
 

 
 

1. Elevul are dreptul să rezolve subiectele în orice ordine doreşte. 
2. Durata probei este de 120 minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către 

elevi. 
3. Fiecare subiect (I, II, III) se notează de la 1 la 10 puncte 
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I. Doi biciclişti iau startul simultan de la capetele opuse ale diametrului unei piste 
circulare de lungime L=400m. Vitezele de deplasare ale bicicliştilor au valori 
constante în tot timpul deplasării. Când se deplasează în acelaşi sens (fig.1) primul 
îl întâlneşte, prima dată, pe cel de-al doilea după  t=3min şi 20secunde. Când se 
deplasează în sens contrar (fig.2) prima întâlnire are loc după t’=8secunde . 
Calculează: 
 a) Viteza fiecărui biciclist.  
 b) Calculează după cât timp are loc cea de a doua întâlnire în situaŃia în care 
bicicliştii merg în acelaşi sens, şi ce distanŃă a parcurs fiecare biciclist până la 
producerea acesteia. 

 
 

 
 
 
II.   Un corp de masă m  se află în repaus pe o suprafaŃă orizontală. De faŃa superioară a corpului este 
prins pe direcŃie verticală un  resort ideal având constanta elastică 

100 N mk = . Începând din momentul 0t =  (moment în care resortul nu 
este încă deformat), se trage vertical în sus de capătul superior al resortului 
astfel încât capătul superior al resortului se deplasează cu o viteză 
constantă şi foarte mică 1mm sv =  (Figura 1). Deformarea ∆ℓ  a resortului 
în funcŃie de timp este redată în Figura 2. Se consideră 10 N kgg = . Se cer:  
a) Valoarea forŃei elastice atunci când, conform graficului, deformaŃia 

resortului este constantă; 
b) Momentul t′  în care corpul se desprinde de suprafaŃa orizontală; 
c)  Masa corpului. 
                                

 
III. Pentru întrebările 1 – 6 alege răspunsul corect:   

 
1. Prin exprimarea unui interval de timp de 0,3 minute în secunde, obŃinem: 

a) 3 s; b) 6 s; c) 18 s; d) 30 s. 
 
2. Unitatea de măsură pentru volum este: 

a) m; b) m2; c) km; d) m3.  
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3. Densitatea unui corp scade prin încălzire cu 20% . Prin acest proces volumul corpului:  
a) creşte cu 20%;  
b) creşte cu 25%;  
c) scade cu 20%;  
d) scade cu 25%.  

 
4. Într-o găleată încap 10 kg de apă (ρa=1000kg/m3). Câte kilograme de mercur  (ρ =13600 kg/m3) 
încap în aceeaşi găleată?  

a) 10,3 kg; b) 1,03 kg; c) 136 kg; d) 1/10,3 kg 
 
5. Fie schema electrică din figura alăturată. Pentru a 
funcŃiona doar becurile B1 , B5 şi B8  trebuie realizată 
situaŃia: 

a)  închidem toate întrerupătoarele 
b) închidem doar întrerupătoarele K1, K2 şi K5  
c) închidem doar întrerupătorul K1   
d)  închidem închidem doar întrerupătorul K2   

 
6.În curtea casei lui IonuŃ este un cireş care înfloreşte.  IonuŃ obsevă că luni apar primele flori iar de la 
o zi la alta numărul florilor se dublează (faŃă de ziua precedentă). În cursul zilei de vineri al aceleiaşi 
săptămâni IonuŃ găseşte un număr total 400  de flori în copac. Câte flori apăruseră în cursul zilei de 
luni? 

a) 80; b) 25; c) 16; d) 8. 
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