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1. Asupra unui corp cu masa m = 6 kg, aflat iniţial pe sol, acţionează o forţă verticală F = 108 N timp de t1 
=  5 s. Să se determine :  

a) înălţimea h1  la care ajunge corpul  în momentul încetării acţiunii forţei verticale;  
b) înălţimea maximă atinsă de corp;  
c) timpul total (socotit din momentul pornirii de la sol) după care corpul ajunge din nou la sol;  
d) lucrul mecanic efectuat de forţa F, energia potenţială maximă a corpului şi energia cinetică pe care o 

are corpul în momentul revenirii la sol.            (Se va considera:   g = 10 m /s2) 
 
2. Un mol de gaz ideal cu temperatura iniţiala T1 = 290 K efectuează 
transformările din figură, astfel încât în starea 3 temperatura este T3 = T1. 
Determinaţi:  

a) variaţia energiei interne a gazului ∆U13 între stările 1 şi 3, şi raportul 
∆U12/∆U23.  

b) lucrul mecanic efectuat şi căldura primita de gaz in procesele din 
figură.  

c) prin ce transformare simplă gazul poate ajunge din starea 3 în starea 
1, obţânandu-se astfel un ciclu format din 3 transformări? Reprezentaţi-o 
pe grafic.  

d) pentru ciclul format, calculaţi randamentul de transformare a căldurii în lucru mecanic. Comparaţi 
randamentul ciclului de transformari cu randamentul unui ciclu Carnot ce  ar funcţiona între temperaturile 
T2 si T1.            (Se dau:  R=8310 J/kmol K;   ln2=0,693;   CV=3R/2). 
 
3. Între un obiect şi un ecran, aflat la distanţa de d = 80 cm de obiect, aşezăm o lentilă astfel încât pe ecran 
se obţine o imagine clară, de trei ori mai mare. Să se determine:  

a) distanţa obiect-lentilă;  
b) distanţa focală a lentilei.  
c) Ecranul se înlocuieşte cu o oglindă plană aşezată perpendicular pe axa optică principală a lentilei. 

Determinaţi poziţiile obiectului faţă de lentilă, astfel încât imaginea finală să se obţină în acelaşi plan cu 
obiectul. Să se deseneze mersul razelor de lumină.  

d) În condiţiile iniţiale, obiectul şi lentila se imersează în apă (napă = 4/3). Să se determine poziţia 
imaginii faţă de lentilă, natura sa şi mărirea liniară transversală, cunoscând indicele de refracţie al 
materialului lentilei, n = 1,5. 

 
4. O bobină cadru, având N = 100 de spire din conductor de cupru cu diametrul d 
= 0,1 mm, se află într-un câmp magnetic uniform şi omogen, având inducţia B = 
0,1 T. Dimensiunile cadrului sunt: l = 5 cm şi h = 2 cm. Bobina se roteşte cu o 
frecvenţă  f = 50 Hz  în jurul axului longitudinal, în sensul indicat în figură.  

a) calculaţi rezistenţa electrică a bobinei (se dă ρCu = 1,75.10-8 Ω.m);  
b) explicaţi fenomenul care are loc, scrieţi expresia dependenţei de timp a 

tensiunii între extremităţile bobinei şi reprezentaţi-o grafic;  
c) extremităţile bobinei pot aluneca pe două inele conductoare între care este 

conectată o grupare serie formată dintr-un condensator cu capacitatea C = 100 µF şi o bobină cu rezistenţa 
rL = 31,61 Ω. Desenaţi schema circuitului format şi scrieţi expresia impedanţei totale a acestuia. 

d) Ce valoare trebuie să aibă inductanţa bobinei pentru ca circuitul să îndeplinească condiţia de 
rezonanţă? Care sunt valoarile maxime ale intensităţii curentului prin circuit şi tensiunii la bornele 
condensatorului în condiţii de rezonanţă? (Se neglijează fenomenele de autoinducţie şi inductanţa proprie a 
cadrului.) 
 
5. 

a) Să se enunţe teorema variaţiei energiei cinetice pentru un punct material. 
b) Nominalizaţi trei efecte ale curentului electric şi precizaţi, prin câte o propoziţie, în ce constau ele. 

_______________________________________________________________________________________ 
Punctaj: 1 – 20p; 2 – 20p; 3 -20p; 4 – 20p; 5 – 10p; oficiu – 10p.      TOTAL = 100p 

B

l

h


