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Clasa a VIII-a 

1. O piesă cu masa de 270 g este formată dintr-o parte din cobalt cu căldura specifică 431 J/(kg·K), sudată 

cu o altă parte din beriliu cu căldura specifică 1780 J/(kg·K). Piesa a fost încălzită până la 100 oC și 

introdusă într-un vas calorimetric ideal care conține 300 mL de apă cu căldura specifică 4180 J/(kg·K) la 

temperatura inițială de 16,50C. Temperatura de echilibru a devenit egală cu 30 oC. Determinați: 

a) Capacitatea calorică a apei din vas; 

b) Capacitatea calorică a piesei; 

c) Cu cât se va modifica temperatura de echilibru, dacă vom considera capacitatea calorică a 

calorimetrului egală cu 200 J/kg? Densitatea apei ρ = 1000 kg/m3. 

(10 puncte) 

2. Într-un vas cilindric se toarnă mercur, după care se toarnă apă, astfel încât greutățile celor două lichide să 

fie egale. Înălțimea pe care o au cele două lichide în vasul cilindric este de h = 29,2 cm. Să se determine: 

a) Raportul volumelor lichidelor din vas; 

b) Presiunea hidrostatică  exercitată la suprafața de separație a lichidelor precum și pe fundul vasului; 

c) Volumul cavității din interiorul unui cub din aur cu latura l = 2 cm dacă la introducerea lui în 

vasul cu lichide, valoarea forței de apăsare asupra fundului vasului este de k = 31 ori mai mare 

decât greutatea cubului. Diametrul vasului cilindric în care se află lichidele D = 6 cm. 

Se cunosc: densitatea mercurului ρ1 = 13600 kg/m3; densitatea apei ρ2 = 1000 kg/m3, densitatea aurului 

ρ = 19300 kg/m3, accelerația gravitațională g = 10 N/kg, presiunea atmosferică p
0
 = 101325 Pa.  

(10 puncte) 

3. O forță F = 5 N deplasează uniform un sistem format din 

trei corpuri cu masele m
1 = m, m

2
 = 2m, m

3
 = 3m. 

Raportul dintre înălțimea și lungimea planului înclinat  

h/l = 1/2, iar forțele de frecare reprezintă 0,125 din forța 

de apăsare a corpurilor m
1
, și, respectiv, m

2
. Determinați:  

a) Valoarea masei m, multiplul căreia reprezintă masele 

corpurilor; 

b) Forțele de tensiune din firele de legătură;  

c) Forța de apăsare pe scripetele dintre corpurile cu masele m
2
 și m

3
. 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


