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 EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ 

Etapa a II-a – 23.03.2013 

 

 

Clasa a XII-a  

 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii 

tematice la alegere, dintre cele patru prevăzute de programă: A. MECANICĂ, 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ,  C. PRODUCEREA ŞI 

UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ 
 

 Se considerǎ numărul lui Avogadro NA=6 · 10
23

 molecule/mol şi constanta 

gazelor ideale R=8,31 J/mol·K. Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o 

stare dată există relaţia: pV=νRT. Exponentul adiabatic este definit prin relaţia: 

γ=Cp/Cv. 

 

SUBIECTUL I (15 puncte)   

La exerciţiile 1-5 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

3 p 1. Energia internă a unei cantităţi date de gaz: 

a) creşte în urma unei destinderi izoterme; 

b) scade în urma unei comprimări izobare; 

c) creşte în urma unei destinderi adiabatice; 

d) scade în urma unei transformări ciclice. 
 

3 p 2.  În urma unei destinderi izobare, temperatura absolută a unui gaz ideal se dublează.                                                                                            

Dacă temperatura sa iniţială este t1=7
o
C, atunci temperatura sa finală are valoarea aproximativ egală cu: 

a)  560 K; b) 140 K; c) 14
o
C; d) 3,5

o
C. 

    
 

3 p 3. În Sistemul Internaţional de Unităţi, cantitatea de substanţă se măsoară în:          

a) kg; b) moli;  c) kg/mol; d) kg/m
3
. 

 
 

3 p 4. Douǎ incinte de volume 2 V, respectiv 3 V, conţin: prima,   

un gaz de densitate ρ1=20 kg/m
3
, iar a doua, un gaz de densitate   

ρ2=30 kg/m
3
. Cele două incinte se racordeazǎ printr-un tub de   

volum neglijabil, iar gazele se amestecă.  

Densitatea amestecului de gaze va avea valoarea: 

a) 12 kg/m
3
; b) 26 kg/m

3
; c) 32 kg/m

3
; d) 36 kg/m

3
.        

                                                                                   
 

3 p 5. Căldura schimbată cu mediul exterior de un gaz ideal monoatomic, într-o transformare izobară, este 

de 2100 J. Variaţia energiei interne a gazului respectiv are valoarea: 

a) 1260 J; b) 1820 J; c) 2650 J; d) 3500 J. 
 

 

 



 

 

 
EVALUĂRI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE 

 
© Copyright Fundaţia de Evaluare în Educaţie, 2008. Cod M.F.P. 14.13.20.99/2, C.I.F. 23033139 

 

 Clasa a XII-a (B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ)                                                           Pag 2/ 2 
    

SUBIECTUL II (15 puncte)  

 

Scrieţi rezolvările complete. 

 

 Un gaz ideal biatomic trece prin transformările de stare, care  

sunt reprezentate în graficul alăturat. Parametrii de stare  

ai gazului în starea iniţială sunt: p1=10
5 

N/m
2
, V1=1 m

3
,  

T1= 250 K. Se cere: 

4 p 1. a) Aflaţi temperatura gazului în stările 2 şi 3 dacă, în transformarea 1→2, volumul său se triplează, iar 

presiunea sa se dublează; 

3 p 2. b) Aflaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior, pe parcursul întregului ciclu;                                                                                                     

4 p c) Aflaţi variaţia energiei interne a gazului în transformarea 1→2; 

4 p d) Aflaţi căldura schimbată de gaz cu mediul exterior în transformarea 1→2. 

 

 

SUBIECTUL III (15 puncte)  

 

Scrieţi rezolvările complete. 

 

 O incintă, izolată termic de mediul exterior, este împărţită în două  

compartimente de volume egale: V1=V2=3 m
3
, cu ajutorul unui perete  

adiabatic. Într-un compartiment se află m1=5,6 kg de azot (μN2=28 g/mol)  

la temperatura T1=400 K, iar în celălalt se află m2=1,6 kg de oxigen  

(μO2=32 g/mol) la temperatura T2=300 K. Peretele adiabatic este fix.  

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

Se cere: 

2 p a) Aflaţi numărul de moli din fiecare compartiment al incintei;  

Dacă este înlăturat peretele despărţitor, se cere: 

5 p b) Aflaţi masa molară a amestecului de gaze; 

3 p c) Aflaţi procentul din masa de amestec pe care îl reprezintă masa de oxigen; 

5 p d) Aflaţi temperatura de echilibru Te a amestecului. 

 

 


