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1. O barcă se mișcă din punctul A spre punctul B de-a lungul unui râu în sensul curgerii apei în t1 = 1 h, iar 

din B în A în t2 = 2 h cu aceeași viteză față de apă. 

a) Determinați timpul t3 în care un colac de salvare va parcurge distanța din punctul A până în punctul B;  

b) Dacă viteza bărcii față de apă este egală cu 3 m/s iar lățimea râului este egală cu 600 m determinați 

timpul minim t4 necesar bărcii pentru traversarea râului. Ce distanță s4 va parcurge barca față de mal? 

c) În cât timp t5 barca poate ajunge din punctul A în punctul C aflat pe celălalt mal al râului, pe direcție 

perpendiculară râului față de punctul A, astfel încât deplasarea bărcii față de mal să fie minimă?  

(10 puncte) 

2. Un ecran este amplasat în unul din focarele F ale unei lentile convergente, perpendicular la axa optică 

principală. Lentila are diametrul 2r. O sursă punctiformă de lumină se află la distanța d (d > F) pe axa 

optică principală. Determinați:  

a) Aria S a suprafeţei umbrei lăsate de lentilă pe ecran. Realizați un desen 

explicativ. 

Sursa începe să oscileze de-a lungul axei optice principale cu amplitudinea A 

(d – A < F), față de poziția de echilibru aflată la distanța d de la lentilă. 

b) Care este amplitudinea A a oscilațiilor sursei dacă raportul suprafețelor 

maximă și minimă ale umbrei în timpul oscilațiilor este Smax/Smin = a? 

c) Dacă d = 30 cm, F = 18 cm și a = 5/4, atunci A = ?  

(10 puncte) 

3. Într-un calorimetru ce conține o masă m necunoscută de apă, se toarnă un pahar plin cu apă fierbinte (cu 

masa mp). Ca rezultat, temperatura apei din calorimetru a crescut cu ΔT1 = 8 oC. Dacă se mai toarnă încă 

un pahar plin cu apă fierbinte la aceeași temperatură ca și a primului pahar, temperatura apei din 

calorimetru va crește în continuare cu ΔT2 = 6 oC. Capacitatea calorică a calorimetrului și pierderile de 

căldură se neglijează. 

a) Determinați raportul maselor de apă aflate inițial în calorimetru și în pahar η = m/mp; 

b) Care va fi variația ΔT3 a temperaturii apei după turnarea în calorimetru a celui de-al treilea pahar cu 

apă? 

c) Dar la turnarea paharului cu numărul n = 10, care va fi variația ΔTn a temperaturii? 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


