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Test grilă
Vă rugăm încercuiţi un singur răspuns corect la fiecare întrebare.

1. În ecuat,ia Schrödinger pentru o particulă se poate aplica separarea variabilelor în coordonate carteziene
atunci când potent,ialul poate fi scris

(a) V (x, y, z) = Vx(x) + Vy(y) + Vz(z)

(b) V (x, y, z) = Vx(x) · Vy(y) · Vz(z)
(c) V (x, y, z) = V (x+ y + z)

2. Expresia vitezei de grup a pachetului de unde

ψ(x, t) =

k0+∆k∫
k0−∆k

A(k)ei(kx−ωt)dk

în condit,iile variat,iei slabe a funct,iilor A(k) s, i ω(k) este

(a) v = ω/k0

(b) v =
√
ω/k0

(c) v = (dω/dk)k=k0

3. Esent,a inegalităt,ii lui Schwartz |〈ψ1, ψ2〉|2 ≤ 〈ψ1, ψ1〉〈ψ2, ψ2〉, constă în faptul că

(a) produsul scalar a două funct,ii din spat,iul Hilbert se exprimă printr-o integrală convergentă

(b) două funct,ii proprii ale unui operator hermitic, corespunzătoare unor valori proprii distincte sunt
ortogonale

(c) funct,iile din spat,iul Hilbert sunt de pătrat sumabil

4. Timpul necesar ca un element radioactiv să scadă la 1/e ori este:

(a) viat,a medie

(b) jumătate din timpul de înjumătăţire

(c) timpul de înjumătăţire

5. Două substanţe radioactive A s, i B au constantele de dezintegrare 5λ s, i respectiv λ şi care la momentul
t = 0 au acelas, i număr de nuclee. Raportul dintre numărul de nuclee din substanţa A s, i substanţa B, va
fi 1

e2 după un interval de timp egal cu:

(a) 1/4λ

(b) 1/2λ

(c) 2λ

6. Care este modul de dezintegrare a unui radionuclid atunci când există un excedent de neutroni în nucleu?

(a) Alpha

(b) Captura de electroni
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(c) Beta

7. Condiţia Born-von Karman (condiţia-limită periodică):

(a) descrie propagarea radiaţiei X in cristal;

(b) reprezintă legea de conservare a impulsului in cristal;

(c) conduce la discretizarea vectorului de undă.

8. Zona Brillouin este

(a) celula elementară în spaţiul direct;

(b) celula primitivă;

(c) celula Wigner Seitz în spaţiul invers.

9. Celulei elementare cubice cu feţe centrate corespund:

(a) un singur nod de reţea;

(b) 4 noduri de reţea;

(c) 2 noduri de reţea.

10. În modelul atomic Bohr, trecerea unui electron de pe un nivel energetic pe altul aflat la o distant,ă mai
mare de nucleu, are loc:

(a) cu absorbt,ie de energie

(b) cu emisie de lumină

(c) fără modificare în energie

11. În cazul efectului Compton

(a) Radiat,ia incidentă este absorbită de către electroni slab legat,i

(b) Radiat,ia incidentă este împrăs,tiată de către electroni slab legat,i

(c) Radiat,ia incidentă nu este deviată de electroni slab legat,i.

12. În configurat,ia electronică a unei stări fundamentale, electronii cu acelas, i număr cuantic l se distribuie pe
substările ml în as,a fel încât:

(a) spinul total S este zero

(b) spinul total S este minim

(c) spinul total S este maxim

13. Care dintre afirmatiile de mai jos este corecta:

(a) un laser cu 4 nivele energetice are o eficient,a mult mai scazuta in comparatie cu un laser cu 3 nivele
energetice;

(b) un laser cu 4 nivele energetice nu poate funct,iona in mod continuu;

(c) un laser cu 4 nivele are tranzit,ia laser pe un nivel superior celui fundamental.

14. Ce relatie exista intre largimea naturala a liniei spectrale si timpul de viata al starii excitate?

(a) de proportionalitate directa

(b) de proportionalitate inversa

(c) nu exista nicio relatie

15. Largirea liniilor spectrale datorata ciocnirilor dintre particule:

(a) este cu atat mai mare cu cat timpul de viata dintre ciocniri este mai mic

(b) este cu atat mai mare cu cat timpul de viata dintre ciocniri este mai mare

(c) este cu atat mai mica cu cat timpul de viata dintre ciocniri este mai mic
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