentul prezenţei apei pe fundul bazinului. 
 566. Într-un vas cu apă se cufundă un vas cubic cu pistonul mobil având 
greutatea G şi latura l, ca în fig. 566. Presiunea iniţială a aerului în cilindrul este 
egală cu  presiunea atmosferică normală. Să se determine adâncimea h până la 
care se cufundă sistemul în apa şi distanţa x dintre pereţii verticali dacă G<l3og 
(o densitatea apei).  
 
 
 
 
 
 
      Fig. 566 
 
 
 
 

Fig. 566 
 CLASA a XII-a 
567. Într-un cilindru orizontal plin cu gaz ideal şi închis la ambele  

capete, există  un piston cu masa m şi aria secţiunii S. În poziţie de echilibru, 
pistonul împarte cilindrul în două părţi egale cu volumul V0 şi presiunea p0. 
Pistonul este împins uşor din poziţia de echilibru şi apoi eliberat. (exponentul 
adiabatic  . 
 568.  se dau două oglinzi având aceeaşi distanţă focală f, şi axa comună. 
Să se determine distanţa minimă dintre vârfurile oglinzilor, astfel încât imaginea 
unui punct luminos M de pe axa principală să se formeze tot în M, în urma 
reflexiilor razelor de lumină, ce provin de la punctul luminos M, succesiv pe cele 
două oglinzi. 
 569. Puterea separatoare a ochiului normal fiind =2’ să se determine 
distanţa între două puncte vecine pe care ochiul le poate separa, observându-le 
printr-o lupă cu convergenţa c= 50 dioptrii. Ochiul se află în focarul lupei.  
 
 
 
 
 
 

        l0 

 
 
 
 
    h 

   x  
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B. ETAPA  JUDEŢEANĂ 
  
 

 CLASA a VI-a 
570. A. O bară de formă cilindrică are secţiunea transversală 1 cm2.  Pe  

bară sunt trasate semne astfel că porţiunea de bară cuprinsă între două diviziuni 
consecutive să aibă volumul de 11 cm3. Care este distanţa dintre două diviziuni 
consecutive în mm. 
 B. Mai mulţi elevi au primit câte un cronometru şi li s-a cerut să 
cronometreze durata căderii unui corp. Iată rezultatele lor: t1= 1,8s; t2=2s; 
t3=1,8s; t4=3s, t5= 2,2 s. Calculaţi durata medie a căderii corpului, precum şi 
eroarea fiecărei determinări . Cum apreciaţi determinarea t4 ? 
 571. Doi pietoni în localităţile A şi B, pornesc unul spre altul, într-o mişcare 
rectilinie uniformă. În momentul întâlnirii, primul parcursese cu 1,5 km mai mult 
decât celălalt. După întâlmire îşi continuă drumul. Primul ajunge  în localitatea B 
după un timp t1=30 min de la întâlnire, iar al doilea ajunge în localitatea A după 
un timp t2=1h. Aflaţi vitezele cu  care s-au deplasat cei doi pietoni . (Se dă 

)41,12   . Trasaţi graficul distanţelor parcurse de fiecare mobil în funcţie de 
timp. 
 572. Se amestecă mase egale din două lichide miscibile, obţinând un 
amestec a cărui densitate este =8/9 g /cm3. Să se calculeze: 

a) densităţile lichidelor 1 şi 2 dacă 1/2 = 4/5; 
b) volumul amestecului dacă, volumul lichidului cu densitatea 1  este  

250 cm3. 

 
 CLASA a VII-a 

 573. O sursă punctiformă de lumină , o lentilă convergentă subţire şi o 
oglindă  plană sunt aşezate ca în fig. 573. Se cunosc: a=20 cm, a1=30 cm,          
=45o. Lentila formeză două imagini ale sursei S. 
 a) Să se determine distanţa dintre aceste imagini, dacă distanţa focală a 
lentilei este f=5 cm. 
 b) Cât va deveni această distanţă dacă se aşează oglinda perpendicular pe 
axa optică a lentilei? 
 
 
 
                   S 
 
 
 
           a1 
      
     Fig. 573. 
          1F


 

 574. A. O cărămidă cu masa m= 5 kg  
este lipită de un perete vertical prin apăsarea          
cu forţa   F1,   care formeză unghiul =450 cu 

   a 
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direcţia orizontală .  Coeficientul  de   frecare    fig. 574. a) 
dintre cărămidă şi perete este =0,3.  
Care este valoarea minimă a forţei F1, necesară menţinerii cărămizii înrepaus ? 
  
 
C. Se aşează cărămida pe plan orizontal  
şi se  pune  peste  ea  o altă cărămidă cu  
aceeaşi masă , legată de un peret vertical         
printr-un   resort  cu  constanta   elastică  
k= 2400  N / m,  care  face  cu  direcţia     k 
verticală  un unghi  =300.    Coeficientul  
de frecare dintre cărămidă şi plan şi dintre  
cele  două  cărămizi este =0,3. Care este          2F


  

valoarea  minimă  a forţei F2 ,  necesară      
 pentru  a  deplasa  cărămida ?  Care este  
alungirea resortului ? 
       fig. 574.  b) 
 575. Un steag pe catargul unui vapor formează un unghi de 90o cu direcţia 
de înaintare, atunci când vaporul navighează cu 10 km/h. Ştiind că viteza vântului 
este de 20 km/h determinaţi ce unghi formează steagul cu direcţia  de înaintare ? 
 

  CLASA a VIII-a 
576. A. La baza unei construcţii de felul celei din fig. 576. a) se află un 

furtun lung, subţire, încolăcit, OO’, plin cu apă;  la capătul O’ este montat un 
manometru (etalonat la înălţime mare deasupra Pamântului), iar la capătul O un 
dop. Un muncitor prinde capătul O şi îl deplasează pe drumul ABCD până în 
punctul D cu viteza constantă v= 1m/s, capătul O’ rămânând pe loc. Se cunosc: 
AB=BC=CD=1=4m,  =300, apa = 103kg/m3, g= 10 m/s2, po=105 N/m2 
(presiunea atmosferică la nivelul solului) 

 a) Ce presiune indică monometrul când capătul O al furtunului ajunge în 
punctul D? 
 b) Cum se modifică indicaţia manometrului dacă este scos dopul ? 
Justificaţi răspunsul. 
 c)  Reprezentaţi grafic presiunea indicată de manometru în funcţiei de 
timpul necesar parcurgerii drumului ABCD. 
 B. Într-un vas cu apă se introduce un corp, ce pluteşte la suprafaţa apei 
(vezi 576 b)). Apoi, vasul se astupă cu un capac. Dacă în vas se pompează sau se 
scoate aer, astfel ca densitatea aerului din vas sa crească sau să scadă, ce se 
întâmplă cu adâncimea de scufundare a corpului: creşte sau scade ? Justificaţi 
afirmaţia.  
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         Fig. 576 a)        Fig. 576 b) 
 
 577. Într-un vas metalic, a cărui capacitate calorică se neglijează se pune 
o cantitate de gheaţa mărunţită aflată la temperatura  1=-10oC, după care vasul 
este aşezat pe o plită electrică. Se constată că după un interval de timp t1= 15 
min gheata se topeşte. 
 a) După cât timp t2 se va produce vaporizarea apei, socotit din momentul 
topirii gheţii, ştiind că pirderile de căldură sunt proporţionale cu timpul cât 
funcţionează plita electrică ? 
 b) Dacă presiunea atmosferică creşte, timpul după care se produce 
vaporizarea scade sau creşte? Justificaţi răspunsul. 
Se cunosc: căldura specifică a apei: ca=4200 J/kg k, căldura specifică a gheţii 
cg=2100 J/kg k, căldura latentă specifică de topire a gheţii  g= 33,5 104J/kg, 
căldura latentă specifică de vaporizare a apei  v= 23  105J/kg. 
 578.A. Două bile de masă m=0,4 g, fiecare, încărcate cu sarcini electrice 
de acelaşi semn, sunt suspendate într-un punct comun prin fire imponderabile şi 
inextensibile de lungimi egale, şi sunt legate între ele printr-un fir de aceeaşi 
lungime. Dacă firul ce le leagă este tăiat, bilele se ridică la înălţimea maximă la 
care firele sunt orizontale (viteza bilelor este nulă). Determinaţi tensiunile din fire 
în acest moment. Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională terestră g=10 m/s2. 
Pentru un sistem de două sarcini electrice  

 
 

fig. 578 
 
aflate la distanţa r una faţă de alta, energia potenţială electrostatică are expresia 
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 B. Graficul intensităţii curentului electric funcţie de sensiunea aplicată la 
capetele a doi conductori, unul din cupru şi celălalt din aluminiu, este dat în fig. 
578. Masa conductorului de cupru este de 4 ori mai mică decât masa 
conductorului de aluminiu. Care este raportul lungimilor celor doi conductori, 
laluminiu/lcupru? 
 Se cunosc: rezistivităţile electrice şi densităţile celor doi conductori cupru= 
1,710-8 m , daluminiu=2700 kg/m3, aluminiu= 2,810-8 m  şi dcupru = 8900 kg/m3.  
 
 

 CLASA a IX-a 
579. O bicicletă se deplasează cu v=10 m/s. Calculaţi viteza faţă de  

şosea a punctelor  de pe circumferinţa unei roţi a bicicletei situat la capetele 
diametrelor ce formează, la un moment dat, unghiul a= 60o cu verticala: 

 
 

fig. 579. 
 Pentru sistemul din fig. 579 se cunosc m1=m2=1kg, m3=2 kg şi coeficienţi 
de frecare 1=0,1 şi 2=0. Considerând scripeţii ideali, calculează: 

a) acceleraţiile celor trei corpuri; 
b) tensiunea în axul scripeţilor ficşi. 
580. Penru sistemul de corpuri din fig. 580 se cunosc: m1=4 kg,           

m2=1 kg , =45o, g=10 m/s2, coeficientul de frecare dintre cele două corpuri este 
=0,1, iar frecarea dintre corpul 1 şi suprafaţa de contact este neglijabilă. Forţa F 

depinde de timp după legea: F=bt, unde b=
9

210
 N/s. 

 
fig. 580 

 Calculează: 
a) acceleraţia sistemului la momentul t=0,45s; 
b) acceleraţia celor două corpuri imediat după ce acestea devin  

diferite; 
c) momentul în care acceleraţiile devin diferite. 
581. a) Calculează unghiul maxim (faţă de verticală) cu care se poate  

înclina, fără să cadă, un  motociclist la viraj. Unghiul de frecare este =15o; 
 b) Dacă viteza motociclistului estev, calculează raza minimă a virajului; 
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 c) Un “cubuleţ”  alunecă printr-un şanţ cilindric elicoidal, de profil 
dreptunghiular trasat în interiorul unui cilindru de rază R. Găseşte expresia vitezei 
limită a cubului: Se cunosc: coeficientul de frecare dintre cub şi pereţii cilindrului  
, pasul elicoidei h şi acceleraţia gravitaţională g. 
 

 CLASA a X-a 
582. A. Un condensator plan este compus din două armături metalice  

rectangulare , de laturi a şi b, aflate la distanţa d una faţă de cealaltă. Spaţiul 
dintre armături este complet ocupat de o placă dielectrică rectangulară, de 
permitivitate electrică  şi cu aceleaşi dimensiuni ca armăturirle condensatorului 
plan. Condensatorul este încărcat cu energie,  cu ajutorul unui generator; fie Uo 
diferenţa de potenţial corespunzătoare. Generatorul este ulterior deconectat. Se 
scoate apoi, parţial, placa pe o lungime x, paralel cu latura a(0<x<a).(se 
consideră  că în timpul procesului de scoatere a plăcii pe lungimea x, nu se 
generează energie electromagnetică în exterior) . Să se calculeze, în momentul 
respectiv: 

a) diferenţa de potenţial U(x) dintre armături; 
b) energia cu care rămâne încărcat condensatorul după scoaterea plăcii  

pe lungimea x. 
A. O particulă cu masa m=10-4 kg şi sarcina electrică q=10-8 C,  

pătrunde sub unghiul =45o faţă de direcţiaorizonatlă, cu vectorul viteză orientat 
oblic în sus , într-o regiune cu lăţimea b=0,1 m unde există un câmp electric 
uniform orientat pe verticală, de sus în jos, cu intensitatea E=106V/m şi iese sub 
unghiul = 60o faţă de orizontală. Determinaţi mărimea vitezei particulei la 
intrarea în câmp. 
 583. A. Din punct de vedere electrostatic, suprafaţa Pământului poate fi 
considerată un bun conductor electric. Considerăm că are sarcina totală Qo şi o 
densitate medie de sarcină pe unitatea de suprafaţă o. 
 a) În ce condiţii, pe vreme bună, câmpul electric, orientat în jos, are la 
suprafaţa Pământului valoarea Eo aproximativ egală cu 150 V/m. Determinaţi 
densiatea superficială de sarcină a Pământului şi sarcina totală a suprafeţei 
Pământului. 
 b) Câmpul electric orientat în jos descreşte cu altitudinea. La o înălţime de 
100 m, valoarea sa s-a redus la aproximativ 100 V/m.Calculaţi sarcina netă medie 
pe m3 din pătura atmosferică dintre suprafaţa Pământului şi cea cu altitudinea de 
100 m. 
 B. în reţeaua din fig, 583. Se cunosc: R1=1 şi R2=3. Imediat după 
închiderea întrerupătorului k, voltmetrul indică U1=6 V, iar mai târziu, după 
încărcarea condensatorului, voltmetrul indică U2= 9,6 V. precizaţi indicaţia 
voltmetrului după deschiderea întrerupătorului. Se neglijează curentul prin 
voltmetru. 
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Fig. 583. 

 584. Se realizează ciruitul din fig. 584, utilizând două ampermetre 
identice, două voltmetre identice şi un generator cu rezistenţa intrenă neglijabilă. 
 a) Ştiind că ampermetrele A1 şi A2 indică I1=1,1 mA şi I2 = 0,9 mA, iar 
voltmetrul V2 indică tensiunea U2=0,25 V, să se determine indicaţia voltmetrului 
V1. 
 b) Să se determine tensiunea electromotoare a generatorului; 
 c) Care vor fi indicaţiile  celor patru instrumente de măsură dacă se 
scurtcircuitează voltmetrul V1 ?  

 
 
 

Fig. 584 
 
 
 

 CLASA a XI-a 
585.O tijă metalică , de lungime d şi rezistenţă neglijabilă, porneşte cu  

viteza iniţailăa v0 mişcându-se  rectiliniu cu acceleraţia constantă a, de-a lungul 
axei Ox, într-un câmp magnetic uniform de inducţie B0 . Sursa astfel obţinută este 
conectată la bornele a două bobine ideale cu inductanţele L1 şi respectiv L2 legate 
în paralel. 
 a) Determinaţi curenţii prin cele două bobine,considerând i) a=0; ii) a0 
 b) Care ar trebui să fie legea de variaţie a inducţiei magnetice B=B(x) 
astfel încât la bornele tijei  să apară o tensiune electromotoare constantă E ? 
 c) Care ar fi curenţii prin cele două bobine, în condiţiile punctului b, 
considerând că tija are rezistenţa R ? 
 586. Fie un vas cilindric de rază R=1 m, de înălţime mare, care conţine 
apă (=1 g/cm3). Cu ajutorul unui fir ideal, cu lungimea L=40 cm, un corp sferic, 
cu volumul V=1 cm3 şi densitate ’, este prins de centrul fundului vasului. 
 a) Să se determine înclinarea  suprafeţei libere a lichidului, într-un punct 
situat la distanţa r=40 cm de axa verticală a cilindrului, dacă lichidul se roteşte  
împreună cu vasul, în jururl axei de simetrie cu viteza unghiulară = 5 s-1. 
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 b) Să se determine tensiunea din fir, dacă vasul urcă pe verticală cu 
acceleraţia a= 5 m/s2, considerând i) ’= 0,5 g/cm3 ; ii) ’=1,5 g/cm3. 
 c) Să se determine tensiunea  din fir, dacă lichidul se roteşte împreună cu 
vasul, în jururl axei de simetrie cu viteza unghiulară  =5 s-1, considerând       i) 
’= 1,5 g/cm3 ; ii) ’=0,5 g/cm3. 
Se consideră g= 10 m/s2. 
 587. Într-o incintă vidată se află un tub termoizolant, cilindric, orizontal, 
foarte lung, cu secţiunea S=10 cm2. Două pistoane termoizolante identice, cu 
m=44 g, delimitează o cantitate v=1 mol de C O2 (=44 g/mol), aflat în condiţii 
fizice normale. Între pistoane şi tub se exercită o frecare Ff= 3 16100  N. Sub 
acţiunea unei forţe exterioare pistonul 1 se deplasează către celălalt piston cu 
v=0,1 m/s, până când pistonul 2 este pe punctul de a se pune în mişcare. 

a) Cât durează mişcarea ? 
b) Care este valoarea medie a forţei exterioare aplicate ? 
c) În momentul în care pistonul 2 s-ar pune în mişcare, pistonului 1 i  

se imprimă o viteză v’=1000 m/s. Calculaţi distanţa minimă pe care s-ar putea 
deplasa pistonul 2.  
 Se consideră po= 105Pa, T0=273 k, R=8,31 J/(mol k) 
 

 CLASA a XII-a 
588. pe un banc optic se montează o lentilă convergentă, o lumânare  

aprinsă şi un ecran de observare. Lentila este din sticlă cu indicele de refracţie 1,5 
, are razele de curbură egale iar distanţa focală este f=12 cm. Ecranul este  
orientat perpendicular pe axul optic principal al lentilei. 

a) se deplasează lumânarea cu viteza v


1 perpendiculară  pe axul optic  
principal, pe o traiectorie ce intersectează axul principal. Stiind că viteza imaginii 
este de patru ori mai mare decât cea a obiectului, află distanţa minimă dintre 
lumânare şi imaginea acesteia de pe ecran. 

b) Se deplasează lumânarea cu viteza v


1 de-a lungul axului optic  
principal, spre lentilă. Află distanţa dintre obiectşi imagine în momentul în care 
viteza ecranului v


2, este de patru ori mai mare deât viteza v


1 a lumânării. 

 c) se argintează una dintre feţele lentilei. Se deplasează lumânarea cu 
viteza v


1 de-a lungul axului optic principal al sistemului optic, spre lentilă, în 

partea feţei neargintate. Află viteza relativă a imaginii lumâării faţă de lumânare 
când aceasta « se întâlneşte » cu lumânarea. 
 
 589. Se consideră  o lentilă biconvexă subţire, cu razele de curbură R=0,5 
m, indicele de refracţie n=1,5 şi diametrul D=4 cm . 

a) Află distanţa focală a lentilei. 
b) Se deplasează în faţa lentilei, pe axul optic principal al acesteia, o  

lumânare aprinsă. Pentru observarea imaginii se utilizează un ecran  
plasat corespunzător. Află distanţa minimă dintre lumânare şi ecran pentru care, 
pentru o dispunere corespunzătoare a elementelor sistemului optic descris, se 
obţine o imagine clară a lumânării pe ecran. 
 c) Se şlefuieşte una  dintre feţele convexe ale lentilei, astfel încât se 
îndepărtează din zona centrală a unei feţe o porţiune având forma unei calot 
esferice, cu diametrul bazei egal cu jumătate din diametrul lentilei (vezi figura 
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alăturată).Se iluminează lentila cu un fascicul de lumină paralel cu axul optic 
principal. Află care este diametrul minim al petei luminoase care se poate obţine 
pe ecran. 

 
Fig. 589. 

 
 590. Se dispune de un lichid transparent, cu densitatea  =800 kg/m3, 
indicele de refracţie n şi coeficientul de tensiune superficială . Se consideră că 
indicele de refracţie al aerului este naer=1, iar acceleraţia gravitaţională g= 10 m/s. 
 a) Se introduce lichidul într-un vas prismatic drept, cu baza un triunghi 
echilateral, cu pereţii subţiri, cu grosimea constantă şi transparenţi, realizându-se 
astfel o prismă optică. Utilizând un montaj corespunzător, se constată că deviaţia 
minimă a unui fascicul luminos (măsurată în planul secţiunii principale a prismei) 

este rad
6

  . Află indicele de refracţie al lichidului ,n. 

 b) Acelaşi lichid se toarnă într+un vas transparent şi apoi se introduce 
parţial un tub capilar din sticlă, suficient de lung, în poziţie verticală. Se constată 
că nivelul lichidului din tubul capilar este mai sus decât al restului lichidului din 
vas. Se iluminează lichidul din partea inferioară a vasului astfel încât în tubul 
capilar pătrunde un fascicul paralel de lumină care se propagă vertical spre 
menisc. Se constată că la suprafaţa lichidului, sub nivelul acestuia, se formează pe 
peretele tubului capilar o bandă luminoasă de înălţime h=0,5 mm. Cunoscând raza 
interioară a tubului capilar, r=1 mm, află unghiul de racordare al meniscului cu 
peretele tubului capilar, . 
 c) În cazul de la punctul b), se constată că denivelarea lichidului din tubul 
capilar faţă de cel din vas este hj= 2 cm. Află coeficientul de tensiune superficială 
al lichidului, .   
 
 

  
 

A. ETAPA PE LOCALITATE / LICEU 
  

 
 
 Clasa a VI-a 
 
 591. Din localităţile  A şi B, aflate la 200 km una de cealaltă pornesc unul 
spre celălalt două automobile. După două ore distanţa dintre ele este 8 km. Dacă 
ambele pleacă din A spre B, după trei ore distanţa dintre ele este 6 km. Aflaţi 
viteza medie cu care un automobil ar merge din A în B, jumătate de drum cu 
propria lui viteză, iar jumătate cu a celuilalt. 
 
 592. Un cub de fier de latură l=2cm se şlefuieşte până când se obţine cea 
mai mare sferă. Materialul obţinut prin şlefuire se introduce în cea mai mică 
mensură în care ar putea intra sfera. Dacă iniţial avem în mensură 10cm3 de apă, 
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care este înălţimea minimă a mensurei pentru a nu curge apă după introducerea 

materialului şlefuit. Se dă Vsferă=
3

4 3R
. 

  
 593. Desenul din figura 593 reprezintă graficele poziţiilor a două mobile în 
funcţie de timp.  

Se cere:  
a) sensul de deplasare a celor două mobile; 
b) momentele plecării mobilelor; 
c) locul şi timpul de plecare, cât şi momentul când se întâlnesc; 
d) vitezele celor două mobile; 
e) după cât timp mobilele îşi schimbă poziţiile. 
 

 
Fig. 593 

 
  
 
 
 
 
 
 

Clasa a VII-a 
 594. urmăriţi circuitul din figura 594 şi precizaţi care becuri se aprind 
dacă: 
 a) k1 închis, k2 şi k3 deschise; 
 b) k3 şi k2 închise, k1 deschis; 
 c) k1 şi k2 închise, k3 deschis; 
 d) k1, k2 şi k3 închise; 
 

 
Fig.594 
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 595. a) Două  oglinzi plane fac între ele un unghi . Cum variază unghiul 
 dintre raza de incidenţă şi cea emergentă în funcţie de unghiul de incidenţă i1, 
pe prima oglindă? 

 
Fig.595 

 
 b) Un scafandru priveşte sub unghiul de incidenţă i, o pasăre care zboară 
deasupra apei. Va aprecia în mod corect înălţimea la care zboară pasărea? În 
legătură cu această întrebare care din următoarele afirmaţii este corectă:  
 a) da; 
 b) nu, el va vedea pasărea mai jos decât în realitate; 
 c) nu, el nu va vedea pasărea mai sus decât în realitate. 
 
 596. Un obiect este plasat la 18 cm de un ecran. 
 a) În ce punct între obiect şi ecran poate fi aşezată o lentilă cu distanţa 
focală de 4cm pentru a se obţine o imagine reală pe un ecran; 
 b) care este raportul măririlor în cele două situaţii? 
 
 
 
 
 
 Clasa a VIII-a 
 597. Cu ajutorul presei hidraulice din figura 597 trebuie ridicat la înălţimea 
h=0,8m un corp de masă m=1,5t. Razele pistoanelor sunt r1=5cm şi r2=20cm. 
Pistonul mic se deplasează la o apăsare pe l1=10cm. 

 Se cere:  
a) forţa F cu care trebuie acţionată pârghia ştiind d1=6cm şi d2=54 cm; 
b) numărul de deplasări efectuate de pistonul mic pentru a deplasa corpul 

pe distanţa h: Se dă g=10m/s. 

 
Fig. 597 
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 598. Într-un vas cilindric se toarnă două lichide nemiscibile până la 
înălţimea h. Un corp de densitate , se introduce în vas şi pluteşte în echilibru, 
scufundat un sfert în lichidul de densitate 2 şi restul în lichidul de densitate 1. 
Corpul poate fi deplasat uniform prin lichidul de densitate 2, legându-l prin 
intermediul unui fir, trecut peste un scripete de un corp confecţionat din acelaşi 
material dar având volumul jumătate din al corpului aflat în lichid. Ştiind că lichidul 
de densitate 2 are lungimea cu d mai mare decât lungimea lichidului de densitate 
1 să se afle presiunea hidrastatică exercitată pe fundul vasului,  în lipsa corpului, 
în funcţie de densitatea corpului, înălţimea h a lichidului şi distanţa d. 
 
 599. Un corp cu masa de 19,6 kg este aruncat de-a lungul unei suprafeţe 
orizontale cu viteza iniţială de 20m/s. 
 1. La ce distanţă ajunge corpul dacă coeficientul de frecare este 0,02; 
 2. Cu câte grade s-ar ridica temperatura unui litru de apă aflat la 00C sub 
influenţa căldurii echivalent cu lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare? Se dă 
apă=1g/cm3, Ca=4185 J/kg gid;  
 
  
 

Clasa a IX-a 
 600. A. a) Se consideră sistemul din figura 600 în care imaginea 
punctului luminos A situat pe axa principală a lentilei convergente subţire C1 de 5 
dioptrii, la 25 cm de lentilă, este A1. Dincolo de lentila C1, la 130 cm se află o altză 
lentilă C2 de 4 dioptrii . 
 Se cere: 

a) poziţia imaginii finale A2; 
b) Sub nivelul B, situat la 75cm de C2 se introduce apă, astfel încât 

imaginea finală se formează în A3. Să se determine deplasarea A2A3. 
c) care este poziţia lentilei C2 pentru ca imaginea punctului A să se formeze 

în A3 în absenţa apei. Se dă n=
3

4
. 

B. Când o lentilă divergentă aflată în aer dă imaginea reală? Construiţi 
imaginea. 

 
Figura 600 
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 601. a) Ce condiţie trebuie să îndeplinească vectorii 321 ,, vvv


 pentru a 

avea relaţia: 
   321321 vvvvvv


 =0; 

 b) Vectorul de poziţie r


 al unei particule variază în funcţie de timp după 
legea  ttcr  1


, unde c


 este un vector constant iar  este o constantă 

pozitivă. Aflaţi: a) viteza v


 şi acceleraţia în funcţie de timp; b) intervalul de timp 
în care particula revine în punctul de plecare precum şi distanţa parcursă în acest 
timp. 
 
 602. În mişcarea rectilinie, un mobil parcurge două porţiuni de drum, 
succesive, egale, având lungimea S fiecare. Ştiind că acceleraţia a rămas 
permanent constantă şi că timpi de parcurs ai celor două porţiuni de drum au fost 
t1, respectiv t2t1 să se determine:  

a) viteza iniţială v0 şi acceleraţia mişcării; 
b) viteza v1 în punctul I, adică la trecerea pe a doua porţiune precum şi 

viteza v2. la sosirea în punctul j; 
c) spaţiul parcurs la dreapta punctului j, până la oprire, precum şi timpul în 

care a fost parcurs acest spaţiu, dacă acceleraţia se păstrează constantă. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Clasa a X-a 
 603. Un punct greu, care se mişcă în interiorul unui cerc vertical de rază 
R, este lansat din punctul cel mai jos al cercului cu viteza 0v


. La un moment dat 

punctul părăseşte cercul şi continuă mişcarea descriind o parabolă. Cât trebuie să 
fie v0 astfel încât să treacă prin O? 
 

 
Figura 603 
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 604. Două sarcini punctiforme +q şi –q se găsesc la o distanţă fixă a una 
faţă de cealaltă. Unde trebuie să plasăm, pe dreapta ce trece prin cele două 
sarcini, centrul unei sfere de rază R, pentru ca suprafaţa ei să fie o suprafaţă 
echipotenţială de potenţial zero. 
 
 605. Doi electroni aflaţi la mare distanţă de celalalt se apropie cu vitezele 
v1, respectiv v2. Calculaţi distanţa minimă la care se pot apropia. 
 
 Clasa a XI-a 
 606. a) O bobină cu spire de rază R, confecţionate din sârmă de cupru cu 
diametru d, parcurs de curent I, este aşezat coaxial într-un câmp magnetic. La ce 
inducţie magnetică spirele se rup, dacă tensiunea elastică de rupere a cuprului 
este =230 MN/m2. 
 
 607. Un vas paralelipipedic cu dimensiunile L, l şi h se află pe o suprafaţă 
orizontală. Vasul este plin cu lichid de densitate . Ce cantitate de lichid rămâne în 
vas dacă acesta se deplasează pe orizontală cu acceleraţia  a


, pe direcţia laturii 

de dimensiune L? Se presupune acceleraţia suficient de mică, astfel încât fundul 
vasului să rămână acoperit cu apă, iar imprimarea mişcării accelerate se face lent. 
 
 608. Pe un plan cu înclinaţia  faţă de orizontală, alunecă un vas în care 
se află un lichid cu densitatea . Printr-un orificiu cu aria suprafeţei S, existent pe 
peretele lateral al vasului, în acoperirea bazei curge lichidul cu viteza v. Ştiind că în 
tot timpul mişcării suprafaţa liberă a lichidului din vas este paralelă cu planul 
înclinat, să se determine coeficientul de frecare la alunecare între vas şi planul 
înclinat. Masa vasului, inclusiv masa lichidului estem. Se neglijează modificarea 
masei lichidului datorită curgerii. 

 
Figura 608 

 
  

Clasa a XII-a  
 609. Trei rezistori identici, un condensator cu capacitatea C şi o bobină cu 
inductanţa L sunt în contact într-un circuit aşa cum indică desenul din figura 609. 

Pulsaţia  a curentului alternativ din circuit este astfel aleasă încât L=
C
1

. 

Pentru ce valoare a lui R intensitatea curentului principal este de n ori mai mică 
decât intensitatea curentului din fiecare ramură. 
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Fig.609 

 
 610. A. Un om priveşte un peştişor punctiform aflat într-un acvariu de 
formă sferică, cu raza R, plin cu apă al cărui indice de refracţie este n. Peştişorul 
se află la capătul opus al diametrului orizontal de pe direcţia de observaţie. La ce 
distanţă de peştişor se află imaginea sa, observată prin intermediul acvariului? Se 
presupune grosimea pereţilor acvariului neglijată. 
 B. Pentru a studia un ochi acesta se consideră redus la o lentilă subţire 
echiconvexă de indice de refracţie 1,5 situat la 1,5 cm de retină. Se cere: 
 a) raza de curbură a celor două feţe ale lentilei; 
 b) raza de curbură R2 a uneia din feţele lentilei cu care este echivalent 
ochiul când acesta se acomodează să vadă obiecte la distanţa de 20cm. 
 
 611. O lentilă divergentă are diametrul d0. O sursă punctiform aflată la 
distanţa x1 în faţa lentilei, pe direcţia axului optic principal, dă pe un ecran o pată 
luminoasă cu diametrul d. Ce diametru va avea pata pe ecran când sursa se află în 
focarul lentilei? 
 
 
 
 
 
 

B. ETAPA JUDEŢEANĂ 
  
 
 

 Clasa a VI-a 
 612. Dacă scoatem un sfert din cantitatea de alcool care umple un vas, 
vasul cu alcoolul rămas cântăreşte 1002,5 g, iar dacă scoatem jumătate din 
volumul de alcool, vasul cu alcool rămas cântăreşte 805 g.  

Determinaţi:  
a) volumul vasului; 
b) masa vasului fără alcool. Densitatea alcoolului este 0,79 gr/cm3. 

 
 613. Viteza unui mobil în mişcare rectilinie variază în funcţie de timp 
conform graficului. 
 a) descrieţi mişcarea mobilului; 
 b) calculaţi distanţa parcursă de mobil; 
 c) aflaţi viteza medie a mobilului în intervalul de timp (0,20) (s); 
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 d) calculaţi tangenta unghiului  şi precizaţi semnificaţia fizică a valorii 
calculate. 
 

 
Figura 613 

 
 614. Elicopterul de tip „Sfera Lynx” cu o lungime de 15,1m şi o înălţime 
faţă de sol de 3,58m decolează dintr-un punct al Terrei cu o viteză ascensională 
de 14m/s timp de 2 minute după care se deplasează într-o misiune secretă cu o 
viteză de croazieră constantă faţă de aer, paralel cu solul. În timpul zborului vântul 
bate pe direcţia de mişcare cu o viteză constantă. Pentru a ajunge la destinaţie, 
zborul durează 30 minute iar la întoarcere, pe acelaşi drum, 45 minute. 
 a) la ce înălţime se găseşte elicopterul după două minute de la decolare; 
 b) cât timp ar dura misiunea în absenţa vântului? 
 Clasa a VII-a 
 615. Un fascicul de lumină se refractă printr-un mediu de forma unei sfere 
(figura 615). Indicele de refracţie al mediului în raport cu cel din care provine 
lumina este (n>1). 
 a) Figuraţi drumul celor două raze de lumină care delimitează fascicolul, la 
traversarea mediului, ţinând cont de situaţiile posibile determinate de valorile 
indicelui de refracţie n; 
 b) Exprimaţi unghiul de emergenţă ( unghiul de refracţie sub care o rază 
de lumină părăseşte mediul ) în funcţie de unghiul de incidenţă sub care intră 
lumina în mediu. Cum se propagă o rază de lumină care pătrunde în mediu pe 
direcţia razei sferei? (Justificaţi) 
 c) Reprezentarea în plan a mediului respectiv este un cerc care poate fi 
descris prin relaţia x2+y2=R2; R este raza cercului, iar x respectiv y reprezintă 
coordonatele, faţă de centrul cercului, ale intersecţiei oricărei raze de lumină din 
fascicul cu cercul. 
 Personalizând relaţia anterioară pentru o lentilă convergentă subţire 
precizaţi o semnificaţie fizică pentru x respectiv y. 
 
 

 
Figura 615 
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 616. 1) Asemeneaunei lentile convergente sferice subţiri o oglindă sferică 
concavă reflectă, un fascicol paralel cu axa optică principală, într-un punct F numit 
focar (figura 616). Reprezentaţi grafic şi precizaţi caracteristicile imaginii unui 
segment de dreaptă AB, perpendicular pe axa optică principală, aflat la o distanţă 
mai mare ca 2f de oglindă. 
 2) Două lentile sferice subţiri, una convergentă şi cealaltă divergentă au 
aceeaşi distanţă focală f (în valoare absolută). Lentilele sunt lipite una de alta 
formând un sistem optic. 
 a) Se vede imaginea unui obiect prin sistemul optic dacă se priveşte 
dinspre lentila convergentă? Justificaţi răspunsul. Se schimbă cu ceva dacă se 
priveşte dinspre lentila divergentă ? 
 b) Formulaţi o concluzie referitoare la distanţa focală a sistemului optic. 

 
OF=f=distanţa focală 

CF=FO=f 
Figura 616 

 
 617. 1) Un corp punctiform se mişcă rectiliniu şi uniform, în planul XOY, 
de la O la M sub acţiunea forţei  F


 de 4N , a forţei de frecare şi a unei forţe de 

tracţiune coplanară cu celelalte. 
 a) Reprezentaţi, în sistemul de axe XOY, forţa de frecare. (Justificaţi). 
 b) Reprezentaţi şi evaluaţi forţa de tracţiune care acţionează asupra 
corpului. Se va preciza orientarea acestei forţe. 
 2) Sistemul format de corpurile din figura 617 (2) este tras rectiliniu şi 
uniform prin intermediul forţei F. 
 a) Reprezentaţi forţele care acţionează asupra fiecărui corp. 
 b) Calculaţi F dacă se cunosc: m1=100g, m2=200g, =0,1 (coeficientul de 
frecare la alunecare dintre m1 şi m2 egal cu cel dintre m2 şi suprafaţa orizontală), 
g=10N/kg. 

 
(1)                          figura 617                  (2) 
 
 

 Clasa a VIII-a 
 618. 1. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra ventuzei din figura 618 
şi justificaţi starea de echilibru mecanic a acesteia. 
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 2. De talerul unei balanţe se suspendă, printr-un fir de greutate neglijabilă, 
o sferă omogenă de aluminiu de densitate p=2700kg/m3 şi masă 540g. Sfera se 
scufundă complet într-un vas cu apă şi nu atinge pereţii vasului respectiv. 
 a) Reprezentaţi şi numiţi forţele care acţionează asupra sferei. 
 b) Calculaţi masa m necesară echilibrării balanţei. 
 c) Precizaţi care sunt forţele care acţionează asupra apei din vas. 
 

 
   Figura 618 
 
 619. Într-un vas se află în repaus un corp omogen, cu densitatea  p şi de 
formă cubică. În vas curge lichid cu densitatea p0 (p<p0), iar volumul vasului este 
mult mai mare decât al corpului. 
 a) Precizaţi ce se poate întâmpla cu poziţia corpului pe măsură ce lichidul 
curge în vas. (Justificaţi) 
 b) Precizaţi şi reprezentaţi forţele care acţionează asupra corpului, pentru 
situaţiile cerute anterior, într-un moment corespunzător situaţiei pentru care 
lichidul a început să ajungă pe fundul vasului. 
 c) Pentru fiecare din situaţiile cerute la punctul a) exprimaţi lucrul mecanic 
al forţei arhimedice, care acţionează asupra corpului, din momentul începerii 
pătrunderii lichidului în vas şi până când adâncimea lichidului este aceeaşi cu 
înălţimea corpului (h). 
 

 
Figura 619 

 
 620. O coardă elastică orizontală de lungime l, fixată la ambele capete, 
oscilează ca urmare a unei perturbaţii care se propagă cu viteza v. Coarda elastică 
este menţinută în poziţia de deformare verticală astfel încât mijlocul ei este 
coborât vertical cu distanţa y. Se dă drumul la coardă: 



 173 

 a) Precizaţi ce fel de mişcare efectuează un punct al corzii şi justificaţi 
folosind consideraţii energetice. 
 b) Evaluaţi frecvenţa sunetului fundamental emis de coardă. 
 c) Considerând că mişcarea centrului corzii este aceeaşi cu mişcarea 
verticală a unui corp de masa m suspendat de un resort elastic de constantă k 
determinaţi valorile lui y pentru care valoarea vitezei este maximă, respectiv 
minimă şi determinaţi valoarea maximă a vitezei. (Se neglijează orice frecare). 
 
 
 Clasa a IX-a 
 621. A. În faţa unei oglinzi sferice convexe, de dimensiuni mici, la o 
distanţă D=100 cm se află un ecran plan, perpendicular pe axul optic 
principal al oglinzii. În ecran se face un orificiu mic chiar în locul unde axul optic 
principal intersectează ecranul. Un observator ce priveşte din spatele ecranului, 
prin orificiu, vede o porţiune din ecran de formă circulară. Distanţa focală a oglinzii 
este f=20cm, iar diametrul calotei sferice a oglinzii este d=8cm. 
 a) Desenează mersul razelor de lumină ce permite calcularea ariei porţiunii 
din ecran ce se observă prin orificiu. 
 b) Calculează această arie. 
 B. Considerăm o lentilă convergentă, subţire, cu distanţa focală f şi 
diametru d. Pe axul optic principal, perpendicular pe el, la o distanţă l de lentilă se 
află un ecran. De cealaltă parte a lentilei, în focar, se află un disc luminos cu 
diametru d0<d, perpendicular pe axul optic principal, centrul discului fiind situat în 
focar. Pe ecran apare un spot luminos. 
 a) Desenează mersul razelor de lumină ce permite obţinerea spotului 
luminos. 
 b) Calculează diametru spotului luminos. 
 
 

 
Figura 621 

 
 622. Considerăm sistemul din figura 622. În starea iniţială, firul este întins 
dar netensionat. Asupra corpului de masă 2m se acţionează cu o forţă orizontală, 
variabilă în timp, de forma F=kt, unde k este o constantă. Coeficienţii de frecare 
static şi cinetic au aceeaşi valoare pentru toate suprafeţele aflate în contact. 
 a) Calculează acceleraţia corpului de masă 2m. 
 b) Trasează graficul dependenţei de timp a acceleraţiei corpului de masă 
2m şi a tensiunii din fir.  
 Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională g. 
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Figura 622 

 
 623. Considerăm sistemul din figura 623. Se cunosc: masa planului înclinat 
M, masa corpului m şi coeficientul de frecare la alunecare dintre suprafaţa corpului 
şi suprafaţa verticală a planului înclinat, . Scripeţii şi firul sunt ideale. Între planul 
înclinat şi suprafaţa orizontală nu există frecare. 
 a) Calculează acceleraţiile corpului şi planului înclinat în raport cu suprafaţa 
orizontală. 
 b) În situaţia în care între planul înclinat şi suprafaţa orizontală există 
frecare calculează valoarea minimă a coeficientului de frecare ’ dintre planul 
înclinat şi suprafaţa orizontală pentru ca sistemul să rămână în repaus. 
 Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională g. 
 

 
Figura 623. 

 
 

  
 Clasa a X-a 
 624. a) La baza unui plan înclinat, de unghi , se află un corp punctiform 
fix, încărcat cu sarcina electrică Q>0. De la distanţa l, măsurată pe planul înclinat, 
se lasă liber un alt corp punctiform, de masă m, încărcat cu sarcina q>0, care 
poate coborî fără frecare pe planul înclinat. Exprimă viteza maximă a corpului în 
timpul coborârii pe planul înclinat. 
 b) Exprimă forţa electrostatică ce acţionează asupra unui corp punctiform, 
de sarcină q, situat la distanţă egală (d0) de două semiplane metalice ce formează 
un unghi de 900. 
 
 625. a) Calculează capacitatea echivalentă a circuitului din figura 625 (a) 
atunci când, numărul de celule tinde la infinit. Se dau: C1=2F; C2=8F. 
 b) Pentru circuitul din figura 625 (b) se cunosc: C1=5F; C2=2F; C3=3F; 
E=10V. Se realizează contactul 0-1, după care se comută în poziţia 0-2. Se repetă 
această manevră. Calculează sarcina electrică q3,2, indicată în figura 625 (b), ce 
trece prin circuit, imediat după al doilea contact 0-2. 
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 c) Pentru circuitul din figura 625 (c), calculează forţa de atracţie dintre 

armăturile condensatorului C1(=210-11
m

F
; S=6mm2), dacă valoarea forţei nu se 

modifică la închiderea sau deschiderea comutatorului. Se cunosc: U=3V, 
C1=C2=3nF, C3=C4=6nF. 

 
 

Figura 625 (a) 

 
 Figura 625 (b) 

 
   
  Figura 625 (c) 

 
 626. a) Exprimă modulul vitezei iniţiale a unui electron care pătrunde între 
armăturile unui condensator sub un unghi  faţă de direcţia paralelă cu planul 
armăturilor, dacă electronul iese sub unghiul  (<). Se cunosc: diferenţa de 
potenţial dintre armături U, lungimea armăturilor l şi distanţa dintre ele d. 
 b) Un conductor de cupru, cu aria secţiunii transversale S este parcurs de 
un curent având intensitatea I. Exprimă viteza de drift a electronilor, cunoscând că 
fiecare atom al conductorului este o dată ionizat (numărul de electroni liberi este 
egal cu numărul de ioni pozitivi). Densitatea cuprului este d, iar masa sa molară 
este . 
 
 Clasa a XI-a 
 627. Un tub de sticlă, având lungimea h=8cm şi raza r=1mm, se introduce 
vertical într-un lichid cu densitatea p=1000kg/m3 şi coeficientul de tensiune 
superficială =73mN/m. Lichidul udă perfect sticla, iar partea din tub care rămâne 
deasupra lichidului are lungimea y=1cm. 
 a) Ce rază va avea meniscul superior al lichidului? 
 b) Se astupă capătul superior al tubului şi se extrage tubul complet din 
lichid. Se lasă liber capătul superior.Între ce limite va fi cuprinsă lungimea coloanei 
de lichid care rămâne în tub? 
 c) În condiţiile punctului b), calculaţi numărul picăturilor care cad din tub şi 
raza meniscului inferior. 
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 628. Două vase identice de volum V=0,025m3 fiecare au un perete 
comun. În primul vas se găsesc v1=1,5mol azot (N2) la temperatura T1=300K, iar 
în cel de-al doilea se găsesc 2=1 mol hidrogen (H2) la temperatura T2=400k. 
Considerând R=8,31J/mol K, calculaţi presiunile finale din fiecare vas pentru 
următoarele cazuri: 
 a) Vasele sunt izolate termic de exterior, iar peretele comun este 
termoconductor; 
 b) Vasele sunt izolate termic de exterior şi se îndepărtează peretele 
comun; 
 c) Vasele sunt termostatate la temperaturile T1 şi respectiv T2, iar peretele 
comun este termoizolant şi are un orificiu de mici dimensiuni prevăzut cu o 
membrană semipermeabilă prin care poate să treacă numai hidrogenul. 
 
 629. Un vas vertical izolat termic de exterior are două compartimente 
separate printr-un perete fix, termoconductor. În compartimentul superior se 
găsesc v1=1mol de gaz monoatomic la temperatura T1=300K şi presiune 
atmosferică, separat etanş de atmosferă printr-un piston cu masa M=8kg şi aria 
S=40cm2. Pistonul se poate mişca fără frecări şi este împiedicat să coboare. În 
compartimentul inferior se găsesc v2=2mol din acelaşi gaz la temperatura 
T2=400K. Se consideră presiunea atmosferică p0=100k Pa, constanta gazelor 
ideale R=8,31J/molK, acceleraţia gravitaţională g=10m/s2, iar căldura molară la 

volum constant a gazului dat este Cv=
2

3
R. Se cere să se determine: 

 a) Variaţia temperaturii gazului din fiecare compartiment până în momentul 
în care pistonul începe să se mişte; 
 b) Temperatura finală de echilibru; 
 c) Distanţa la care se află pistonul faţă de poziţia sa iniţială după atingerea 
echilibrului. 
 
 

Clasa a XII-a 
630. Circuitul din figura 630 este alimentat la tensiunea alternativă u=U 

sint. Cunoscând R, L şi C 
i) Să se determine impedanţa circuitului; 
ii) Să se scrie expresiile intensităţilor instantanee iR, iL şi iC. 
iii) Care trebuie să fie pulsaţia sursei  astfel încât puterea disipată să fie 

nulă? Care este explicaţia fizică a fenomenului? 
 
 

 



 177 

 
 Figura 630 
 
 631. Se consideră o lentilă convergentă cu f=40cm. În faţa lentilei, la 
distanţa L=120cm pe axul optic principal, se află un obiect punctiform luminos P. 
În focarul obiect F1 se plasează o lamă cu feţe plan paralele, din sticlă (n=1,5) de 
grosime e=3cm. 
 i) Determinaţi deplasarea imagini obiectului dacă lama este normală pe axa 
optică principală a lentilei. 
 ii) Unde ar trebui plasat punctul P, astfel încât prin introducerea lamei 
imaginea dată de lentilă să nu se deplaseze? 
 iii) Se consideră că lama oscilează în jurul unei axe perpendiculare pe axa 
optică principală a lentilei în F1, după legea =0sint (0=50, =10s-1). 
 Analizaţi mişcarea imaginii dată de lentilă. În aproximaţia unghiurilor mici: 
sin=tg=. 
 

 
Figura 631 

 
 632. Fie un dispozitiv Young, cu distanţa dintre fante 2l şi cu ecranul situat 
la D de acestea. Pe axa de simetrie a sistemului se află o sursă punctiformă, care 
emite o radiaţie monocromatică cu lungimea de undă . Spaţiul dintre fante şi 
ecranul de observaţie este umplut de un mediu transparent a cărui indice de 

refracţie variază după legea x
D

nn
nn 12

1


 , x fiind distanţa de la planul 

fantelor. 
 i) Determinaţi interfranja. Mediul transparent de mai sus se înlocuieşte cu 
aer. Între fante şi ecran se introduce o lentilă convergentă, cu distanţa focală 
f(D>2f), a cărui ax optic principal coincide cu axa de simetrie a dispozitivului 
Young. Determinaţi interfranja dacă: 
 ii) ecranul de observaţie se află în planul focal imagine al lentilei. 
 iii) fantele se află în planul focal obiect al lentilei. 
 


