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          EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ 

                         Etapa a II-a – 23.03.2013 

 

 

Clasa a X-a  

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   

 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)          

La exerciţiile 1-6 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

 

5 p 1. În timp ce pastila de deodorant solid de cameră îşi micşorează volumul, mirosul său se răspândeşte în 

cameră. Transformarea de stare de agregare corespunzătoare se numeşte: 

a) condensare; b) vaporizare; c) sublimare;  d) desublimare. 

 
 

5 p 2. Vasul cu apă este pus pe aragaz. În timp ce apa fierbe, temperatura sa: 

a) creşte; b) scade; 

c) nu se modifică;  d) nu se ştie cum se modifică. 

  
 

5 p 3. Unitatea de măsură în Sistemul Internaţional a căldurii specifice este:          

a) J·kg
-1

; b) J·K
-1

;        c) J·kg
-1

·K; d) J·kg
-1

·K
-1

. 

 
 

5 p 4. Intensitatea curentului electric printr-un conductor variază în timp,  

ca în graficul alăturat. Sarcina electrică totală ce străbate secţiunea 

transversală a conductorului are valoarea:   

a) 20 mC;  b) 25 mC; 

c) 30 mC; d) 50 mC. 

  
 

5 p 5. În circuitul alăturat, rezistenţa exterioară sursei este R=40 Ω, iar  

rezistenţa sa interioară este r=5 Ω. Dacă intensitatea curentului prin  

circuit este I=0,2 A, atunci tensiunea electromotoare a sursei are valoarea:   

a) 3 V; 

c) 9 V; 

b) 4,5 V;        

d) 18  V.    

                              

  

 

5 p 6. Rezistenţa electrică a unui conductor din cupru (ρCu=1,7·10
-8 

Ωm), de lungime l=10 m şi de secţiune 

transversală S=17 mm
2
 este: 

a) 0,01 Ω; b) 2,89 Ω; c) 100 Ω; d) 289 Ω.  
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SUBIECTUL II (30 de puncte)  

 

Scrieţi rezolvările complete. 

 

 Într-un vas, a cărui capacitate calorică se neglijează, este pusă o  

bucată de gheaţă de masă m=5 kg, aflată la temperatura ti = - 20
o
C.  

cgheaţă=2100J/kg·
o
C; λgheaţă=330 kJ/kg; capă= 4180 J/kg·

o
C 

Se cere:  

15 p a) Căldura minimă, necesară gheţii să se topească integral; 

  5 p b) Căldura necesară apei rezultate din topirea gheţii pentru a se încălzi de la 0
o
C până la 20

o
C; 

10 p c) Câţi metri cubi de gaz metan trebuie consumaţi pentru a încălzi bucata de gheaţă de la - 20
o
C la 

20
o
C, ştiind că pentru aceasta ar fi necesar ca gheaţa să absoarbă Qabs= 2278 kJ şi că prin arderea 

gazului metan se degajă aproximativ qV = 34 MJ/m
3
.                                                                                                                                    

(Se presupune că toată căldura degajată prin arderea gazului metan este absorbită de gheaţă) 

 

SUBIECTUL III (30 de puncte)  

 

Scrieţi rezolvările complete. 

 

 În circuitul alăturat se cunosc: tensiunile electromotoare  

ale surselor E1=12 V şi E2=18 Vşi, de asemenea, rezistenţele 

lor interne r1=1,5 Ω şi r2=3 Ω. Rezistenţa externă are valoarea 

R=6 Ω. Ampermetrul este ideal (RA → 0).  

Se cere: 

Dacă întrerupătorul K1 este deschis, iar întrerupătorul K2  este  închis, aflaţi: 

10 p a) Tensiunea pe rezistorul R; 

  5 p b) Intensitatea curentului de scurtcircuit al sursei E2; 

Dacă întrerupătorul K1 este închis, iar întrerupătorul K2  este  deschis, aflaţi: 

  5 p c) Intensitatea curentului electric prin cele două surse; 

Dacă ambele întrerupătoarele, K1 şi K2,  sunt închise şi dacă ampermetrul indică I=2 A, aflaţi: 

10 p d) Valorile intensităţilor curenţilor, I1 şi I2, prin cele două surse. 

(La rezultatele care nu sunt numere întregi, se scriu primele două zecimale, fără rotunjire) 

             

Punctaj total 100 de puncte. 

 

 

 


