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1. Într-un cilindru închis cu un piston se află o masă m = 0,02 kg de heliu (masa molară M = 4·10–3 kg/mol). 

Cu ajutorul pistonului, heliul a fost transferat lent prin comprimare din 

starea inițială 1 cu parametrii p
1
 = 4,1·105 Pa, V

1
 = 0,032 m3 în starea finală 

2 cu parametrii p
2
 = 15,5·105 Pa, V

2
 = 0,009 m3, astfel încât dependența 

presiunii de volum să fie liniară. Obțineți:  

a) Expresiile pentru temperaturile gazului T
1
 şi T

2
 în stările 1 şi 2 şi 

valorile numerice ale acestora; 

b) Dependența liniară a presiunii de volum în procesul 1-2;  

c) Expresia pentru valoarea maximă a temperaturii în procesul 1-2 şi valoarea numerică a acesteia; 

d) Expresiile pentru volumul şi presiunea gazului în starea cu temperatură maximă, precum şi 

valorile lor numerice. 

(10 puncte) 

2. Asupra unui corp de masa m ce se află pe o suprafață orizontală la momentul te timp t = 0 începe să 

acționeze o forță F = At proporțională cu timpul şi orientată sub unghiul 0 < α < π/2 față de suprafață, 

unde A este o constantă pozitivă. Considerând că coeficientul de frecare la alunecarea corpului este 

μ, determinați:  

a) Momentul de timp t1 de la începutul acțiunii forței, când corpul va începe 

alunecarea; 

b) Intervalul de timp Δt, cât va dura alunecarea corpului pe suprafața orizontală;  

c) Viteza corpului la un moment de timp t din intervalul Δt. 

(10 puncte) 

3. La capetele unei bare imponderabile subţiri de lungime 2l0 sunt fixate 2 bile identice. Bara a fost 

îndoită de la mijloc astfel încât jumătăţile ei să se afle într-un plan şi să alcătuiască între ele un unghi 

α (0 < α < π). Fiind suspendată de un cui fix orizontal şi subţire bara, care 

reprezintă un pendul fizic, poate efectua oscilaţii după abaterea ei cu un unghi 

mic φ de la poziţia de echilibru. (Pendul fizic se numeşte orice corp ce se poate 

roti liber în jurul unei axe ce nu trece prin centul lui de masă.). Determinaţi: 

a) Viteza unghiulară a pendulului fizic la trecerea acestuia prin poziția abătută 

cu un unghi β < φ;  

b) Lungimea lr a unui pendul matematic, oscilațiile mici ale căruia se 

sincronizează cu oscilațiile mici ale pendulului fizic; 

c) Perioada oscilaţiilor mici ale pendulului fizic.  

 (10 puncte) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


