
 
  

 

 

 

 

 

I. Se dau două corpuri identice, unul neutru şi unul cu surplus de N = (2/4,8)10
12

 electroni, fiecare 

având masa m = 0,1 g. Se aduc în contact şi apoi se îndepărtează. 

a) Să se calculeze sarcina electrică a fiecărui corp după punerea lor în contact. 

b) Se suspendă cele două corpuri de două fire inextensibile, izolatoare, cu lungimi egale, fixate în 

acelaşi punct. Cunoscându-se unghiul dintre fire în stare de echilibru,  = 90
0
, să se calculeze 

lungimea unui fir. 

c) Care este tensiunea din fiecare fir dacă în punctul de suspensie se plasează un corp cu sarcină 

electrică egală cu fiecare dintre sarcinile corpurilor? 

Sistemul se află în vid, acceleraţia gravitaţională este g = 10 N/kg, sarcina electrică elementară este 

e = 1,610
-19 

C. 

 

II. Într-un calorimetru cu capacitatea calorică C, în care se află o cantitate m1 de apă (ca - căldura 

specifică a apei) la temperatura 1 (0 
0
C < 1 < 100 

0
C) se introduce un corp din cupru (cCu - căldura specifică 

a cuprului) cu masa m2 la temperatura 2 (1 < 2 < 100 
0
C). 

a) Scrieţi expresia temperaturii de echilibru 3. 

b) Scrieţi expresia timpului necesar sistemului pentru a atinge temperatura 4  (100 C > 4 > 3) 

dacă, în continuare, în apă se introduce un fierbător cu puterea electrică P. Se neglijează 

capacitatea calorică a fierbătorului. 

c) Ce cantitate m3 de gheaţă, cu temperatura 5 < 0 
0
C trebuie introdusă în continuare în calorimetru 

pentru ca, în final, sistemul să atingă temperatura 6 (0 
0
C < 6 < 100 

0
C). Pentru gheaţă, căldura 

specifică este cg iar căldura latentă este g. 

 

III. Se consideră un cub (c = 2,5 g/cm
3
) de latură l = 10 cm plasat pe fundul unui bazin cilindric cu aria 

bazei (presupusă orizontală) S = 2000 cm
2
. În bazin se toarnă apă (a = 1 g/cm

3
) cu un debit Q = 1 L/min. Se 

presupune că suprafaţa cubului nu este perfect netedă. Se consideră g = 10 N/kg. 

a) Să se reprezinte grafic dependenţa forţei arhimedice ce acţionează asupra cubului în funcţie de 

timp, din momentul în care începe să curgă apa, până în momentul în care înălţimea apei în bazin 

ajunge h = 15 cm. 

b) Se fixează pe fundul bazinului o prismă cu 

secţiune triunghi dreptunghic (conform 

figurii alăturate), pentru care  = 30. Cât 

trebuie să fie coeficientul de frecare  dintre 

cub şi faţa înclinată a prismei, astfel încât 

cubul să alunece uniform la vale? Se 

neglijează frecarea cu apa. 

c) Ce forţă orientată spre vârful planului 

înclinat, paralelă cu acesta, este necesară 

pentru deplasarea uniformă a cubului spre 

vârful planului înclinat? Se consideră aceeaşi 

valoare pentru  ca la punctul b) şi se 

neglijează frecarea cu apa. 

 

(prof. Anişoara Nechifor – Şcoala 1 Roman, prof. Maria Lupu – Liceul “Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, 

prof. Dorel Haralamb – Colegiul Naţional “Petru Rareş”) 

 

Notă: 

1. Timpul de lucru: 3 ore 

2. Toate subiectele sunt obligatorii 
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