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Clasa a XII-a 

1. O bară omogenă AB de masă m și lungime l î-și sprijină capetele pe două suprafețe orizontale destul 

de lungi 1 și 2. Suprafața 1 este mobilă, iar 2 – fixă. Coeficienții de 

frecare între bară și suprafețe sunt μ
1
 și μ

2
 (μ

1
 > μ

2
). 

a) cu ce forțe apasă bara asupra suprafețelor?  

b) suprafața 1 începe să se miște încet spre suprafața 2. Explicați cum se va mișca bara și determinați 

distanța de la capătul A al barei până la punctul de întâlnite al suprafețelor; 

c) suprafețele plane sunt înlocuite cu două suporturi de dimensiuni longitudinale neglijabile. 

Coeficienții de frecare rămân aceiași. Suportul 1 începe să se miște încet spre suportul 2. Explicați 

cum se va mișca bara și determinați distanța de la capătul A al barei până la punctul de întâlnite al 

suporturilor. 

(10 puncte) 

2. Sub pistonul de masă neglijabilă a unui cilindru cu aria secțiunii transversale S se află ν moli de gaz 

ideal la temperatura T. Presiunea atmosferică este p
0
. Pe piston se așază o greutate cu masă m. 

a) determinați cu cât se va deplasa pistonul; 

b) câți moli de gaz trebuie de introdus în cilindru pentru ca pistonul să revină la poziția inițială? 

c) pistonul cu greutatea pe el este apăsat puțin, apoi lăsat liber. Determinați perioada oscilațiilor mici 

ale pistonului. 

Temperatura gazului se consideră constantă. 

(10 puncte) 

3. În vârfurile unui pătrat cu latura a sunt fixate sarcini electrice punctiforme, egale și pozitive q. 

a) determinați forța cu care trei dintre aceste sarcini acționează aspra celei de-a patra; 

b) determinați intensitatea câmpului electric creat de aceste sarcini într-un punct aflat în mijlocul unei 

laturi a pătratului; 

c) un punct se află pe dreapta ce trece prin centrul pătratului perpendicular pe planul lui. La ce distanță 

de la centrul pătratului trebuie să se afle acest punct pentru ca la calculul intensității câmpului 

electrostatic creat de sarcini, să putem utiliza formula pentru câmpul electrostatic al sarcinii 

punctiforme cu precizia de 1 %? 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


