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Proba 
teoretică 

1.  
A. Un corp omogen şi transparent, având forma unui con drept cu 

înălŃimea 8 cmH =  şi unghiul de deschidere 2 120α = ° , este înfipt 

într-un suport orizontal plan pe o distanŃă 4h H=  (Figura 1). 
Întregul sistem descris este iluminat cu ajutorul unui fascicul de lumină 
paralel şi vertical. Calculează aria suprafeŃei neluminate de fascicul de 
pe suportul orizontal, aflată sub con, pentru următoarele valori ale 
indicelui de refracŃie relativ al materialului corpului transparent faŃă de 
al mediului înconjurător: 

a) 3n = ; 
b) 2n = . 

B. Un lănŃişor de lungime l  este aşezat la marginea unui suport orizontal 
prevăzut cu o articulaŃie (Figura 2). PorŃiunea din lănŃişor aflată pe 
suport este rectilinie şi perpendiculară pe muchia suportului. Raportul 
dintre lungimea porŃiunii orizontale de lanŃ ( 1l ) şi cea verticală  ( 2l ) se 

notează 1 2r = l l . Când lănŃişorul se află la limita de alunecare, 2 3r = . 

Se înclină suportul cu un unghi 30α = °  şi se aşază lănŃişorul în vârful 

planului (Figura 3). Se consideră 210m/sg = . 
a) Află valorile lui r pentru care lănŃişorul este în echilibru pe suportul 

înclinat. 
b) Considerăm 30α = °  şi 4r = . Şoricelul Jerry începe să urce pe 

porŃiunea verticală a lănŃişorului. Cu ce acceleraŃie minimă faŃă de 
Pământ trebuie să urce Jerry, astfel încât lănŃişorul să înceapă să 
alunece? Masa lui Jerry reprezintă o fracŃiune 1 3f =  din masa 
lănŃişorului. 

2. În faŃa unei lentile convergente cu distanŃa focală 30 cmf =  şi diametrul 

2 4 cma =  se plasează un bănuŃ cu diametrul 2 2 cmr = , perpendicular 
pe axul optic principal şi cu centrul pe acesta. DistanŃa dintre bănuŃ şi 

lentilă este 1 45 cmx = . 

a) Desenează fasciculul de lumină care se propagă de la bănuŃ şi trece prin lentilă. De câte ori este mai 
mare aria imaginii decât cea a obiectului? 

b) Între lentilă şi imagine se introduce o lamă transparentă cu feŃele plane şi paralele, astfel încât faŃa 
mai apropiată de lentilă coincide cu planul focal imagine al acesteia. Lama este astfel dimensionată 
încât întregul fascicul de lumină care provine de la bănuŃ şi care trece prin lentilă străbate lama. 
Grosimea lamei este 30 cme = , iar indicele de refracŃie al acesteia faŃă de mediul înconjurător 

este 1,5n = . Calculează deplasarea imaginii faŃă de poziŃia de la punctul a). 
c) Lama poziŃionată ca la punctul b) se argintează pe faŃa dinspre lentilă. Află caracteristicile imaginii 

finale realizată de întregul sistem optic. 
d) În condiŃiile de la punctul c), se apropie treptat lama de lentilă. Descrie calitativ modificările 

suferite de imaginea finală furnizată de întregul sistem optic. Calculează poziŃia acestei imagini 
când lama atinge lentila şi găseşte convergenŃa elementului optic echivalent sistemului optic în 
acest moment. 
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Proba 
teoretică 

3. De tavanul unui ascensor este suspendat sistemul mecanic reprezentat 
în Figura 4. Se consideră 1 2 3m m m m= = = . 

a) Ascensorul este în repaus, iar frecarea dintre corpurile de mase 

2m  şi 3m  este suficientă încât să nu permită alunecarea unuia 

faŃă de celălalt. Află tensiunea din cablu şi acceleraŃiile 
corpurilor. 

b) Ascensorul este în repaus, iar forŃele de frecare dintre corpurile 
de mase 2m  şi 3m  sunt 50%f =  din greutatea corpului de 

masă 3m . Află acceleraŃiile celor trei corpuri. 

c) Ascensorul se deplasează cu acceleraŃia 0a
r
 în sus, iar frecarea 

dintre corpurile de mase 2m  şi 3m  este suficientă încât să nu 

permită alunecarea unuia faŃă de celălalt. Află tensiunea din 
cablu şi acceleraŃiile corpurilor faŃă de ascensor. 

d) Ascensorul se deplasează cu acceleraŃia 0a
r
 în sus, iar forŃele de 

frecare dintre corpurile de mase 2m  şi 3m  sunt 50%f =  din 

greutatea corpului de masă 3m . Află acceleraŃiile celor trei 

corpuri faŃă de ascensor. 
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