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Probleme pentru Clasa a VII– a 

 

1. (3 p.) Utilizând graficele dependenţei drumului parcurs de corpurile 1 şi 2 

de timp (fig. 1) determinaţi de câte ori se deosebesc vitezele mişcării 

acestor corpuri în primele 3 secunde. 

 

 

 

 

 

 

 

1. (2 p.) Poate oare să se menţină o cutie masivă în 

poziţia indicată în fig. 2 în lipsa forţelor de frecare din 

partea peretelui? Explicaţi răspunsul. 

 

2. (2 p.) Un balon masa căruia este m este împlut cu 

gaz de densitate ρ. Până la ce volum V trebuie îmflat balonul 

pentru ca el liber să plutească în aer densitatea căruia este 

ρ0? 

 

3. (2 p.) Câţi kilometri aţi zburat în spaţiul interplanetar în timpul, în care aţi citit 

întrebarea dată? 

 

 

Fig. 2. 

S, m 

t, s 

1 2 

Fig. 1. 
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Probleme pentru Clasa a VIII– a 

1. (4 p.) Un corp se mişcă sub acţiunea unei forţe mărimea căreia variază în 

dependenţă de drumul parcurs de corp în corespundere cu graficul prezentat în 

fig. 1. Determinaţi de câte ori lucrul efectuat de către această forţă la 

parcurgerea primelor 3 m de la începutul mişcării este mai mic decât lucrul 

efectuat la parcurgerea următorilor 3 m. Forţa care acţionează asupra corpului 

în timpul mişcării este orientată în direcţia mişcării. 

 

 

 

Fig.1. 

 

 

2.(2 p.) Cum se poate obţine un câştig în forţă de 3 ori având la dispoziţie un 

scripete fix şi unul mobil? 

 

3.(3 p.) Două corpuri de aceeaşi masă confecţionate unul din metal şi altul din 

lemn au fost încălzite până la aceeaşi temperatură, s-au aşezat fiecare pe 

blocuri identice din gheaţă. Care din aceste corpuri va topi mai multă gheaţă 

până vor atinge starea de echilibru termic? 

 

4.(2 p.) O navă maritimă de lungime L=50 m şi lăţime l=10 m după ce a fost 

încărcată s-a adâncit cu ∆h=50 cm. Să se determine masa încărcăturii. 

Densitatea apei ρ=1 t/m
3
. 

  

S, m 

F, N 

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6
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Probleme pentru Clasa a IX– a 

 

1.(5 p.) Lentilele convergentă şi 

divergentă sunt plasate în aşa mod că 

axa optică principală a lor este 

comună. Pe această axă se află o sursă 

de lumină punctiformă (fig. 1). 

Construiţi imaginea acestui punct. 

 

 

2.(5 p.) Într-o sferă de plumb de rază R 

şi masa M este făcută o sferă găunoasă 

cu raza R/2 suprafaţa căreia se atinge de 

suprafaţa sferei. Să se determine cu ce 

forţă această sferă atrage o sferă mică 

de masă m ce se află la distanţa d de la 

centrul sferei de plumb pe linia ce leagă 

centrele acestor sfere (fig. 2). 

 

3.(4 p.) Un punct material se 

mişcă după direcţia axei X 

sub acţiunea unei forţe F 

orientată în direcţia axei X 

(fig. 3). Utilizând graficul 

dependenţei forţei de 

coordonata X a punctului 

material determinaţi lucrul 

efectuat de forţa F pe primii 6 m de drum.  

Fig. 1. 

Fig. 3 

 

Fig.2 

X, m 

Fx, N 

Fig. 3. 
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4.(3 p.) Dacă ne vom atinge de o sobă încălzită pînă la 200 ºС ne vom frige. Însă 

scânteile de la focurile de artificii care au temperaturi de 1800 ºС care nimeresc pe 

pielea noastră nu ne produce arsuri. De ce? 

 

Probleme pentru Clasa a X– a 

 

1.(5 p.) În sistemul prezentat în fig. 1 

se neglijează forțele de frecare. Ce 

valoare trebuie să aibă forța F, pentru 

ca planul înclinat și căruciorul să se 

miște împreună fără alunecare? 

Unghiul de înclinare a planului este α. 

 

2.(4 p.) Într-un ceainic electric se află apă. Fiind încălzită, peste 10 minute apa 

începe să fiarbă. Peste cît timp apa se va transforma complet în vapori. 

 

3.(4 p.) În figură este prezentată schema unei porţiuni de circuit electric care 

constă din 4 rezistenţe egale R şi un condensator C. Determinaţi rezistenţa 

sectorului a-b al circuitului conectat la o sursă de curent continuu. 

 

Fig. 2 

Fig. 1. 
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4.(4 p.) Un corp se mişcă în 

direcţia axei X. Utilizând graficul 

dependenţei acceleraţiei corpului 

de timp prezentat în fig.3, 

determinaţi drumul parcurs de corp 

în 5 s. Viteza iniţială a corpului 

este egală cu zero. 

Fig.3. 

 

Probleme pentru Clasa a XI – a 

 

1.(5 p.) Să se determine cu ce forţă un inel omogen de masa M şi raza R 

acţionează asupra unei bile de masă m situată la distanţa h de la centrul inelului 

pe perpendiculara coborâtă pe planul inelului şi care trece prin centrul lui. 

Dimensiunile bilei se vor neglija. 

 

2.(4 p.) Într-o maşină termică, în care în 

calitate de corp de lucru este utilizat un 

gaz monoatomic ideal, se efectuează 

procesul ciclic prezentat în fig. 1. 

Volumul maximal în acest proces este de 

n=3 ori mai mare decît cel minimal. Să se 

determine randamentul acestei maşini 

termice. 

 

 Fig. 1. 
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3.(4 p.) Ce parte din cantitatea de căldură (în %), comunicată unui gaz ideal 

într-un proces izobar, se cheltue pentru variaţia energiei interne a acestui gaz? 

 

4.(4 p.) Un condensator este conectat la o sursă de curent continuu. La 

conectarea în paralel a rezistorului de R=15 Ω cu acest condensator, sarcina 

electrică a lui se micşorează de n=1,2 ori. Determinaţi rezistenţa interioară a 

sursei de curent.  

 

 

Probleme pentru Clasa a XII – a 

 

1. (4 р.) Într-un cîmp magnetic omogen, care 

are inducţia magnetică �⃗� , orientată vertical 

în jos, se roteşte într-un plan orizontal 

împotriva acelor de ceasornic o bilă de masa 

m, suspendată de un fir de lungime l (pendul 

conic). Unghiul de abatere al firului de la 

verticală 𝛼, viteza bilei este egală cu v (fig. 

1). Determinaţi sarcina bilei. 

 

 

2.  (4 p.) Pragul roşu al efectului fotoelectric pentru substanţa din care este 

confecţionat catodul λ0=290 nm. La radiaţia catodului cu lumină, lungimea de 

undă a căreia este λ, fotocurentul dispare la tensiunea U=1,9 V. Determinaţi 

lungimea de undă λ. 

 

Fig. 1. 
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3. (5 p.) Tabloul de interferenţă „Inelele lui 

Newton” se observă în lumina monocromatică 

reflectată, lungimea de undă a căreia este  

λ=0,63 μm. Interferenţa are loc în spaţiul dintre 

lentila convexă şi plăcuţa plană de sticlă 

completat cu benzol. Suprafaţa plană a lentilei 

este paralelă plăcuţei de sticlă. Determinaţi raza 

primului inelul interior întunecat, dacă raza de 

curbură a lentilei este R=10 m şi indicele de 

refracţie a lentilei şi a plăcuţei sunt egali şi mai mare decât indicele de refracţie 

a benzolului (n=1,5). Lumina cade după normală pe plăcuţă (fig. 2). 

 

4. (5 p.) Pe un inel de raza R uniform este distribuită sarcina Q. Determinaţi 

intensitatea câmpului electric şi potenţialul în centrul inelului şi în punctul care 

se află la distanţa h de la centrul inelului pe perpendiculara pe planul inelului. 

 

5. (5 p.) Într-un vas cilindric, sub piston, se află un mol de gaz ideal monoatomic. 

Masa pistonului este egală cu M, aria suprafeţei S. Ce cantitate de căldură 

trebuie să-i fie comunicat gazului într-o unitate de timp pentru ca pistonul să se 

mişte uniform în sus cu viteza v? Presiunea atmosferică este p0. Frecarea dintre 

piston şi pereţii vasului se neglijează. 
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