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1. O lentilă divergentă cu distanța focală F = 3 cm este plasată între două surse luminoase punctiforme S1 și S2, 

situate pe axa optică principală. Distanța dintre sursa S1 și lentilă 

este de două ori mai mică decât distanța dintre sursa S2 și lentilă, 

iar distanța dintre imaginile surselor S1 și S2 este l = 4,4 cm.  

a) construiți imaginile surselor S1 și S2 în această lentilă;  

b) determinați distanța dintre sursele S1 și S2; 

c) între lentilă și sursa S2, perpendicular pe axa optică principală, se plasează un ecran pe care se formează o 

pată luminoasă cu diametrul D1. La ce distanță L de la lentilă se află ecranul, dacă la deplasarea sursei S1 

în focarul lentilei diametrul petei luminoase D2 de pe ecran este de 1,25 ori mai mare decât D1?  

(10 puncte) 

2. Un pendul gravitațional de lungime l1 are perioada egală cu 3 s, iar altul de lungime l2 are perioada egală 

cu 4 s.  

a) determinați perioada unui al treilea pendul gravitațional, lungimea căruia este egală cu suma 

lungimilor primului și celui de al doilea pendul gravitațional; 

b) care sunt lungimile primelor două pendule gravitaționale dacă lungimea celui 

de-al treilea este de 75 cm; 

c) pendulul al treilea cu masa greutății de 50 g este deviat cu unghiul α = 60o 

și lăsat liber. Calculați energiile potențială și cinetică ale pendulului în 

poziția 2;  

d) mișcarea de oscilație a pendulului al treilea are loc lângă un perete. Cu ce 

unghi β va devia pendulul, dacă mișcarea lui va fi restricționată de un cui 

aflat pe verticala coborâtă din punctul de suspensie a pendulului, la distanța l/2 de la acesta? 

(10 puncte) 

3. Bornele unei baterii cu t.e.m. 1 = 32 V sunt unite printr-un conductor cu lungimea l1 = 3 m. La capetele 

conductorului se înregistrează o cădere de tensiune U1 = 30 V, iar energia sub formă de căldură degajată 

în conductor corespunde unei puteri de 6 W. Să se determine: 

a) rezistența interioară a bateriei; 

b) rezistența conductorului;  

c) care trebuie să fie lungimea l2 a conductorului pentru a înregistra la capetele lui o cădere de 

tensiune U2 = 12 V;  

d) raportul dintre energia degajată în acest caz și în cazul precedent în circuitul exterior și în circuitul 

întreg.  

(10 puncte) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


