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1. Fiecare dintre subiectele I, II, respectiv III se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 
2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele respective. 
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 notează de la 10 la 1, cu 1 punct din oficiu. Punctajul final reprezintă suma acestora. 

Olimpiada Judeţeană de Fizică 
19 februarie 2005 
Proba teoretică VIII

 
 
 

ventuză 

I. 1. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra ventuzei din figură şi justificaţi 
starea de echilibru mecanic a acesteia. 
2. De talerul unei balanţe se suspendă, printr-un fir de greutate neglijabilă, o 
sferă omogenă de aluminiu de densitate ρ=2700Kg/m3 şi masă 540g. Sfera se 
scufundă complet într-un vas cu apă şi nu atinge pereţii vasului respectiv. 

a) Reprezentaţi şi numiţi forţele care acţionează asupra sferei. 
b) Calculaţi masa m necesară echilibrării balanţei. 
c) Precizaţi care sunt forţele care acţionează asupra apei din vas. 
 

II.  Într-un vas se află în repaus un corp omogen, cu densitatea ρ şi de formă cubică. În vas curge 
un lichid cu densitatea ρ0 (ρ<ρ0), iar volumul vasului este mult 
mai mare decât al corpului. 

a) Precizaţi ce se poate întâmpla cu poziţia corpului pe 
măsură ce lichidul curge în vas. (Justificaţi) 

b) Precizaţi şi reprezentaţi forţele care acţionează asupra 
corpului, pentru situaţiile cerute anterior, într-un moment 
corespunzător situaţiei pentru care lichidul a început să 
ajungă pe fundul vasului.  

c) Pentru fiecare din situaţiile cerute la punctul a) exprimaţi 
lucrul mecanic al forţei arhimedice, care acţionează 
asupra corpului, din momentul începerii pătrunderii lichidului în vas şi până când 
adâncimea lichidului este aceeaşi cu înălţimea corpului (h). 

 

ρ0 
h ρ 

III. O coardă elastică orizontală de lungime l, fixată la ambele capete, oscilează ca urmare a unei 
perturbaţii care se propagă cu viteza v. Coarda elastică este menţinută în poziţia de deformare 
verticală astfel încât mijlocul ei este coborât vertical cu distanţa y. Se dă drumul la coardă: 

a) Precizaţi ce fel de mişcare efectuează un punct al corzii şi justificaţi folosind consideraţii 
energetice. 

b) Evaluaţi frecvenţa sunetului fundamental emis de coardă. 
c) Considerând că mişcarea centrului corzii este aceeaşi cu mişcarea verticală a unui corp 

de masa m suspendat de un resort elastic de constantă k determinaţi valoarile lui y pentru 
care valoarea vitezei este maximă, respectiv minimă si determinaţi valoarea maximă a 
vitezei. 

(Se neglijează orice frecare) 
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