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1. De un dinamometru este suspendat un corp de forma unui cub cu latura a = 10 cm. Cubul este coborât împreună cu 

dinamometrul, astfel încât acesta să pătrundă într-un vas cu un lichid necunoscut. Vasul de masă neglijabilă, are 

formă cilindrică, iar înălțimea coloanei de lichid din el până la introducerea cubului H = 20 cm, aria 

bazei vasului cilindric S = 200 cm2. Vasul este plasat pe un cântar. Atunci când corpul este în aer 

dinamometrul indică o forță F1 = 27 N. Dacă însă corpul este introdus în lichid, astfel încât 

adâncimea la care se scufundă este h = 5 cm, dinamometrul indică o forță F2 = 21 N. Considerând 

accelerația gravitațională egală cu 10 m/s2, determinați: 

a) Masa corpului m;  
b) Densitatea materialului   din care este confecționat corpul; 

c) Densitatea lichidului ρ
0
; 

d) Ce masă M va indica cântarul la momentul când corpul va fi scufundat complet în lichid? 

(10 puncte) 

2. În figura alăturată rezistențele Rb = Rc = R. La capetele AB este conectată o sursă de curent continuu cu tensiunea 

U. Determinați rezistența echivalentă a porțiunii de circuit AB și valorile 

intensităților curenților prin rezistoarele Rb și Rc pentru următoarele poziții ale 

întrerupătoarelor:  

a)  K1 și K2 – deschise; 

b) K1 – închis, K2 – deschis; 

c) K1 – deschis, K2 – închis.  

Pentru calcule se vor lua valorile R = 9,00 Ω, UAB = 17,7 V. 

(10 puncte) 

3. Dintr-un cilindru din sticlă cu indicele de refracție n, a fostă tăiată o sferă (cu centrul în punctul 

O) de rază egală cu raza bazei cilindrului, astfel încât s-a obținut un element optic care în secțiune 

arată conform figurii. Pe baza cilindrului cade perpendicular un flux de lumină de raze paralele, 

cu diametrul 2x, astfel încât centrul fluxului de lumină coincide cu axa de simetrie a cilindrului 

OV. Indicele de refracție al aerului se va considera na = 1.  

a) Construiți mersul unei raze din fluxul de lumină prin elementul optic care se află cel mai 

departe de axa de simetrie OV. Indicați raza care părăsește elementul optic prin refracție de la suprafața sferică;  

b) Obțineți forma explicită a funcției f(x, R, n) = sin δ, unde prin δ s-a notat unghiul pe care îl formează prelungirea 

razei emergente cu dreapta OV. Ați putea avea nevoie de relația ( )sin sin cos sin cos      =  ; 

c) Utilizând condiția când raza semisferei R este mult mai mare decât raza fluxului de lumină x (R >> x), obțineți 

în formă aproximativă f(x, R, n), păstrând doar termenii proporționali cu x. Dacă considerați necesar, puteți 

utiliza formula pentru aproximație ( )1 1 ,
m

a ma    când a << 1; 

d) Exprimați distanța D de la vârful V până la punctul de intersecție a prelungirii razei emergente cu dreapta OV. 

Ați putea utiliza aproximația tg sin ,   pentru sin 1 , păstrând doar termenii proporționali cu x; 

e) Stabiliți relația dintre distanța focală a acestui element optic și distanța D determinată mai sus. 

La distanța b > R de la punctul V este plasat un ecran perpendicular la dreapta OV. 

f) Exprimați diametrul d (prin R, x, b și n) al petei luminoase pe acest ecran; 

g) Dacă x = 5,0 mm, b = 10 cm, n = 1,5, iar R = 0,25 m, atunci d = ? 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


