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Prob� scris� la Fizic� 1 A. Mecanic�
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 

Examenul de bacalaureat na�ional 2015 
Proba E. d) 

Proba scris� la FIZIC�
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 
• Sunt obligatorii toate subiectele din dou� arii tematice dintre cele patru prev�zute de program�, adic�: A. MECANIC�, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC�, C. PRODUCEREA �I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC�
• Se acord� 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

A. MECANIC� Varianta 2 

Se consider� accelera�ia gravita�ional� 2m/s10=g .

I. Pentru itemii 1-5 scrie�i pe foaia de r�spuns litera corespunz�toare r�spunsului corect. (15 puncte) 
1. Unitatea de m�sur� din S.I. pentru constanta elastic� a unui resort este: 
a. 1mN −⋅ b. 2mN −⋅ c. mN ⋅ d. 2mN ⋅ (3p) 

2. Un punct material de mas� m  se deplaseaz� cu viteza v . Asupra punctului material ac�ioneaz� o for�� de 
modul ,F  orientat� pe direc�ia �i în sensul vitezei. Puterea mecanic� dezvoltat� de aceast� for�� este: 

a. 1P F v −= ⋅ b. P m v= ⋅ c. P F m v= ⋅ ⋅ d. P F v= ⋅ (3p) 

3. În graficul al�turat este reprezentat� dependen�a de timp a vitezei unui corp. 
Momentul de timp la care corpul se afl� în repaus este: 
a. s0

b. s2

c. s4

d. s6      (3p) 

4. �oferul unei ma�ini care se deplaseaz� rectiliniu m�re�te viteza acesteia de la 15 m/s  la 72 km/h  în timp 

de 2 s . Accelera�ia medie a ma�inii în intervalul de timp considerat este egal� cu:  

a. 24 m/s   b. 22,9 m/s   c. 22,5 m/s   d. 21,5 m/s    (3p) 

5. Un corp este tractat pe distan�a m 4=d  pe o suprafa�� orizontal�. For�a de frecare la alunecare are 
valoarea N 2=fF . Lucrul mecanic efectuat de for�a de frecare pe distan�a d  este: 

a. 6 J b. 4 J c. J 2− d. J 8− (3p) 

II. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)
O band� rulant� transportoare este orientat� oblic �i este folosit� pentru ridicarea unor corpuri la în�l�imea 

m6=h , ca în figura al�turat�. Banda ruleaz� cu viteza constant�

sm5,0=v , fiind pus� în mi�care de un motor M. Distan�a MA este 

m10=d . Banda urc�, din M pân� în A, o cutie cu masa kg20=m . 
a. Calcula�i greutatea cutiei. 
b. Calcula�i intervalul de timp în care cutia este ridicat� din M pân� în A.
c. Determina�i valoarea for�ei de ap�sare normal� exercitat� de cutie 
asupra benzii. 
d. Se opre�te motorul M, iar banda transportoare r�mâne în repaus. 
Calcula�i valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre band� �i 
cutie pentru care cutia coboar� cu vitez� constant� pe banda transportoare. 

III. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)

Un corp de mici dimensiuni, cu masa kg 1=m , este lansat vertical în jos, cu viteza 
s
m

  80 =v , dintr-un 

punct situat la în�l�imea m 8,1=h  deasupra solului. Se consider� c� energia poten�ial� gravita�ional� este 
nul� la nivelul solului �i se neglijeaz� interac�iunea cu aerul. Calcula�i: 
a. energia cinetic� ini�ial� a corpului; 
b. energia mecanic� a corpului; 
c. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul lans�rii �i pân� în momentul atingerii solului; 
d. viteza corpului în momentul atingerii solului. 
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Prob� scris� la Fizic� 2 B. Elemente de termodinamic�
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 

Examenul de bacalaureat na�ional 2015 
Proba E. d) 

Proba scris� la FIZIC�
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 
• Sunt obligatorii toate subiectele din dou� arii tematice dintre cele patru prev�zute de program�, adic�: A. MECANIC�, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC�, C. PRODUCEREA �I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC�
• Se acord� 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC�  Varianta 2 

Se consider�: num�rul lui Avogadro 123 mol1002,6 −⋅=AN , constanta gazelor ideale 1-1 KmolJ31,8 −⋅⋅=R . 

Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dat� exist� rela�ia: TRVp ν=⋅ . 

1. Unitatea de m�sur� în S.I. a capacit��ii calorice este: 

a. KJ ⋅ b. kgJ ⋅ c.
J

kg
d.

J
K

(3p) 

2. Dintre m�rimile fizice de mai jos, m�rime fizic� de stare este: 
a. c�ldura primit� b. c�ldura cedat� c. energia intern� d. lucrul mecanic (3p) 

3. Simbolurile m�rimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizic�, raportul dintre c�ldura molar� C �i 
c�ldura specific� c  a unei substan�e este egal cu: 

a. ν b. µ c.
µ

1
d. 

ν

1
(3p) 

4. În graficul din figura al�turat� este reprezentat� dependen�a presiunii de 
temperatur� pentru dou� gaze diferite 1G , respectiv 2.G  Diferen�a dintre presiunile 

celor dou� gaze atunci când temperatura lor este C6°=t  are valoarea: 

a. atm 10
b. atm15

c. atm 20
d. atm 30

(3p)

5. O mas� de gaz ideal aflat� la temperatur� constant� efectueaz� un lucru mecanic J200=L . Varia�ia 
energiei interne a gazului în acest proces este: 
a. 200 JU∆ = b. 100 JU∆ = c. 0 JU∆ = d. 200 JU∆ = − (3p) 

II. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)

Aerul dintr-o camer� de locuit ocup� volumul 3m55,41=V  la presiunea 5 210 N/mp = �i temperatura 

C170=t . Se consider� c� aerul ( )29 g/molaerµ ≅  este un amestec omogen de oxigen ( )g/mol321 =µ �i 

azot ( )g/mol282 =µ �i c� se comport� ca un gaz ideal. Calcula�i: 
a. raportul dintre masa unei molecule de oxigen si masa unei molecule de azot; 
b. masa de aer din camer�; 
c. densitatea aerului în condi�iile fizice date; 

d. raportul 
2

1

ν

ν
dintre cantitatea de oxigen �i cea de azot. 

III. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)
În figura al�turat� este reprezentat� dependen�a presiunii unui gaz de volumul acestuia, în cursul unui 
proces ciclic în care cantitatea de gaz r�mâne constant�. C�ldura molar� a gazului la volum constant este 

RCV 2= . În procesul )1()3( →  temperatura gazului r�mâne constant�. În starea 

1 presiunea �i volumul gazului sunt 25
1 N/m108 ⋅=p �i 3

1 dm5,0=V , iar în starea 

2 volumul ocupat de gaz este 12 4VV = . Se consider� ln2 0,7= . 

a. Reprezenta�i procesul ciclic în coordonate TV − . 
b. Calcula�i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 

)2()1( → . 

c. Determina�i varia�ia energiei interne a gazului în transformarea )3()2( → . 

d. Calcula�i c�ldura schimbat� de gaz cu mediul extern în procesul )1()3( → .
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Prob� scris� la Fizic� 3 C. Producerea �i utilizarea curentului continuu 
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 

Examenul de bacalaureat na�ional 2015 
Proba E. d) 

Proba scris� la FIZIC�
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 
• Sunt obligatorii toate subiectele din dou� arii tematice dintre cele patru prev�zute de program�, adic�: A. MECANIC�, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC�, C. PRODUCEREA �I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC�
• Se acord� 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

C. PRODUCEREA �I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU  Varianta 2 
I. Pentru itemii 1-5 scrie�i pe foaia de r�spuns litera corespunz�toare r�spunsului corect. (15 puncte) 

1. Unitatea de m�sur� a intensit��ii curentului electric, în S.I., este: 
a. Ω    b. V    c. W    d. A                 (3p) 

2. La bornele unei baterii este conectat un consumator. Puterea transferat� de c�tre baterie consumatorului 
este maxim� dac� valoarea rezisten�ei consumatorului este egal� cu: 
a. un sfert din valoarea rezisten�ei interioare a bateriei 
b. jum�tate din valoarea rezisten�ei interioare a bateriei 
c. valoarea rezisten�ei interioare a bateriei 
d. dublul valorii rezisten�ei interioare a bateriei.         (3p) 

3. Simbolurile m�rimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizic�, rela�ia prin care este definit�
rezisten�a electric� a unui conductor este: 

a.
I

U
R = b. 2R I P= ⋅ c. PUR ⋅= 2 d. IUR ⋅= (3p) 

4. În graficul din figura al�turat� este reprezentat� dependen�a puterii absorbite de un 
rezistor de p�tratul intensit��ii curentului electric ce str�bate rezistorul. Intensitatea 
curentului electric ce str�bate rezistorul atunci când acesta disip� puterea W40=P

este egal� cu: 
a. A1

b. A2

c. A3

d. A4 (3p)

5. O baterie cu tensiunea electromotoare V12=E  alimenteaz� un consumator. Tensiunea la bornele 

consumatorului este V69,U = . Randamentul transferului de putere de la baterie la consumator este: 
a. %70 b. %80 c. %90 d. %100 (3p) 

II. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)
O baterie este format� prin legarea în serie a dou� generatoare identice cu tensiunile electromotoare 

V2521 == EE �i rezisten�ele interioare Ω== 5,021 rr . La bornele bateriei este conectat� o grupare paralel 

format� din dou� rezistoare având rezisten�ele electrice Ω= 401R �i Ω= 602R . Neglijând rezisten�a 
electric� a conductoarelor de leg�tur�, calcula�i: 
a. rezisten�a echivalent� a circuitului exterior; 
b. tensiunea electromotoare �i rezisten�a interioar� a bateriei; 
c. intensitatea curentului electric prin baterie; 
d. tensiunea la bornele unui generator. 

III. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)

Un bec are înscrise pe soclul s�u urm�toarele valori nominale: A2,0 ; W5,0 . Becul este alimentat la o 

baterie cu tensiunea electromotoare 4,5 VE = �i rezisten�� interioar� Ω= 1r . Pentru func�ionarea becului 

în regim nominal se leag� în serie cu acesta un rezistor R . 
a. Desena�i schema electric� a circuitului. 
b. Calcula�i energia consumat� de bec în intervalul de timp min1=∆t . 

c. Calcula�i aria sec�iunii filamentului becului �tiind lungimea lui este cm 5=� , iar rezistivitatea materialului 

din care este confec�ionat este m1055 8 ⋅Ω⋅= −ρ . Se neglijeaz� varia�ia rezistivit��ii cu temperatura.  

d. Determina�i rezisten�a electric� a rezistorului R . 
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Prob� scris� la Fizic� 4 D. Optic�
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 
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Proba E. d) 

Proba scris� la FIZIC�
Filiera tehnologic� – profilul tehnic �i profilul resurse naturale �i protec�ia mediului 
• Sunt obligatorii toate subiectele din dou� arii tematice dintre cele patru prev�zute de program�, adic�: A. MECANIC�, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC�, C. PRODUCEREA �I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC�
• Se acord� 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

D. OPTIC�  Varianta 2 

Se consider�: viteza luminii în vid m/s103 8⋅=c , constanta Planck sJ106,6 34 ⋅⋅= −h . 
I. Pentru itemii 1-5 scrie�i pe foaia de r�spuns litera corespunz�toare r�spunsului corect. (15 puncte) 
1. Imaginea unui obiect printr-o lentil� este r�sturnat� �i de trei ori mai mare decât obiectul. Conform 
conven�iilor folosite în manualele de fizic�, m�rirea liniar� transversal� are valoarea: 
a. 3−=β b. 9β = c. 31−=β d. 31=β (3p) 

2. Simbolurile m�rimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, energia cinetic� maxim� a electronilor emi�i prin 
efect fotoelectric extern este dat� de rela�ia: 
a. νhEc = b. LhEc −= ν c. LhEc += ν d. νhLEc −= (3p) 

3. Unitatea de m�sur� în S.I. a m�rimii exprimate prin produsul vn ⋅  dintre indicele de refrac�ie �i viteza de 
propagare a luminii printr-un mediu este: 
a. -1m b. m c. -22 sm ⋅ d. -1sm ⋅ (3p) 

4. Una dintre lentilele convergente ale unei perechi de ochelari are convergen�a de 4 dioptrii. Distan�a focal�
a lentilei are valoarea: 
a. cm40 b. cm5,2 c. cm25 d. cm4 (3p) 

5. Într-un experiment se studiaz� efectul fotoelectric extern produs pe catodul 
unei celule fotoelectrice. Caracteristica curent-tensiune este reprezentat� în 
graficul din figura al�turat�. Valoarea absolut� minim� a tensiunii pentru care 
niciun electron extras nu mai ajunge la anod este: 
a. 0,1V

b. 2V

c. 4 V

d. 100 V (3p)

II. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)

Un obiect cu în�l�imea cm201 =y  este plasat perpendicular pe axa optic� principal� a unei lentile sub�iri 1L , 

la cm60  de aceasta. Imaginea obiectului se formeaz� pe un ecran aflat de cealalt� parte a lentilei, la 

distan�a cm302 =x  fa�� de lentil�.  
a. Calcula�i distan�a focal� a lentilei. 
b. Calcula�i în�l�imea imaginii formate de lentil�. 
c. Se alipe�te de lentila 1L  o alt� lentil� sub�ire convergent� 2L  având distan�a focal� 80cmf ′ = . 
Determina�i convergen�a sistemului optic astfel format. 
d. Se realizeaz� un sistem optic centrat cu ajutorul lentilei 2L  având distan�a focal� 80cmf ′ = �i a lentilei 1L . 
Calcula�i distan�a dintre cele dou� lentile astfel încât orice fascicul paralel care intr� în sistem, s� ias� tot 
paralel din sistem. 

III. Rezolva�i urm�toarea problem�: (15 puncte)
Un proiector P, folosit pentru iluminarea unei piscine, trimite o raz� de lumin� c�tre suprafa�a apei, sub 
unghiul °= 30i  fa�� de vertical� (ca în figura al�turat�). Proiectorul se afl� la 

adâncimea ( )1,73m 3 mh = ≅ , iar apa din piscin� are indicele de refrac�ie 

3
4

2 =n . La suprafa�a apei are loc atât fenomenul de refrac�ie, cât �i cel de 

reflexie. Considerând indicele de refrac�ie al aerului 11 =n , determina�i: 
a. distan�a dintre punctul R prin care iese raza de lumin� din ap� �i punctul M 
în care verticala dus� prin punctul P intersecteaz� suprafa�a apei; 
b. sinusul unghiului de refrac�ie r sub care iese raza de lumin� în aer; 
c. distan�a parcurs� de o raz� de lumin�, din P pân� în S, în urma reflexiei în punctul R; 
d. sinusul unghiului de inciden�� pentru care o raz� de lumin� provenind de la proiectorul P �i incident� pe 
suprafa�a apei, în urma refrac�iei, s-ar propaga de-a lungul suprafe�ei libere a apei. 
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