
Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 1 A. Mecanică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar  

Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. d) 

Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

A. MECANICĂ Varianta 10 
Se consideră acceleraţia gravitaţională 2m/s10=g . 

I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. Dacă rezultanta forţelor externe care acţionează asupra unui sistem de puncte materiale este nulă, atunci: 
a. impulsul total al sistemului este întotdeauna nul 
b. impulsul total al sistemului este constant în timp 
c. impulsul fiecărui punct material al sistemului este cu siguranţă nul 
d. impulsul total al sistemului nu se conservă (3p) 
2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia legii lui Hooke este: 
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3. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de 

măsură a mărimii 112 −− ⋅⋅ gv µ  este: 

a. 22 sm −⋅  b. 2sm −⋅  c. m  d. s  (3p) 
4. O ladă de masă 15kgm =  se află pe o suprafaţă orizontală. Un elev împinge lada, acționând asupra ei cu 

o forţă orizontală. Lada se deplasează uniform cu viteza m/s8,0=v . Coeficientul de frecare la alunecare 

dintre ladă şi suprafaţă este 0,6µ = . Puterea mecanică dezvoltată de elev are valoarea: 

a. 90W  b. 72W  c. 9W  d. W2,7  (3p) 
5. Asupra unui corp care se deplasează de-a lungul axei Ox acţionează o forţă 
variabilă. În graficul alăturat este reprezentată dependența proiecţiei forţei pe axa Ox 
de coordonata x. Lucrul mecanic efectuat de forţa F pe ultimii m6  ai mişcării are 
valoarea: 
a. J50  b. J40  c. J30  d. 15J  
    (3p) 
II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Un corp de masă g600=m  este ataşat unui resort de constantă elastică N/cm 0,5=k  și de masă 

neglijabilă. Sistemul astfel format este aşezat pe un plan înclinat de unghi °= 30α . Se trage de capătul liber 
al resortului cu o forţă de valoare N1,5=F , orientată paralel cu suprafaţa planului înclinat, astfel încât corpul 
urcă de-a lungul planului. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi plan este constant şi are 

valoarea 







≅=

32

1
29,0µ . 

a. Reprezentaţi toate forţele care acţionează asupra corpului în timpul deplasării acestuia pe planul înclinat.  
b. Calculaţi valoarea forţei de frecare dintre corp şi suprafaţa planului înclinat în timpul deplasării corpului. 
c. Determinaţi valoarea acceleraţiei corpului în timpul urcării de-a lungul planului înclinat. 
d. Determinaţi valoarea alungirii resortului dacă, fără a se modifica orientarea forţei care acţionează asupra 
acestuia, valoarea ei se schimbă, astfel încât corpul coboară, cu viteză constantă, de-a lungul planului 
înclinat. 
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Un corp de masă g150=m , considerat punctiform, este lansat, de la înălţimea m8,1=h  faţă de suprafaţa 

pământului, vertical în sus, cu viteza iniţială m/s80 =v . Frecarea cu aerul se consideră neglijabilă, iar 
energia potenţială gravitaţională se consideră nulă la suprafaţa pământului.  
a. Calculaţi energia mecanică a corpului în momentul lansării acestuia. 
b. Determinaţi lucrul mecanic efectuat de greutate din momentul lansării corpului până în momentul în care 
acesta atinge înălţimea maximă. 
c. Determinaţi modulul variaţiei impulsului mecanic al corpului între momentul lansării și momentul în care 
acesta atinge pământul. 
d. În urma impactului cu solul corpul se opreşte, fără să se mai desprindă de pământ. Timpul scurs din 
momentul în care corpul atinge pământul până la oprirea corpului este ms15=∆t . Determinaţi valoarea 

forţei medii care acţionează asupra corpului în intervalul de timp t∆ . 



Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 2 B. Elemente de termodinamică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 

Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. d) 

Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ  Varianta 10 

Se consideră: numărul lui Avogadro 123 mol1002,6 −⋅=AN , constanta gazelor ideale 
Kmol

J
31,8

⋅
=R . Între parametrii 

de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: RTVp ν=⋅ . 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. O cantitate de gaz, considerat ideal, este comprimată adiabatic. În starea finală: 
a. energia internă a gazului este mai mare decât în starea iniţială                
b. energia internă a gazului este mai mică decât în starea iniţială 
c. densitatea gazului este mai mică decât în starea iniţială 
d. densitatea gazului are aceeaşi valoare ca în starea iniţială.  (3p) 
2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică expresia relaţiei Robert-Mayer este: 
a. V pC C R= +  b. p VC R C= −  c. p VC C R= +  d. V pC C Rµ= + ⋅  (3p) 

3. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de 

măsură a mărimii fizice exprimate prin raportul 
T

Q
∆ν

 este: 

a. 1KJ −⋅  b. 11 KmolJ −− ⋅⋅  c. 1KkgJ −⋅⋅  d. 11 KkgJ −− ⋅⋅  (3p) 

4. Un amestec gazos este format din mase egale de azot g/mol)28( 1 =µ  şi heliu g/mol)4( 2 =µ . Masa 
molară a amestecului este egală cu: 
a. g/mol7  b. g/mol16  c. g/mol24  d. g/mol32  (3p) 
5. Trei mase din acelaşi gaz, considerat ideal, sunt închise etanş în trei baloane identice 
de sticlă. În figura alăturată este trasată dependenţa presiunii de temperatură pentru 
fiecare masă de gaz. Relaţia dintre masele 21, mm  şi 3m  este:  

a.  321 mmm <<  

b. 312 mmm <<  

c. 321 mmm ==  

d. 123 mmm <<  (3p) 

II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Într-o butelie cu volumul 3LV =  se află azot g/mol)28(

2
=Nµ , la presiunea 5

1 1,662 10 Pap = ⋅  şi 

temperatura 1 27 Ct = ° . În butelie se mai introduce o cantitate de oxigen g/mol)32(
2

=Oµ  la aceeaşi 

temperatură, astfel încât presiunea creşte cu %60  faţă de valoarea iniţială, iar temperatura nu se modifică. 
Considerând că ambele gaze sunt ideale, calculaţi: 
a. cantitatea de azot din butelie în starea iniţială; 
b. numărul de molecule de oxigen introduse în butelie; 
c. energia internă a amestecului de gaze ( 2,5 )VC R= ; 

d. temperatura 2T  la care trebuie răcit amestecul pentru ca presiunea acestuia să ajungă din nou la valoarea 

iniţială, 1p . 

III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
O cantitate dată de gaz ideal biatomic )5,2( RCv =  parcurge ciclul 

1321 →→→  reprezentat în coordonate V T−  în figura alăturată. Se 

cunosc: Pa105
1 =p , 33

1 m102 −⋅=V  şi ln2 0,7≅ . 

a. Reprezentaţi ciclul în coordonate p V− . 
b. Calculaţi căldura primită de gaz într-un ciclu. 
c. Calculaţi randamentul unui motor termic care ar funcționa după ciclul 
descris. 
d. Determinaţi randamentul unui ciclu Carnot care ar funcţiona între 
temperaturile extreme atinse în acest ciclu.  
 



Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 3 C. Producerea şi utilizarea curentului continuu 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 

Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. d) 

Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU  Varianta 10 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. Ramura AB a unei rețele electrice conține doar rezistoare. Produsul dintre intensitatea curentului electric 
ce străbate ramura AB şi tensiunea dintre nodurile A şi B reprezintă: 
a. energia disipată pe ramura AB; 
b. puterea electrică disipată în ramura AB; 
c. sarcina electrică ce străbate o secţiune a ramurii AB; 
d. rezistenţa electrică între punctele A şi B. (3p) 
2. Un consumator cu rezistenţa R  este alimentat de la o baterie formată din n  surse identice, grupate în 
paralel, având fiecare tensiunea electromotoare E  şi rezistenţa interioară r . Intensitatea curentului electric 
prin consumator este dată de relaţia: 

a.
nrR

E
I

+
=  b. 

rR
nE

I
+

=  c. 
nrnR

E
I

+
=  d. 

rnR
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I
+
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3. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de 

măsură a produsului tI ∆⋅2  este: 

a. J  b. W  c. 1J −Ω⋅  d. 1VJ −⋅  (3p) 

4. Rezistorul unui cuptor electric are, la pornirea la rece, la C0o , rezistenţa electrică de 3  ori mai mică decât 
în timpul funcţionării. Temperatura de funcţionare a cuptorului este K 773=T . Valoarea coeficientului termic 
al rezistivităţii materialului din care este confecţionat rezistorul cuptorului are valoarea:  
a. 3 14 10 K− −⋅  b. 3 13 10 K− −⋅  c. 

3 12 10 K− −⋅  d. 3 11 10 K− −⋅  (3p) 
 
5. În graficul din figura alăturată este reprezentată dependenţa de timp a 
intensităţii curentului ce străbate un consumator. Sarcina electrică ce străbate 
consumatorul în intervalul ( )s6015 ÷  are valoarea: 

a. 337,5 C  b. C 255  c. C 505  d. C 650             (3p) 
 
II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Circuitul este format din patru rezistoare, o 
baterie având tensiunea electromotoare V10=E  şi rezistenţa interioară Ω= 1r  şi un ampermetru ideal 

( )0AR ≅ . Valorile rezistenţelor electrice ale rezistoarelor sunt: Ω= 81R , Ω= 142R , Ω= 123R , Ω= 64R . 

a. Determinaţi tensiunea la bornele bateriei, când întrerupătorul K este deschis. 
b. Determinaţi intensitatea curentului electric indicată de ampermetru, când 
întrerupătorul K este închis. 
c. Se înlătură întrerupătorul K, iar între bornele A şi B se leagă un voltmetru ideal 
( )VR → ∞ . Determinaţi ce valoare ar  trebui să aibă rezistenţa electrică 4R  astfel 

încât voltmetrul să indice tensiune nulă. 
d. Se deconectează ampermetrul, iar în locul acestuia se conectează voltmetrul 
ideal. Determinaţi tensiunea electrică indicată de voltmetru. 
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Două generatoare electrice, având tensiunile electromotoare 1 7,5 VE = , respectiv  V32 =E  şi rezistenţele 

interioare Ω= 11r  şi 2r  necunoscută, sunt  conectate în serie. La bornele bateriei astfel formate se 

conectează, în serie, un rezistor cu rezistenţa electrică R  şi un ampermetru ideal ( )0≅AR . Un voltmetru 

ideal ( )∞→vR  conectat la bornele generatorului 2 indică tensiune nulă, iar intensitatea curentului indicată 

de ampermetru este A5,1=I . Determinaţi: 

a. valoarea rezistenţei interioare 2r  a generatorului 2; 

b. puterea disipată pe rezistorul R ; 
c. randamentul transferului de putere de la baterie către circuitul exterior; 
d. valoarea rezistenţei electrice ( )1 1R R R≠  a unui alt rezistor, care conectat la bornele bateriei în locul lui 

R , consumă aceeaşi putere ca şi rezistorul R . 



Ministerul Educaţiei Naționale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la Fizică 4 D. Optică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 

Examenul de bacalaureat național 2014 
Proba E. d) 

Fizică 
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

D. OPTICĂ  Varianta 10 
Se consideră: viteza luminii în vid m/s103 8⋅=c , constanta Planck sJ106,6 34 ⋅⋅= −h . 
I. Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. Un obiect real este plasat între o lentilă convergentă şi focarul obiect al acesteia. Imaginea obiectului este: 
a. răsturnată b. virtuală c. reală d. micşorată (3p) 
2. Energia cinetică maximă a electronilor extraşi prin efect fotoelectric extern 
depinde de frecvenţa radiaţiei incidente conform graficului din figura alăturată. 
Energia unui foton de frecvenţă 1ν , din radiaţia incidentă, este de aproximativ: 

a. J1060 19−⋅,  

b. J1034 19−⋅,  

c. J1094 19−⋅,  

d. J1029 19−⋅,  (3p) 
3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, frecvenţa unei radiaţii 
electromagnetice având lungimea de undă λ  are expresia: 

a. -1λ⋅c  b. λ⋅−1c  c. -1λ⋅⋅ ch  d. λ⋅c  (3p) 
4. Unitatea de măsură în S.I. a raportului dintre viteza luminii în vid și indicele de refracție al mediului prin 
care se propagă lumina este: 
a. s  b. -1m  c. m  d. m/s  (3p) 
5. Un sistem optic centrat e format din două lentile convergente 1L  şi 2L . Distanţa dintre cele două lentile este 

cm.60=d  Un fascicul de lumină paralel, care intră în sistemul optic întâlnind mai întâi lentila 1L , este 
transformat, la ieşirea sa din sistem, tot într-un fascicul paralel, dar cu diametrul de 3 ori mai mic. Distanţa 
focală a lentilei 1L  este: 

a. cm45  b. cm40  c. cm20  d. cm15  (3p) 

II. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
Un sistem optic centrat este format prin alipirea a două lentile 1L  şi 2L . Distanţa focală a lentilei 1L  este 

cm,51 =f  iar convergenţa lentilei 2L  are valoarea .C -1
2 m5−=  Un obiect real este plasat la cm15  în faţa 

lentilei 1L , perpendicular pe axa optică principală a acesteia. Lentila 1L  se află între obiect şi lentila .L2  

Înălţimea obiectului este 1 15 mm.y =  
a. Determinaţi convergenţa sistemului de lentile alipite (acolate). 
b. Calculaţi înălţimea imaginii formate de sistemul celor două lentile. 
c. Realizaţi un desen în care să evidenţiaţi construcţia imaginii obiectului printr-o lentilă subțire echivalentă 
cu sistemul de lentile. 
d. Fără a modifica distanţa dintre obiect şi lentila 1L , se îndepărtează lentila 2L  până când distanţa dintre 

cele două lentile devine cm5,12=d . Determinaţi distanţa dintre lentila 2L  şi imaginea formată de sistemul 
de lentile. 
III. Rezolvaţi următoarea problemă: (15 puncte) 
O sursă de lumină coerentă S este aşezată pe axa de simetrie a unui dispozitiv Young. Sursa emite radiaţie 
monocromatică având lungimea de undă nm540=λ . Figura de interferenţă se observă pe un ecran aşezat 

paralel cu planul fantelor, la distanţa m2=D de acesta. Distanţa dintre cele două fante este mm1,82 =ℓ . 
a. Calculaţi valoarea interfranjei.  
b. Determinaţi valoarea distanţei dintre al doilea minim de interferență situat de o parte a maximului central 
și maximul de interferență de ordinul 2 situat de cealaltă parte a maximului central. 
c. Sursa de lumină S se deplasează pe distanţa 0,3mma = , după o direcţie paralelă cu planul fantelor. Se 
observă că franja centrală s-a deplasat în poziţia ocupată iniţial de franja luminoasă de ordinul 5. Determinaţi 
distanţa dintre sursa de lumină S şi planul fantelor dispozitivului Young. 
d. Sursa de lumină S este adusă în poziţia iniţială. În faţa uneia dintre fante se plasează o lamă subţire, 
confecţionată dintr-un material transparent, de indice de refracţie 1,5=n . Se observă că franja centrală se 
formează exact în aceeaşi poziţie în care s-a format la punctul c. Determinaţi grosimea lamei. 


