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1. O minge mică este eliberată fără viteză inițială de la înălțimea h = 20 cm deasupra unui plan înclinat cu 

unghiul α = 10o față de orizont. Lovindu-se de suprafața înclinată a planului mingea sare înapoi în aer și 

apoi lovește din nou suprafața. În acest mod mingea mai revine 

încă de două ori și părăsește planul înclinat. Presupunând că 

ciocnirile mingii cu suprafața înclinată sunt absolut elastice, 

adică mingea sare înapoi de fiecare dată cu aceeași viteză și în 

conformitate cu legea reflexiei, determinați: 

a) Viteza mingii în punctul O și distanța l1 dintre primul și al 

doilea impact al mingii cu suprafața înclinată;  

b) Distanța L dintre punctele de pe suprafața planului înclinat, în care mingea are al doilea și al patrulea 

impact; 

c) Care este distanța dintre primul și al patrulea impact al mingii cu planul înclinat în cazul când după 

fiecare ciocnire viteza mingii se micșorează cu un coeficient k = 0,8, iar legea reflexiei rămâne valabilă? 

Se va considera: g ≈ 10 m/s2, sin10o ≈ 0,17, iar rezistența aerului se neglijează.  

(10 puncte) 

2. Cu ajutorul unei lentile se obține imaginea clară, reală și mărită de 2 ori a unui obiect.  

a) Dacă lentila este deplasată spre obiect cu l1 = 20 cm față de poziția inițială, atunci imaginea are aceeași 

înălțime, dar este virtuală. Care este distanța focală a acestei lentile? 

b) La ce distanță l2 trebuie deplasată această lentilă din poziția inițială spre dreapta pentru a obține o a 

doua imagine clară a obiectului în același loc unde sa obținut prima? 

c) Utilizând încă o lentilă convergentă cu distanța focală de 2 ori mai mică decât a primei lentile și plasată 

la distanța l = 5 cm de la aceasta, se formează un sistem optic centrat. Determinați distanța lui focală.  

(10 puncte) 

3. Două voltmetre cu rezistențele interioare RV,1 = 6 kΩ și RV,2 = 2 kΩ sunt 

legate în serie, iar în paralel cu ele se leagă un potențiometru cu rezistența 

totală R3 = 8 kΩ. La bornele acestui circuit se aplică o tensiune U = 140 V. 

Determinați:  

a) Expresiile pentru tensiunile indicate de voltmetre și valorile lor, dacă 

întrerupătorul K este deschis; 

b) Expresiile pentru tensiunile indicate de voltmetre și valorile lor, dacă 

întrerupătorul K se închide când cursorul se află la mijlocul potențiometrului R3; 

c) Cursorul se deplasează până când indicațiile celor două voltmetre devin egale. Care sunt în acest 

moment rezistențele R31 și R32, în care este împărțit potențiometrul de cursor? 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 

 


