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Energie termică 
1. A. Două vase comunicante de formă cilindrică, având ariile secţiunilor transversale 2

1 cm 10=S  şi respectiv 

2
2 cm 20=S , conţin apă 






 = 3cm

g 0,1aρ . Pe suprafaţa apei din vasul al doilea se aşază şi pluteşte o bucată de 

gheaţă 





 = 3cm

g 9,0gρ  cu temperatura C00 °=t , care conţine o bilă din fier 





 = 3cm

g 8,7ρ  de masă g 5=m . 

Ca urmare, presiunea exercitată pe fundul vaselor creşte cu Pa 200=∆p . Consideră 
kg
N 10=g . Calculează: 

a) masa iniţială de gheaţă; 
b) căldura absorbită de gheaţă până în momentul în care se scufundă complet, fără ca bila să se desprindă de 

gheaţă. Căldura latentă specifică de topire a gheţii este 
kg
J103,3 5⋅=tλ . 

B. Consumul de energie termică al unei familii în perioada 01-30 noiembrie a fost kWh 14151 =W  
( )J103,6kWh 1 6⋅= . În acest fel s-a asigurat în locuinţă o temperatură medie C221 °=t . Afară, temperatura 
medie în luna noiembrie a fost 2 10°Ct = . Menţinând aceeaşi temperatură în locuinţă şi în perioada 
01-31 decembrie, când temperatura medie exterioară a fost C13 °=t , suma de plată înscrisă pe factură a fost 
mai mare. Consideră că energia pierdută în unitatea de timp este proporţională cu diferenţa de temperatură 
dintre interior şi exterior. Calculează suma de plată înscrisă pe factura la energia termică pe lunile noiembrie şi 
respectiv decembrie, ştiind că preţul energiei termice este 0,124 lei/kWhP = . 

 
 
Evitarea accidentelor 

2. A. Un autoturism se deplasează cu viteza 
h

km 72v = . Pentru evitarea unui accident, autoturismul frânează cu 

roţile blocate până la oprire. Lungimea urmelor de frânare este m 40=d . Calculează valoarea coeficientului 
de frecare la alunecare dintre roţi şi şosea. 
B. Un pilon cilindric din beton (un rest din piciorul unui pod) având densitatea 

3

g2,2
cm

ρ = , lungimea m 0,3=l  şi aria secţiunii transversale 23cm104,2 ⋅=S   se află 

într-un lac cu adâncimea m 0,4=h  (figura 1). Pentru a nu pune în pericol navigaţia de 
agrement de pe lac se hotărăşte scoaterea lui cu ajutorul unei macarale. Densitatea apei este 

3cm
g 0,1=aρ . Ridicarea pilonului are loc cu viteză constantă. Consideră 

kg
N 10=g . 

a) Reprezintă grafic dependenţa tensiunii din cablul (1) în funcţie de distanţa la care se 
găseşte baza pilonului faţă de fundul lacului, după desprinderea de sol, până la 
scoaterea completă din apă. 

b) Calculează variaţia energiei potenţiale datorată interacţiunii gravitaţionale dintre pilon 
şi Pământ, din momentul desprinderii de sol până când este scos complet din apă, 
precum şi lucrul mecanic efectuat pentru scoaterea completă a pilonului din apă. 

Figura 1 
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Curent electric şi alungire 
3. Un grup de elevi realizează dispozitivul experimental reprezentat schematic în figura 2. 

Generatorul electric are tensiunea electromotoare E , resortul de constantă elastică k 
închide circuitul iar reostatul are rezistenţa electrică maximă R. Cursorul legat solidar de 
capătul resortului poate aluneca fără frecare, fiind în contact electric permanent cu 
reostatul. Dispozitivul este aşezat în plan vertical. Se măsoară intensitatea curentului 
electric în condiţii de echilibru mecanic în patru situaţii: 
• A 0,10 =I  în absenţa corpului de masă m, când cursorul C  se află la capătul M al 
reostatului; 

• 1I , când se suspendă de resort un corp omogen cu densitatea 3
3

m
kg 1012 ⋅=ρ ; 

• A 0,52 =I , când se suspendă de resort acelaşi corp, dar acoperit cu un strat omogen de 

gheaţă având densitatea 3
3

m
kg 109,0 ⋅=gρ  şi temperatura C00 °=t ; 

• aceeaşi valoare 1I , când corpul acoperit de gheaţă rămâne suspendat de resort şi este 

scufundat complet în alcool cu densitatea 3
3

m
kg 108,0 ⋅=alcρ  şi temperatura C00 °=t , fără 

ca gheaţa să se topească.  
Consideră că influenţa curentului electric asupra deformării resortului este neglijabilă. Determină: 
a) valoarea raportului dintre masa de gheaţă depusă pe corp şi masa corpului; 
b) valoarea intensităţii 1I . 

c) După topirea gheţii în volumul de alcool 3cm 100=alcV , amestecul apă-alcool obţinut, aflat la temperatura 

C00 °=t , are densitatea 3
3

1 m
kg 109,0 ⋅=ρ . Densitatea apei este 3

3

m
kg 100,1 ⋅=aρ , iar căldura latentă 

specifică de topire a gheţii este 
kg
J 103,3 5⋅=tλ . Determină căldura absorbită de gheaţă în timpul topirii. 
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Figura 2 


