
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 1 A. Mecanică 

Examenul de bacalaureat 2012 
Proba E. d)  

Proba scrisă la FIZICĂ 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului, 
Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

A. MECANICĂ  Varianta 4 
Se consideră acceleraţia gravitaţională 2m/s10=g . 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
 
1. În graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a vitezei unui biciclist. 
Distanţa parcursă de biciclist din momentul 0 0 st =  până în momentul opririi este 
egală cu: 
a. 40 m  b. 44 m  c. 50 m  d. 55 m                                                                                        (3p) 
2. Un mobil care se deplasează rectiliniu parcurge distanţe egale în intervale de timp egale dacă: 
a. vectorul viteză este constant şi valoarea acceleraţiei este nulă; 
b. vectorul viteză este variabil şi valoarea acceleraţiei este constantă; 
c. vectorul viteză este variabil şi valoarea acceleraţiei este nulă; 
d. vectorul viteză şi valoarea acceleraţiei sunt constante şi nenule.                                                       (3p) 
3. Într-un sistem mecanic izolat în care acţionează numai forţe conservative, legea conservării energiei 
mecanice se exprimă prin relaţia: 
a. cE L∆ = −  b.

 
∆ − ∆ =c pE E L  c.

 
0=∆+∆ pc EE  d.

 pc EE ∆=∆  (3p) 

4. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de 

măsură în S.I. a mărimii fizice exprimată prin relaţia gh2
 
este: 

a. 2m s⋅    b. 1m s−⋅   c.
 

2m s−⋅   d.
 

2 2m s−⋅              (3p) 
5. Un fir inextensibil şi de masă neglijabilă rezistă până la o tensiune maximă de 90 N. Un corp de masăm  

este ridicat pe verticală cu acceleraţia de 22 m s−⋅  prin intermediul firului. Valoarea maximă a masei m  este: 
a. 10,5 kg  b. 9 kg   c. 7,5 kg  d. 5 kg              (3p) 
II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Un corp de masă 0,5 kgm =  se poate deplasa cu frecare pe o suprafaţă 

orizontală, sub acţiunea unei forţe orientate sub unghiul 45α = °  faţă de orizontală. 
Forţa este lent crescătoare şi se aplică, prin intermediul unui dinamometru de 
masă neglijabilă, ca în figura alăturată. Când dinamometrul indică forţa 

1 1,41( 2) NF F= = ≅  corpul se deplasează uniform, iar când dinamometrul indică 

forţa 2 1,7( 1,2 2) NF F= = ≅  corpul se deplasează cu acceleraţia a . Determinaţi: 

a. raportul dintre alungirea resortului dinamometrului în cazul mişcării sub acţiunea forţei 2F
�

 şi alungirea 

resortului în cazul mişcării sub acţiunea forţei 1F
�

;  
b. coeficientul de frecare la aluncare dintre corp şi suprafaţa orizontală; 
c. valoarea acceleraţiei a ; 
d. valoarea minimă a forţei 3F F=  indicate de dinamometru în cazul în care corpul nu mai apasă pe suprafaţă.  
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
O pistă de schi, reprezentată în figura alăturată, se compune dintr-o pantă AB 
continuată cu o porţiune orizontală BC. Un schior, a cărui masă totală este 

70 kgm = , coboară, fără viteză iniţială, din vârful A al pantei. Panta AB are 

lungimea 100m=ℓ  şi formează cu orizontala unghiul α ( )6,0sin =α . Din 
punctul B, situat la baza pantei, schiorul îşi continuă mişcarea pe porţiunea 
orizontală oprindu-se într-un punct C situat la distanţa 80 mBC d= =  de baza 
pantei. Coeficientul de frecare la alunecare are aceeaşi valoare pe pantă şi pe porţiunea orizontală. Energia 
potenţială gravitaţională se consideră nulă la baza pantei. Se neglijează forţa de rezistenţă din partea aerului 
şi se consideră că mărimea vitezei schiorului nu se modifică la trecerea pe porţiunea orizontală. Determinaţi: 
a. energia mecanică a schiorului în vârful A al pantei; 
b. coeficientul de frecare la alunecare dintre schior şi pistă;  
c. valoarea vitezei schiorului la baza pantei; 
d. puterea dezvoltată de motorul unui teleschi pentru a deplasa schiorul pe pistă, cu viteză constantă, din C 
în A, într-un interval de timp .min3=∆t  Se consideră că forţa de tracţiune care acţionează asupra schiorului 
este paralelă permanent cu direcţia deplasării schiorului. 



Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 2 B. Elemente de termodinamică 

Examenul de bacalaureat 2012 
Proba E. d)  

Proba scrisă la FIZICĂ 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului, 
Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ  Varianta 4 

Se consideră: numărul lui Avogadro 123 mol1002,6 −⋅=AN , constanta gazelor ideale 
Kmol

J
31,8

⋅
=R . Între parametrii 

de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: RTVp ν=⋅ .  
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. Într-o comprimare adiabatică a unei cantităţi de gaz ideal, acesta: 
a. primeşte lucru mecanic şi temperatura gazului scade  
b. cedează lucru mecanic şi temperatura gazului creşte  
c. primeşte lucru mecanic şi temperatura gazului creşte 
d. primeşte lucru mecanic şi temperatura gazului rămâne constantă (3p) 
2. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a 
energiei interne a gazului ideal este: 
a. W  b. -1J s⋅  c. J K⋅  d. J  (3p) 

3. Numărul de molecule conţinute în 180 ml de apă ( )33 kg/m10,g/mol18 == apaapa ρµ  este egal cu: 

a. 226,02 10⋅  b. 236,02 10⋅  c. 246,02 10⋅  d. 256,02 10⋅  (3p) 
4. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, căldura specifică la volum constant a 
gazului ideal poate fi scrisă sub forma: 
a. 1

VC µ−⋅  b. VC µ⋅  c. 1
VC ν −⋅   d. VC ν⋅   (3p) 

5. O cantitate de gaz ideal evoluează după procesul ciclic 1 2 3 4 1− − − −  reprezentat 
în coordonate p V−  în figura alăturată. Relaţia corectă dintre energiile interne ale 
gazului corespunzătoare stărilor prin care trece, este: 
a. 1 4U U=  

b. 2 4U U=  

c. 1 2U U=  

d. 3 2U U=                   (3p) 

II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
O masă 1 8 gm =  de heliu, având masa molară 3 14 10  kg molHeµ − −= ⋅ ⋅ , se află la presiunea 5 

1 2 10 Pap = ⋅  

şi temperatura 1 400 KT = . Heliul, asimilat unui gaz ideal, este răcit la volum constant astfel încât presiunea 
lui scade de n  ori. Gazul este supus apoi unui proces în care volumul său creşte de n  ori la presiune 
constantă. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cele două transformări este 4986 JL = . 
Determinaţi: 
a. masa unei molecule de heliu; 
b. volumul ocupat de heliu în starea iniţială; 
c. temperatura heliului la finalul răcirii la volum constant; 
d. densitatea heliului la finalul destinderii la presiune constantă. 
 
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Un mol de gaz ideal monoatomic, având căldura molară izocoră 1,5VC R= , 

evoluează după procesul 1-2-3-4-1, reprezentat în sistemul de coordonate Vp −  în 
graficul alăturat. Lucrul mecanic schimbat de gaz pe parcursul acestui proces este 
nul. În procesul 2-3 temperatura este constantă, iar 2

3 1V e V=  ( 2 7,4e ≅ , e fiind 
baza logaritmului natural). Temperatura în starea de echilibru termodinamic 1 este 

1 300 KT = .  
a. Reprezentaţi transformarea ciclică în sistemul de coordonate V-T. 
b. Calculaţi valoarea căldurii schimbate de gaz cu exteriorul pe parcursul unui ciclu. 
c. Determinaţi valoarea temperaturii gazului în starea 2. 
d. Calculaţi variaţia energiei interne în procesul 1-2. 
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Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 3 C. Producerea şi utilizarea curentului continuu 

Examenul de bacalaureat 2012 
Proba E. d)  

Proba scrisă la FIZICĂ 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului, 
Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU  Varianta 4 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. Într-un circuit electric simplu tensiunea la bornele sursei este egală cu tensiunea la bornele 
consumatorului dacă: 
a. rezistenţa internă a sursei este neglijabilă; 
b. rezistenţa consumatorului este egală cu rezistenţa internă a sursei; 
c. rezistenţa consumatorului este neglijabilă; 
d. rezistenţa electrică a firelor de legătură este neglijabilă. (3p) 
2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizică, dependenţa de temperatură 
a rezistivităţii unui conductor metalic are expresia: 

a. t⋅⋅= αρρ 0  b. ( )0 1 tρ ρ α= − ⋅  c. ( )0 1 tρ ρ α= + ⋅  d. 0

1 t

ρρ
α

=
+ ⋅

 (3p) 

3. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de 

măsură S.I a mărimii fizice exprimate prin raportul 
U
P

 este:  

a. Ω  b. A c. J d. C                                             (3p) 
 
4. Dintr-un fir metalic de rezistenţă electrică R se confecţionează un pătrat ABCD ca în 
figura alăturată. Rezistenţa electrică a conductorului de formă pătrată, măsurată între 
punctele A şi D, este: 

a.
 16
3R

   b.
16
5R

   c.
4

3R
    d. 

4
R                (3p) 

5. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa tensiunii electrice la 
bornele unei surse în funcţie de intensitatea curentului prin aceasta. Valoarea 
rezistenţei interne a sursei este: 
a.0,5 Ω    b.1 Ω    c.1,5 Ω   d. 2 Ω         (3p) 
 
 
II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
În circuitul din figura alăturată se cunosc: tensiunile electromotoare ale surselor  V81 =E ,  V22 =E , valorile 

rezistenţelor electrice ale rezistorilor Ω= 31R  şi Ω= 62R . Ampermetrul ideal 

( 0≅AR ) indică  A2,1=I , iar voltmetrul ideal ( ∞→VR ) indică  V6,3=U . 

Rezistenţele interne ale celor două surse sunt egale rrr == 21 . Considerând 
rezistenţele conductoarelor de legătură neglijabile, determinaţi: 
a. rezistenţa electrică echivalentă a circuitului exterior; 
b. intensitatea curentului electric prin rezistorul de rezistenţă 1R ; 
c. rezistenţa electrică internă r  a unei surse; 
d. tensiunea electrică la bornele sursei de tensiune electromotoare 2E . 

 
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
La bornele unui generator de tensiune continuă  V2200 =U  se conectează în serie două becuri: unul de 

putere nominală  W441 =P , iar altul de putere nominală  W1102 =P . Tensiunea nominală a fiecărui bec 

este  V110=nU . Pentru a asigura funcţionarea la parametri nominali a celor două becuri, în paralel cu unul 
dintre ele, se conectează un rezistor de rezistenţă electrică R. În aceste condiţii, intensitatea curentului prin 
generator are valoarea 0 1 AI = . 
a. Calculaţi puterea furnizată circuitului exterior în aceste condiţii. 
b. Precizaţi la bornele cărui bec trebuie conectat rezistorul de rezistenţă electrică R. Justificaţi răspunsul dat. 
c. Determinaţi valoarea rezistenţei rezistorului R. 
d. Calculaţi energia consumată de cele două becuri într-un interval de timp 10 mint∆ = . 
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Probă scrisă la Fizică 4 D. Optică 

Examenul de bacalaureat 2012 
Proba E. d)  

Proba scrisă la FIZICĂ 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului, 
Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

D. OPTICĂ  Varianta 4 
Se consideră constanta Planck sJ106,6 34 ⋅⋅= −h , viteza luminii în vid 83 10  m/sc = ⋅ , sarcina electrică 

elementară C106,1 19−⋅=e  
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. Un fascicul paralel de lumină cade sub un unghi de incidenţă pe suprafaţa plană de separare dintre două 
medii transparente având indici de refracţie diferiţi. Fasciculul refractat va fi: 
a. divergent b. paralel c. convergent d. difuz            (3p) 
2. Mărirea liniară transversală , β , a unui sistem afocal format din două lentile convergente identice este: 

a. 2β =  b. 1β =  c. 1β = −  d. 2β = −  (3p) 
3. Unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin raportul dintre lucrul mecanic de extracţie şi 

frecvenţă, extL

ν
 este: 

a. 1J s−⋅  b. J   c. s  d. J s⋅    (3p) 
4. Lucrul mecanic de extracţie a electronilor dintr-un catod de litiu este de 2,3eV . Dependenţa energiei 

cinetice maxime cE  a electronilor emişi de energia ε  a fotonilor ce cad pe catod este reprezentată corect în 
graficul din figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. (1)  b. (2) c. (3) d. (4)   (3p) 
5. În cazul suprapunerii a două unde luminoase se poate obţine interferenţă staţionară doar dacă: 
a. undele au frecvenţe diferite; 
b. undele au aceeaşi intensitate; 
c. diferenţa de fază dintre unde rămâne constantă în timp; 
d. undele sunt necoerente.   (3p) 
II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Un obiect cu înălţimea 1 3 cmy =  este situat pe axa optică principală a unei lentile L plan-convexe, din sticlă 

cu indicele de refracţie 1,5n = . Obiectul se află în faţa focarului obiect oF  al 

lentilei, la distanţa 1 10 cmd =  faţă de acesta. Imaginea obiectului este reală 

şi se formează la distanţa 2 40 cmd =  de focarul imagine iF , ca în figura 
alăturată. Determinaţi: 
a. distanţa focală a lentilei; 
b. înălţimea imaginii; 
c. raza de curbură a feţei convexe a lentilei; 
d. convergenţa sistemului obţinut prin alipirea de lentila L a unei lentile identice. 
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Suprafaţa unui metal oarecare este iluminată cu o radiaţie având lungimea de undă 1 350 nmλ = . Curentul 

fotoelectric generat poate fi anulat prin aplicarea unei tensiuni de stopare având modulul stU . Micşorând 

lungimea de undă a radiaţiei utilizate cu 50 nmλ∆ = , modulul tensiunii de stopare se modifică cu stU∆ . 
Determinaţi: 
a. frecvenţa radiaţiei cu lungimea de undă 1λ ; 

b. energia fotonului din radiaţia cu lungimea de undă 1λ ; 

c. cu cât s-a modificat modulul tensiunii de stopare, stU∆ ; 
d. cu cât a crescut energia cinetică maximă a fotoelectronilor emişi. 


