
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. Cinci persoane interesate de progresul societăŃii, Réaumur, Delisle, Celsius, William Thomson, (înnobilat  

lord Kelvin), şi un negustor florentin au propus modele de termometre 
cu scări care să fie cât mai utile. La o întâlnire ipotetică a lor, peste 
timp, au utilizat termometrelor pentru măsurarea temperaturii unui 
sistem termodinamic, ca în figură (la Kelvin e o aproximare la întreg, 
pentru simplitate) , unde sunt prezentate şi repere termometrice care 
să echivaleze temperaturile măsurate. Temperatura indicată la acest 
moment este pe scara Celsius 0ºC. Domnul Celsius propune: „ Să 
încălzim sistemul termodinamic astfel încât temperatura să se dubleze! 
Vă rog să precizaŃi ce temperatură vor indica cele cinci termometre!” . 
Sarcinile de lucru sunt:  

a) DeduceŃi legile de trecere de la diferitele scări de temperatură 
în scara Kelvin şi justificaŃi această necesitate pentru rezolvarea 
cerinŃei lui Celsius.  

b) IndicaŃi temperaturile cerute .  
Prof. Cristina Anghel, Liceul Teoretic „Ovidius” ConstanŃa 

Prof. Ion Băraru, Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân” ConstanŃa 
 

 
 
 
 
2. Într-un tub din sticlă termorezistentă o coloană de mercur izolează în braŃul din stânga o masă de oxigen 

molecular la temperatura t1=27ºC (vezi  figura alăturată). În această stare iniŃială lungimea coloanei 
de oxigen este l=1m, iar denivelarea mercurului faŃă de ramura deschisă este h=24 cm. Presiunea 
atmosferică este normală: H=76 cm coloană de mercur. Se încălzeşte sistemul la temperatura 
t2=127 ºC şi în acelaşi timp o parte din moleculele de oxigen se disociază, gradul de disociere fiind 
α=0,5. 

DeterminaŃi distanŃa x pe care s-a deplasat coloana de mercur din braŃul închis. 
Prof. Cristina Anghel, Liceul Teoretic „Ovidius” ConstanŃa 

Prof. Ion Băraru, Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân” ConstanŃa 
 
 
 

 
 
3. Un cilindru rigid poziŃionat vertical este despărŃit în interior în două compartimente de o membrană 

specială foarte subŃire, rigidă, întinsă şi fixată ferm pe un inel greu, care poate aluneca fără frecări în contact cu 
pereŃii cilindrului. Compartimentul superior conŃine un mol de azot, iar cel inferior un mol de argon şi un mol de 
hidrogen. La t1=27º, raportul volumelor celor două compartimente (superior / inferior) este z=2:1. Întregul sistem 
este adus la t2=127º. La această temperatură membrana fixată pe inel devine permeabilă pentru hidrogen. 

DeterminaŃi fracŃiunea f din volumul total al sistemului pe care o reprezintă în final noul volum superior. 
Prof. Cristina Anghel, Liceul Teoretic „Ovidius” ConstanŃa 

Prof. Ion Băraru, Colegiul NaŃional „Mircea cel Bătrân” ConstanŃa 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA            

ºFl ºDe ºRe ºC K 

373 

273   0 

 100  80 

 44 

  0  150 

  0 

  0 

  50 

 -15 


