
                                                                                                                                            

 
 

1. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.  
2. Durata probei este de 90 de minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 
3. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.  
4. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 
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Concursul PROSOFT@NT – ȘTIINȚE  

Secțiunea Fizică – Proba teoretică 

 3 martie 2016 

1. Un element neliniar de circuit are caracteristică descrisă de ecuaţia U(I) = CI γ, unde γ si C sunt constante pozitive. 

In montajul prezentat in figură, acest element neliniar este legat în paralel cu un rezistor de valoare R1, iar gruparea 

rezultată este legata în serie cu rezistorul R2. Circuitul este alimentat de o sursă de tensiune continuă. Intesitatea 

curentului care străbate elementul neliniar este In.  

a) Calculaţi valoarea tensiunii de la bornele sursei;  

b) Calculaţi puterea electrică disipată de elementul neliniar. 

Aplicatie numerică: 

C = 2.8, γ = 1/3, In = 

64 mA, R1 = 0.865 

Ω, R2 = 8 Ω. 

 

 

2. Un corp de masă m este suspendat de un fir prins pe un stativ fixat pe un cărucior. Să se calculeze tensiunea T din 

fir si unghiul θ al firului cu verticala în următoarele cazuri: 

a) Căruciorul se mişcă cu acceleratia orizontală a; 

b) Căruciorul urcă, respectiv coboară cu acceleratia constantă a1 pe un plan înclinat de unghi α; 

c) Căruciorul coboară liber pe planul înclinat amintit, cu coeficientul de frecare µ; 

d) Să se determine perioada pendulului simplu în fiecare caz. 

 

3. Un gaz perfect aflat la presiunea pi şi temperatura Ti este comprimat adiabatic pană la presiunea pf după care este 

racit izocor pană la tempereatura initială Ti. In continuate gazul este comprimat adiabatic pană la pf si răcit izocor pana 

la Ti. Să se determine numărul de comprimări adiabatice necesare pentru ca Tn/Ti = a. 

Aplicaţie numerică: Ti = 300 K, pi = 1 atm, pf = 10 atm, γ = 1.4, a = 1+8·10-6. 


