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I. A. În faţa unei oglinzi sferice convexe, de dimensiuni mici, la o distanţă D=100cm se află un ecran plan, 

perpendicular pe axul optic principal al oglinzii. În ecran se face un 
orificiu mic chiar în locul unde axul optic principal intersectează 
ecranul. Un observator ce priveşte din spatele ecranului, prin orificiu, 
vede o porţiune din ecran de formă circulară. Distanţa focală a 
oglinzii este f=20cm, iar diametrul calotei sferice a oglinzii este 
d=8cm. 
a) desenează mersul razelor de lumină ce permite calcularea ariei 

porţiunii din ecran ce se observă prin orificiu. (2 puncte) 
b) calculează această arie (2,5 puncte) 
B. Considerăm o lentilă convergentă, subţire, cu distanţa focală f şi 
diametru d. Pe axul optic principal, perpendicular pe el, la o distanţă l de lentilă se află un ecran. De 
cealaltă parte a lentilei, în focar, se află un disc luminos cu diametrul d0<d, perpendicular pe axul optic 
principal, centrul discului fiind situat în focar. Pe ecran apare un spot luminos. 
a) desenează mersul razelor de lumină ce permite obţinerea spotului luminos. (2,5 puncte) 
b) calculează diametrul spotului luminos. (2 puncte) 

 
II. Considerăm sistemul din figura alăturată. În starea iniţială, firul este întins dar netensionat. Asupra     

corpului de masă 2m se acţionează cu o forţă orizontală, variabilă în 
timp, de forma F=kt, unde k este o constantă. Coeficienţii de frecare 
static şi cinetic au aceeaşi valoare pentru toate suprafeţele aflate în 
contact. 
a) calculează acceleraţia corpului de masă 2m. (5 puncte) 
b) trasează graficul dependenţei de timp a acceleraţiei corpului de 

masă 2m şi a tensiunii din fir. (4 puncte) 
Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională g. 

 
III. Considerăm sistemul din figura alăturată. Se cunosc: masa planului î

coeficientul de frecare la alunecare dintre suprafaţa corpului şi 
suprafaţa verticală a planului înclinat, µ. Scripeţii şi firul sunt ideale. 
Între planul înclinat şi suprafaţa orizontală nu există frecare. 
a) calculează acceleraţiile corpului şi planului înclinat în raport cu 

suprafaţa orizontală. (6 puncte) 
b) în situaţia în care între planul înclinat şi suprafaţa orizontală există 

frecare calculează valoarea minimă a coeficientului de frecare µ’ 
dintre planul înclinat şi suprafaţa orizontală pentru ca sistemul să răm

Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională g. 
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1.Fiecare dintre subiectele I, II respectiv III se rezolva pe o foaie separata care se secretizeaza.  
2. In cadrul unui subiect, elevul are dreptul sa rezolve in orice ordine cerintele a respectiv b. 
3. Durata probei este de 3 ore din momentul in care s-a terminat distribuirea subiectelor catre elev
4. Elevii au dreptul sa utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 
5. Fiecare subiect de noteaza de la 10 la 1, cu 1 punct din oficiu. Punctajul final reprezinta suma a
nclinat M, masa corpului m şi   

â

at
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nă în repaus. (3 puncte) 

ianu”, Pitesti 

stora. 
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