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1. Din două puncte A și B aflate pe o suprafață orizontală sunt 

aruncate simultan unul spre celălalt cu una și aceeași viteză 

inițială, dar sub unghiuri diferite, două corpuri. Primul corp este 

aruncat din punctul A sub unghiul α = 60o și cade în punctul B, 

iar al doilea – din punctul B sub unghiul β și cade în punctul A. 

Determinați: 

a) Sub ce unghi β a fost aruncat corpul al doilea? De câte ori diferă înălțimile maxime la care urcă cele 

două corpuri? 

b) De câte ori diferă intervalele de timp în care corpurile parcurg de-a lungul traiectoriilor parabolice 

drumul dintre două puncte? Pe fiecare traiectorie punctele se află la aceeași înălțime egală cu jumătate 

din înălțimea maximă de urcare a corpului respectiv;  

c) De câte ori distanța dintre punctele A și B este mai mare decât distanța minimă dintre două puncte 

aflate pe cele două traiectorii al corpurilor? 

(10 puncte) 

2. O sursă punctiformă de lumină se află pe axa optică principală a unei lentile convergente cu distanța focală 

de 5 cm la o distanță egală cu 7,5 cm de la ea. Imaginea sursei de lumină se obține pe un ecran așezat 

perpendicular pe axa optică principală.  

a) La ce distanță de la lentilă trebuie plasat ecranul pentru a avea o imagine clară?  

b) Lentila este deplasată pe o direcție perpendiculară pe axa optică principală, astfel încât centrul ei optic 

coboară cu 10 mm. Construiți mersul razelor care formează imaginile sursei punctiforme ale lentilei 

studiate în cele două poziții, inițială și finală, și determinați cu cât s-a deplasat imaginea; 

c) Lentila este rotită astfel încât centrul ei optic rămâne nemișcat, iar unghiul format de axele ei optice 

principale înainte si după rotire este egal cu 30o. Construiți imaginea sursei punctiforme de lumină în 

lentila astfel poziționată și determinați cu cât trebuie să deplasăm ecranul pentru a obține o imagine clară. 

(10 puncte) 

3. Un rezistor și un reostat sunt conectați la o sursă de tensiune constantă U. La o 

intensitate a curentului în circuit de 2 A pe reostat se degajă o putere de 48 W, 

iar la o intensitate a curentului de 6 A – o putere de 24 W.  

a) Obțineți expresiile pentru tensiunea sursei U și rezistența R0 a rezistorului 

din circuit, precum și valorile lor numerice;  

b) Determinați intensitatea curentului din circuit când reostatul are rezistența egală cu zero. Care ar fi 

lungimea unui fir de constantan cu diametrul de 1 mm necesar pentru confecționarea rezistorului R0. 

Rezistivitatea constantanului este egală cu 50·10–8 Ω·m; 

c) Determinați puterea maximă ce se poate degaja pe reostat. Care este rezistența lui în acest caz? 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


