
 

 
 

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 

 
CONCURSUL LERIS 

Fizică, clasa a VIII-a, 01 iunie 2013 
 
 
I.  În desenul din figura alăturată se cunosc: masa 
pârghiei m0 = 2 kg, densitatea corpului 2, ρ2 = 4 502 
kg/m3, volumul său, V2 = 500 cm3, volumul 
corpului 1, V1 = 63 cm3, densitatea apei din bazin, 
ρa = 1 000 kg/m3, OA/AB = 1/4 şi g = 10 m/s2. 
a) Pentru poziŃia de echilibru din figură, în care 1/4 
din volumul corpului 2 este cufundată în apă, 
calculaŃi masa corpului 1.  
b) Dacă corpul 1, aflat iniŃial la 1,5 m înălŃime faŃă 
de suprafaŃa apei, alunecă de pe pârghie, calculaŃi adâncimea maximă la care se cufundă în apă. 
ForŃele de frecare sunt nule pe tot traseul.   
c) CalculaŃi ce procent din volumul corpului 2 este cufundat în apă în noua poziŃie de echilibru a 
pârghiei, după ce corpul 1 a alunecat.  
 
II.  Fie o sursă de curent continuu.  

a) Dacă sursa disipă aceeaşi putere pe circuitul exterior când la bornele sale sunt legate, pe 
rând, rezistoarele R1= 1 Ω sau R2 = 4 Ω, calculaŃi valoarea rezistenŃei interioare a sursei.  

b) În circuitul exterior sursei se leagă un rezistor obŃinut astfel: un fir conductor de 
rezistenŃă electrică R = 200 Ω se taie în 5 bucăŃi egale, din care se confecŃionează inele 
conductoare, iar 3 dintre acestea se înşiră unul lângă celălalt, punctele de contact fiind 
diametral opuse. CalculaŃi valoarea rezistenŃei electrice astfel obŃinute.  

c) Dacă intensitatea de scurtcircuit este 25 A, calculaŃi tensiunea electromotoare a sursei şi 
puterea maximă pe care o poate transfera circuitului exterior. Care este randamentul circuitului 
în acest din urmă caz?  

 
III. Pentru întrebările 1 – 6 alege răspunsul corect.  

1. Gazul închis în cilindrul din figură este separat de exterior printr-o 
coloană de mercur de lungime 2 cm. Dacă presiunea atmosferică este 
760 mm Hg, presiunile gazului în cazul (a) şi în cazul (b) (în această 
ordine) sunt:  

  
a) 780 mm Hg, 740 mm Hg;                b) 740 mm Hg, 760 mm Hg; 
c) 740 mm Hg, 780 mm Hg;                d) 760 mm Hg, 740 mm Hg.  
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2.  Într-un sistem de vase comunicante  deschise se află mercur (ρm = 13 600 kg/m3). În unul 
dintre vase se adaugă alcool (ρa = 800 kg/m3 ) iar în celălalt glicerină (ρg = 1260 kg/m3) până 
când avem acelaşi nivel în ambele vase. Alcoolul ocupă înălŃimea 61,7 cm. DiferenŃa de nivel a 
mercurului între cele 2 vase comunicante este:  
a)  2 cm;                     b) 23 cm;                            c) 1 cm ;                      d) 2,3 cm 
 
3) Dacă pentru 2 fire conductoare confecŃionate din acelaşi material ştim că raportul lungimilor 
lor este l1/l2 = 9 şi raportul razelor r1/r2  = 3, despre rezistenŃele electrice ale firelor se poate 
afirma:  
a) R1 = 3 R2 ;             b)  R1 = R2 ;                    c) R2 = 3 R1;                  d) R2 = 9 R1 
 
4) Două corpuri  de acelaşi volum  20 cm3 şi densităŃi ρ1 = 500 kg/m3, respectiv ρ2 = 2500 kg/m3, 
sunt unite printr-un fir ideal şi introduse lent în apă (ρa = 1 000 kg/m3). Se constată că sistemul 
coboară cu viteză constantă, caz în care forŃa de rezistenŃă din partea apei este (g = 10 m/ s2 ):  
a) 0,2 N;                   b) 2 N;                             c) 0,02 N;                      d) 20 N 
 
5) Dacă pe laturile unui pătrat sunt plasate rezistenŃe electrice identice de valoare R fiecare, 
rezistenŃa maximă între 2 vârfuri ale pătratului este:  
a) 2 R;                     b) 0,75 R;                        c) 0,5 R;                         d) R 
 
6) Se amestecă 2 lichide, de mase m1, m2, călduri specifice c1, c2 şi temperaturi iniŃiale t1, t2 (t1 < 
t2 ).  Dacă se cunoaşte că m2 = 3 m1 şi c1 = 3 c2, atunci temperatura de echilibru este:  
a) t = t1t2 / (t1+t2);       b) t = (t1+t2) / 3;           c) t = (t1+t2) / 2;           d) t = t1+t2 
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