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1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 

VIII Olimpiada de Fizică 

Etapa locală 

26 ianuarie 2019 

Subiecte 

 

 

 
1. Un vas cubic cu latura = 0,50 m este plin cu un lichid. 

În graficul alǎturat este reprezentatǎ presiunea 

hidrostaticǎ a lichidului în funcţie de adâncimea h, 

mǎsuratǎ faţǎ de suprafaţa liberǎ a lichidului. Se 

cunoaşte g= 10N/kg. 

 Calculaţi: 
a) densitatea ρ a lichidului; 

b) forţa medie exercitatǎ de lichid asupra unui perete 

lateral 

c) presiunea hidrostaticǎ la baza vasului dacǎ este umplut 

cu douǎ lichide nemiscibile de mase egale având 

densitǎţile ρ şi 2ρ. 

 
 

2. Răspundeți la următoarele întrebări, justificând răspunsul ales. 

a) De ce clima insulelor este mai moderată și mai uniformă decât clima continentelor? 

b) Într-un vas se amestecă volume egale de apă cu temperaturile 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3. Care este temperatura apei 

din vas după stabilirea echilibrului termic? Se neglijează schimbul de căldură al apei cu mediul 

exterior iar vasul are capacitatea calorică neglijabilă. 

c) Într-un experiment, un elev face măsurători de încălzire, în aceleaşi condiţii, a unor mase egale de 

apă şi alcool. El trasează graficele variației temperaturii în funcție de timp atât pentru alcool cât și 

pentru apă și observă că timpul necesar vaporizării întregii cantități de apă este mai mare decât 

timpul vaporizării întregii cantității de alcol. Care lichid are căldura latentă specifică de vaporizare 

mai mare?  

 

3. Într-un vas de capacitate calorică neglijabilă, ce nu permite schimb de căldură cu exteriorul, se   

pune o cantitate m de apă si o cantitate m de gheață care se află inițial la aceeasi diferență de 

temperatură ΔT față de temperatura de topire a gheții în atmosferă, T0.=273K. Calculează: 

a) Fracțiunea f din masa m de gheață care îsi modifică starea de agregare? 

b) Masele de apă și gheață după stabilirea echilibrului termic în funcție de m și f. 

c) Valoarea maximă posibilă a fracțiunii f determinată la punctul a). 

         Se cunosc: 𝑐𝑎 = 4200J/kg ×K; 𝑐𝑔 = 2100 J/kg ×K; λ𝑔 = 335 KJ/Kg; ΔT = 25K . 
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