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1.A. Un obiect luminos AB este plasat faţă de o oglindă plană O de lungime finită 
ca în figura 1.1. 
Construieşte imaginea A’B’ a obiectului dată de oglinda plană. Haşurează zona 
(câmp vizual) unde trebuie plasat ochiul unui observator pentru a vedea în 
întregime imaginea A’B’.  (2 puncte) 
B. În figura 1.2, S’ este imaginea unui obiect S punctiform şi luminos dată de o 
lentilă subţire cu cm15f1 = , iar OO’ este axa optică principală a acesteia. 
a) Identifică tipul lentilei şi construieşte imaginea obiectului AB dată de această 

lentilă. Dacă obiectul AB de înălţime y = 4 cm este aşezat la distanţa p = 35 cm 
de centrul optic al lentilei, calculează înălţimea y’ a imaginii.  (4puncte) 

b) Un experimentator fixează lentila de la punctul a) la capătul unui tub cilindric 
înnegrit în interior, iar la celălalt capăt o altă lentilă. Luminând tubul cu un 
fascicul paralel de lumină, care se propagă în lungul acestuia, constată că 
fasciculul iese din tub tot paralel, ca în fig. 1.3. Raportul dintre diametrul 
fasciculului care intră în tub şi al celui care iese este k = 0,4. Identifică cea de-a doua lentilă, poziţionarea ei, 
desenează mersul fasciculului de lumină în interiorul tubului şi calculează lungimea  a tubului.  (3puncte) 
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2. Două resorturi elastice, foarte uşoare, de constante elastice k1 = 180 N/m, respectiv k2 = 420 N/m 
au unul dintre capete fixate în acelaşi punct, iar celelalte capete legate cu un fir inextensibil, de 
masă neglijabilă, cu lungimea  = 2 cm (firul este întins, fără a fi tensionat, iar resorturile 
nedeformate). Se cuplează pe rând la capătul A al resortului mai lung (1), apoi la capătul B al 
resortului mai scurt (2), un sistem  format din şase scripeţi ideali. La capătul firului, trecut peste 
scripeţi, se agaţă un corp de masă m0 = 140 g (figura 2). Masa barei CD pe care sunt montaţi 
scripeţii mobili este neglijabilă. Se consideră g = 10 N/Kg. 
a) Calculează alungirile resorturilor şi distanţa pe care coboară corpul de masă m0 în cele două 

situaţii.  (3 puncte) 
b) Reprezintă grafic, pe aceeaşi diagramă, distanţa h pe care coboară corpul în funcţie de masa m 

a acestuia (în intervalul cuprins între m0 şi 4m0) pentru cele două situaţii (sistemul de scripeţi 
cuplat în punctul A apoi în punctul B).  (3 puncte) 

c) Determină masa minimă a corpului, într-o nouă aranjare a celor şase scripeţi (renunţând la bara 
CD şi folosind un alt număr de fire), astfel încât alungirea resortului 2 să fie ∆  = 5 cm. Noul 
sistem de scripeţi este cuplat în punctul B.  (3puncte) 
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3. O scândură omogenă este sprijinită ca în figura 3.1. Coeficienţii de frecare la alunecare dintre scândură şi podea, 
respectiv dintre scândură şi perete sunt µ1 = 0,25, respectiv µ2 = 0,2.  
a) Reprezintă forţele care acţionază asupra scândurii şi calculează 

tangenta unghiului minim faţă de podea pentru care scândura 
este în echilibru.   (5 puncte) 

b) Se fixează scândura în această poziţie, şi pe ea se pune un mosor 
ca în figura 3.2. Reprezintă forţele care acţionează asupra 
mosorului şi calculează coeficientul minim de frecare la 
alunecare dintre mosor şi scândură pentru ca acesta să stea în 

echilibru. Se dă 3
r
R
= .  (4 puncte) Fig. 3. 2
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Subiectele au fost selectate şi propuse de:  
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