
Fiecare dintre subiectele 1, 2, 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. Durata probei este de 3 ore din momentul distribuirii 
subiectelor. Se pot folosi calculatoare de buzunar, neprogramabile. Fecare subiect se notează cu note de la 10 la 1, cu un punct din oficiu. 

Punctajul final este suma punctajelor obŃinute pentru fiecare subiect. 
Baremele de corectare şi rezultatele vor fi postate la avizierul unităŃii şcolare la care se desfăşoară concursul şi  pe site-ul Liceului Teoretic 

“Ovidius”:  quarq.ro 
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1. 
a) În imediata apropiere a suprafeŃei unei sfere transparente în stânga centrului se află un izvor luminos 

monocromatic punctiform. Raza sferei este R = 10 cm şi indicele de refracŃie al materialului sferei este n=2. Să se 
calculeze distanŃa faŃă de centrul sferei la care raza fascicolului emergent din sferă, în dreapta centrului acesteia, 
este egală cu dublul razei sferei. 

b) O rază de lumină monocromatică pătrunde într-o sferă cu indicele de refracŃie n. Raza suferă un număr k 
de reflexii interne. CalculaŃi deviaŃia δ a razei emergente în raport cu raza incidentă. 

Caz particular : k = 1. IndicaŃi şi explicaŃi un fenomen natural bazat pe acest model simplu. 
c) În cazul de la punctul b) pentru k=1 şi un unghi de incidenŃă, i=60°, determina Ńi indicele de refracŃie al 

sferei, astfel încât raza emergentă să fie paralelă cu raza incidentă. 
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2. Un obiect luminos linear este aşezat perpendicular pe axa optică principală în faŃa unei lentile L1  cu 

convergenŃa C1= + 5δ , astfel încât distanŃa dintre el şi imaginea sa este d = 4f1. 
a) DeterminaŃi grafic şi analitic poziŃia obiectului şi a imaginii faŃă de lentilă şi mărimea lineară transversală. 
b) Dacă aşezăm apoi o lamă cu feŃe plan paralele de grosime e = 9cm şi indice de refracŃie n = 1,8, între 

obiect şi lentilă, în ce sens şi cu cât trebuie deplasat ecranul pentru a obŃine din nou imaginea pe ecran. 
c) Se îndepărtează lama şi la distanŃa d = 60cm de lentila L1 se aşează o altă lentilă L2 cu C2 = 2,5 δ . 
ReprezentaŃi grafic formarea imaginii prin sistemul de lentile.  
DeterminaŃi mărirea lineară transversală a sistemului şi arătaŃi că nu depinde de poziŃia obiectului faŃă de L1. 
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3. Pentru a determina distanŃa focală a unei lentile convergente, un elev a efectuat un experiment. 
A aşezat pe un banc optic, în ordine, o lumânare aprinsă, lentila şi un ecran. Pentru diferite distanŃe x1 dintre 

lumânare şi lentilă a deplasat ecranul pe banc până a obŃinut, pe ecran, o imagine clară a flăcării lumânării şi a 
măsurat distanŃele  x2  dintre lentilă şi ecran. În tabelul următor sunt rezultatele obŃinute de elev. 

 
x1 (cm) 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 
x2 (cm) 21 18,5 16,5 16 15,5 14,3 14 13,2 13 12 

 
CerinŃe: 
a) calculaŃi distanŃa focală f pentru fiecare determinare 
b) calculaŃi distanŃa focală medie fmed 
c) calculaŃi erorile absolute ∆f şi eroarea medie ∆fmed 
d) reprezentaŃi grafic 1/ x2  în funcŃie de 1/ x1  şi calculaŃi din grafic, distanŃa focală 
e) enumeraŃi sursele de erori  
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