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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. 
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Subiectul I 

Un corp de greutate G se mișcă uniform sub acțiunea unei forțe constante, având direcția orizontală și 

valoarea F=20 N iar forța de frecare Ff este direct proporțională cu greutatea corpului așa cum arată în 

imagine.      

Considerând corpurile din situațiile de mai jos  identice cu cel mai sus 

menționat să se exprime valorile forțelor F1, F2 , F3  în funcție de F și să se 

calculeze valorile acestora, în cazurile următoare știind că ansamblul de 

corpuri se mișcă uniform sub influența forțelor din imagine: 

 
a)                                             b)                           c) 

 

 

 

 

 

 

Subiectul II 

. a) Care trebuie să fie înălțimea minimă hmin a unei oglinzi plane și la ce înălțime H, calculată până la 

marginea inferioară, trebuie plasată vertical pe un perete deasupra solului pentru ca un om de înălțime h să 

se poată vedea în întregime? Ochii se află la înălțimea h0 față de sol. Reprezentati printr-un desen situatia de 

mai sus.   

b) Etalonând un termometru, Petruța a constatat că distanța dintre nivelul indicat de lichidul folosit în 

termometru atunci când acesta e introdus în amestec de apă cu gheață și nivelul indicat de lichidul din 

termometru când e introdus în apă care fierbe este de 8 cm.  După ce si-a notat cele două niveluri pe 

termometru își propune să indice pe termometru nivelurile corespunzătoare altor două temperaturi și anume 

-10oC și +25oC. Ce distanță pe termometru este între cele două niveluri corespunzătoare celor două 

temperaturi? 

c) Un tren de lungime L=100m (locomotivă și vagoane) având viteza v=20 m/s, trece peste un pod de lungime 

l=120m. Să se calculeze timpul necesar trecerii considerat de la intrarea locomotivei pe pod până la părăsirea 

totală de către tren a podului. 
 

Subiectul III 

De cârligul unui dinamometru prins de un stativ Valentin leagă un fir elastic de masă neglijabilă și 

măsurându-l nedeformat constată că are lungimea 12 cm. Începe și trage ușor de capătul neprins al firului. 

Cu o riglă măsoară lungimea în diferite momente ale alungirii firului găsind o corespondență ca în tabelul de 

mai jos între lungimea firului și indicația dinamometrului: 

Masurătoarea 1 2 3 4 5 6 

Lungimea (cm) 13 14 16 18 20 24 

Indicația 
dinamometrului (N) 

0,1 0,2 0,5 0,6 0,8 1,2 
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a) Pe baza datelor din tabel Valentin își dă seama că poate calcula constanta elastică a firului dar constată 

faptul că s-a strecurat o greșeală la o măsurătoare. Argumentează că una din măsurători este eronată și 

calculează constanta de elasticitate  K a firului după eliminarea erorii. 

b) Eliminând valoarea eronată reprezintă grafic dependența alungirii firului de forța deformatoare 

c) Ce masă are un corp pe care trebuie să-l suspende de firul nedeformat pentru ca prin greutatea acestuia să 

producă firului o alungire de 14 cm (g=10 N/kg)? 

 

 

 

 

 

 

 


