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1. În figură este prezentat un mecanism alcătuit dintr-un vas cilindric 1 cu razele 

interioară și exterioară r
1
 și r

3
, care posedă o cavitate de rază r

2
 și volum neglijabil. 

Vasul 1 este lipit etanș de fundul unui vas suficient de larg 2 și poate să se deplaseze 

fără frecare de-a lungul directoarelor AA1 și BB1. Dacă în vasul 1, masa căruia  este 

m, se toarnă lichid atunci mecanismul poate funcționa ca un dozator de lichide. 

a) Explicați principiul de funcționare a dozatorului; 

b) Determinați cantitatea de lichid dozat; 

c) Propuneți exemple de utilizare a dozatorului, perfecționări, modificări ale 

mecanismului, scheme, calcule etc. 

(10 puncte) 

2. Într-un vas închis cu volumul de 10 L se află un amestec de 5,6 g de azot, 3,2 g de oxigen şi 0,2 g de 

hidrogen la temperatura de 300 K. În vas are loc reacția de formare a vaporilor de apă. După ce tot 

hidrogenul s-a consumat, temperatura gazului a revenit la cea inițială, iar jumătate din vaporii obținuți 

s-au condensat. 

a) Determinați presiunea inițială din interiorul vasului; 

b) Calculaţi presiunea din interiorul vasului după condensarea vaporilor de apă; 

c) Unul din pereții vasului absoarbe moleculele de apă care se ciocnesc cu el. Ce presiune exercită gazul 

din vas asupra acestui perete? 

(10 puncte) 

3. Un condensator plan cu armăturile orizontale este conectat la o sursă de tensiune constantă U. Armăturile 

condensatorului se află la distanța d una de alta și au formă pătrată cu latura a. În condensator se află o 

placă dielectrică paralelă cu armăturile lui, care se poate deplasa fără frecări de-a lungul lor. Placa are 

grosimea d0 = d/2, masa m și permitivitatea relativă ε. 

a) Determinați capacitatea condensatorului în lipsa plăcii dielectrice; 

b) Demonstrați că în prezența plăcii dielectrice capacitatea condensatorului nu depinde de poziția ei față 

de armături; 

c) Placa dielectrică se extrage din condensator pe distanța x
1
 = a/2 paralel cu una din armături și se 

menține la această distanță. Determinați capacitatea condensatorului în acest caz; 

d) Placa se eliberează. Care este viteza plăcii la momentul de timp când capătul interior al ei se află la 

distanța x
2 = a/4 de la capătul armăturii? 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


