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FIZICĂ 
Subiect 1. F   Pe un ecran așezat la distanța d=12 m de un obiect liniar, luminos, trebuie 

obținută o imagine  de 4 ori  mai mare decât obiectul. 

a. Ce fel de lentilă trebuie folosită; 

b. Desenează formarea imaginii prin lentila aleasă; 

c. Care este distanța focală a lentilei; 

d. La ce distanță de obiect trebuie plasată lentila pentru a obține imaginea conform 

enunțului.  

Subiect 2. F Un camion cu 0m = 3 t urcă uniform o şosea lungă de 10 km ce are o diferenţă de 

nivel egală cu 200 m. Camionul transportă o încărcătură având masa m = 1,5 tone. Forţa de 

frecare este egală cu 500 N. Să se determine:  

a. forţa de tracţiune dezvoltată de motor ;  

b. lucrul mecanic efectuat de motorul camionului;  

c. puterea utilă şi respectiv cea consumată, dacă panta a fost urcată cu viteza v=36 

km/h. (g = 9,8 m/s2) 

Subiect 3. F Se dă dispozitivul din figură. 

Corpul de masă m1 este în echilibru. Ştiind că 

resortul are constanta de elasticitate k şi masa 

scripetului este neglijabilă, să se calculeze : 

a) tensiunea T1 din firul ce susţine 

corpul; 

b) tensiunea T2 din firul ce susţine 

scripetele; 

c) alungirea resortului.  

Date numerice: k = 10N/m  , α = 30
0
 , m = 1 kg .  

 

CHIMIE 

Subiectul 4 C. 19 puncte 

      Se dau ecuaţiile reacţiilor : 

           ( 1)      CuCO3     →   ………..  +    ………… 

           ( 2 )     O2       +      C    → ............. 

           ( 3 )     H2SO4   +   .............   →  PbSO4    +   H2O 

           ( 4 )     ……….  +   CaCO3    →  CaCl2   +  H2O  +  CO2  

a. Completează ecuaţiile reacţiilor cu formulele chimice care lipsesc din schemă şi stabileşte 

coeficienţii. 

b. indică tipul reacţiilor  ( 1) - ( 4 ) 

c. precizează starea de agregare a produşilor de reacţie în stare pură, obţinuţi în reacţiile (1)- ( 4 ). 

Subiectul 5 C. 17 puncte 

              Saramura este o soluţie de sare de bucătărie şi apă utilizată pentru conservarea legumelor.  O 

gospodină prepară o soluţie de saramură din 120 g de sare de bucătărie şi 1880 g apă. Se cere: 

 a.   concentraţia procentuală a soluţiei; 

 b.   masa de sare care ar trebui adăugată pentru a obţine o soluţie de concentraţie 12%; 

                    c.  masa de apă care trebuie evaporată din soluţia iniţială pentru a ajunge la o concentraţie de 

12%. 

Subiectele  au fost elaborate de  

Chimie: Daniela Bogdan - Inspector General  M.E.C. T.S.  

Fizică : Sorin Trocaru  - Inspector General  M.E.C. T.S.   
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