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1. Circuitul format din șase rezistoare cu rezistențele R1 = R4 = 5,6 Ω; R2 = R3 = 4 Ω; R5 = R6 = 6 Ω este 

conectat la bornele unei surse de curent cu t.e.m. de 42 V iar puterea 
furnizată bateriei de rezistoare este de 64 W. Determinați: 
a) Rezistența electrică Rb a bateriei de rezistoare; 

b) Tensiunea electrică Ub aplicată la bornele bateriei de rezistoare;  

c) Intensitatea curentului electric din circuit; 
d) Diametrul conductoarelor necesare pentru a conecta bateria de 

rezistoare la sursa de alimentare dacă lungimea fiecărui conductor 
l = 2 m, iar ele sunt confecționate din constantan pentru ca tensiunea la bornele circuitului exterior să fie 
U = 40 V. Rezistivitatea constantanului se va considera ρ = 50·10–8 Ω·m; 

e) Rezistența interioară 𝑟 a sursei de curent. 
(10 puncte) 

2. Un corp cu masa m = 9,9 t este ridicat la înălțimea h cu ajutorul unei prese 
hidraulice. Razele secțiunilor celor două pistoane sunt r1 = 5 cm și r2 = 30 cm, 

iar pistonul mic se deplasează la o singură apăsare pe distanța l1 = 15 cm. 

Accelerația gravitațională g = 10 N/kg. Determinați: 
a) Forța F1 cu care se acționează asupra capătului B al pârghiei dacă 

d1 = 10 cm, iar d2 = 100 cm; 

b) Numărul N de apăsări asupra pistonului mic dacă corpul este ridicat 
la înălțimea h = 25 cm;  

c) Lungimea Δd a unei bare ce trebuie sudată la capătul B al 
pârghiei ca să se poată ridica un corp cu masa M = 7200 kg dacă se aplică o forță de două ori mai 
mică decât F1. 

(10 puncte) 

3. Un pescar dorește să-și confecționeze o undiță, iar pentru aceasta el topește o masă m
Pb

 = 50 g de 

plumb aflat la temperatura t = 27 oC folosind o lampă cu benzină ce are randamentul η = 50 %. 
Plumbul topit este turnat într-o formă de aluminiu cu capacitatea calorică C = 1000 J/oC ce se află la 
temperatura mediului înconjurător t = 27 oC, iar forma împreună cu plumbul topit sunt introduse într-
un bloc de gheață aflat la temperatura tg = 0 oC (pierderile de căldură cu mediul înconjurător se 

neglijează). După solidificarea plumbului în forma dorită pescarul îl prinde cu un fir de nylon de 
cârlige cu masa neglijabilă și o plută cu masa mpl = 25 g. Determinați:  

a) Masa benzinei folosită pentru topirea plumbului;  
b) Masa gheții topite prin solidificarea plumbului;  
c) Ce fracțiune din volumul plutei se va afla sub nivelul apei dacă undița este aruncată în apa unui lac 

liniștit? 
d) Cu ce forță minimă un peștișor prins în cârlig trebuie să tragă vertical în jos pentru a scufunda în 

întregime pluta? 
Se cunosc: temperatura de topire a plumbului tt = 327 oC, puterea calorică a benzinei q = 46 MJ/kg, 

căldurile specifice ale plumbului și gheții cPb = 120 J/(kg·oC) și cg = 2100 J/(kg·oC), densitățile plumbului, 

plutei și a apei sunt ρPb = 11300 kg/m3, ρpl = 216 kg/m3 și ρa = 1000 kg/m3, căldura latentă de topire a 

plumbului și a gheții sunt λPb = = 25 kJ/kg și λg = 330 kJ/kg, accelerația gravitațională g = 10 N/kg. 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


