
Concursul de Fizică 

„In memoriam Mihai Marinciuc” 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Chișinău, Ediția a XI-a, 14 mai, 2022 

Clasa a XII-a 

1. Un electron, după parcurgerea unei diferențe de potențial U, pătrunde într-un câmp magnetic 

omogen cu inducția B și se mişcă pe o traiectorie circulară. Determinați: 

a) Raza traiectoriei circulare de-a lungul căreia se mișcă electronul. Care trebuie să fie lungimea 

spațiului ocupat de câmpul magnetic pentru ca sensul de mișcare a electronului să se schimbe 

în opus? 

b) Energia cinetică a electronului, ținând seama de dependența masei lui de viteză. Raza 

traiectoriei electronului Rm în acest caz se va considera cunoscută; 

c) Intensitatea unui câmp electric orientat perpendicular pe direcția câmpului magnetic, astfel 

încât electronul să se miște pe o linie dreaptă.  

(10 puncte) 

2. Un gaz ideal monoatomic este încălzit printr-un proces izocor în urma căruia presiunea variază cu 

p, apoi printr-un proces izobar în urma căruia volumul variază cu V (p și V nu sunt 

cunoscute). Ambele procese se repetă de n ori. În rezultat presiunea și volumul gazului variază de 

m ori. După aceea gazul este răcit printr-un proces izocor și unul izobar până revine la starea 

inițială. 

a) Construiți graficul ciclului în coordonatele p-V și V-T; 

b) Calculați randamentul ciclului. 

(10 puncte) 

3. În interiorul unei suprafețe sferice de rază R sunt două corpuri punctiforme 

identice de masă m încărcate cu sarcina electrică q. Unul dintre ele este fixat 

în punctul inferior al sferei, al doilea este liber. Determinați: 

a) valoarea minimă a sarcinii q pentru care corpul al doilea se va afla în 

echilibru în punctul A; 

b) forța cu care corpul al doilea acționează asupra peretelui suprafeței 

sferice, dacă el se află în echilibru în punctul B;  

c) Cum și de câte ori se modifică valoarea minimă a sarcinii q pentru ca al doilea corp să se afle 

în punctul A în echilibru stabil. 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


