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Clasa a XI-a 

1. O cantitate de 10 moli de gaz ideal monoatomic trece infinit lent din 

starea 1 ( 5

1 10 Pap  , 3

1 0,3 mV  ) în starea 2 ( 5

2 4 10 Pap   , 3

2 0,1 mV  ) 

efectuând un proces, în care presiunea se modifică liniar cu volumul. 

Determinaţi: 

a) Variaţia energiei interne, lucrul mecanic efectuat, precum şi cantitatea 

de căldură comunicată gazului; 

b) Temperatura maximă pe care o poate avea gazul la trecerea sa din 

starea 1 în starea 2. 

2. Un corp alunecă fără frecare pe pista MN. Punctele M 

şi N se găsesc la înălțimile 1 1,3 mh   şi 2 0,3 mh   

faţă de orizontală, iar în punctul N pista se întrerupe 

făcând unghiul o45   cu orizontala. Neglijând 

rezistenţa aerului, determinați: 

a) Viteza corpului în momentul când el părăsește 

pista în punctul N; 

b) Înălţimea maximă la care ajunge corpul;  

c) Viteza corpului la momentul atingerii suprafeţei 

orizontale; 

d) Durata mişcării corpului după părăsirea pistei. 

Accelerația gravitaţională se va considera g = 10 m/s2, iar rezistenţa aerului se neglijează. 

3. Un disc de masă 300 gM   este suspendat la capătul unui resort cu rigiditatea 

100 N mk  . De la înălţimea 10 cmh   cade liber un inel cu masa 100 gm   şi după 

ciocnirea lui absolut neelastică cu discul, sistemul obţinut realizează o mişcare oscilatorie. 

Neglijând masa resortului, determinați: 

a) Perioada şi amplitudinea oscilaţiilor; 

b) Înălţimea maximă de la care cade inelul pentru ca oscilaţiile să fie armonice. Se va 

considera că discul este legat de resort prin intermediul unui fir imponderabil şi 

inextensibil. 

Accelerația gravitaţională se va considera egală cu 210 m s . 

Timp de lucru – 180 min. 

 

Vă dorim succese! 

 

 

 

 


