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FIZICA 

Subiectul 1 F  16 puncte 
Un cilindru cu piston conţinând apă,  are ataşat un tub subţire care este infundat 
cu un dop. Pentru a pune în mişcare dopul este necesară o forţă F1. În consecinţă 
se apasă pistonul cu forţa F.   

a) Scrie cele două legi pe care le vei folosi în rezolvarea problemei; 
b) Determină forţa F cu care trebuie acţionat asupra pistonului astfel ca 

dopul să se pună în mişcare; 
c) Care este raportul dintre distanţa x1 pe care se deplasează pistonul şi 

distanţa x2  pe care se deplsează dopul.  
Se dau : F1=20N S1 = 20cm

2
; S2 = 1cm

2
;   

 

Subiectul 2 F  20 puncte 

Într-un circuit  a cărui rezistenţă exterioară este egală cu 4 Ω, o baterie debitează un curent cu 
intensitatea de 0,2 A. Dacă rezistenţa exterioară scade la 0,7 Ω, intensitatea devine 0,5 A. 
Calculează:  

a. rezistenţa internă a sursei; 
b. Tensiunea electromotoare a sursei;  
c. intensitatea curentului de scurtcircuit. 

Subiectul 3 F   18 puncte 

2. Pentru a asigura salvarea scufundătorilor liberi 
(fără aparat de respirat sub apă) se introduce în  apă 
la o anumită adâncime un recipient ce conţine aer, 
sub care scufundătorul poate intra să respire Vezi 
figura. Presupunem că acest recipient este un 
cilindru gol care este scufundat cu partea deschisă 
în jos şi fixat astfel încât capătul deschis al 
cilindrului se află la adâncimea h.  

a. Care este diferenţa de presiune ce va fi simţită de 
scafandru odată ce intră în cilindru, dacă nivelul 
apei în cilindru este x de la baza acestuia. 

b. Cilindrul fiind fixat la aceeaşi adâncime, se pompează constant aer printr-un furtun cuplat 
la un compresor. Ştiind că în această situaţie în mod continuu iese aer prin partea de jos a 
cilindrului, calculează diferenţa de presiune pe care o va resimţi scafandrul intrat în 
cilindru. În ambele cazuri vei neglija înălţimea cilindrului în raport cu adâncimea la care 
se găseşte acesta. 

 
CHIMIE 

Subiectul 4 C. 16 puncte 

O masă de 11 g amestec de pilitură de Al şi Fe, se tratează cu o soluţie de HCl, 
degajându-se 0,8 g H2 . 

a. Care este raportul molar Al/Fe în amestecul iniţial. 
      b. Calculează compoziţia în procente de masă a amestecului de Al şi Fe. 
 

Subiectul 5 C. 20puncte 
            Se dă schema de reacții: 
 CuCO3 → a↑ + CuO 
 CuO + b → CuCl2 + H2O 
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 CuCl2 + d → e↓ + NaCl 
 Na + H2O → d + H2↑ 
 d + b → NaCl + H2O 
      Se cere:  

a. să se identifice substanţele corespunzătoare literelor a, b, d, e; 
b. să se scrie ecuaţiile reacţiilor corespunzătoare transformărilor; 
0,4 moli Na reacţionează cu H2O. Considerând că numai 50% din hidrogenul degajat se 
aprinde calculaţi: 
c.  câte grame de apă s-au consumat în reacţie; 
d. câţi moli de H2O au rezultat din arderea H2. 

 
 
Se dau mase atomice: H-1; O-16; Al-27; Fe-56; 
 
 
 
 
Subiectele  au fost elaborate   
Chimie: Daniela Bogdan - Inspector General  M.E.C. T.S.  
Fizică : 
Sorin Trocaru  - Inspector General  M.E.C. T.S.   
 
 
  
 
 


