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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ 

Etapa a II-a – 23.03.2013 

 

 

Clasa a XI-a  

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   

 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)  

La exerciţiile 1-6 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

5 p 
1. Viteza de propagare a unei unde mecanice produsă într-o coardă de masă m=80 g și lungime  

l=2 m, ce este supusă unei forțe de tensionare F=100 N, va fi: 

  

a) v=25 m/s;   

c) v=10 m/s;    

b) v=50 m/s; 

d) v=5 m/s.         
 

5 p 2. Puterea aparentă într-un circuit de curent alternativ se măsoară în: 

a) W; b) VAR; c) KWh; d) VA. 
 

5 p 3. Dacă Im este valoarea maximă a intensității curentului alternativ sinusoidal, atunci valoarea efectivă 

a intensității curentului alternativ va fi: 

a) ;
2

mII     b) 2;mI I  c) 2 ;mI I  d) .
2

mI
I   

 

 

5 p 

4. O barcă aflată pe suprafața unui lac, la o distanță de 8 m de malul acestuia, produce o undă plană 

descrisă de legea 0,01sin t 0,5
2

y x



 

    
 

[m]. Unda produsă va atinge malul după:  

a) t=4 s;       b) t=6 s;           c) t=2 s;             d) t=8 s.             
 

5 p 5. Un difuzor cu diametru de 5 cm produce sunete care se propagă cu viteza de 340 m/s. Frecvența la 

care lungimea de undă a sunetului produs de difuzor, este egală cu diametrul său, va fi: 

a) 68 KHz;       b) 6800 Hz;    c) 170 KHz;    d) 1700 Hz. 
 

5 p 6. Dacă se dublează inductanța L a unui circuit RLC aflat la rezonanţă, pentru a păstra condiția de 

rezonanță cu aceeași frecvență, capacitatea circuitului trebuie: 

a) să crească de 

două ori;          

b) să crească de 

patru ori; 

c) să scadă de două 

ori;             

d) să scadă de patru 

ori. 
 

 

 

SUBIECTUL II (30 de puncte) 

 

 Scrieţi rezolvările complete. 

 O bobină ideală având inductanța L=0,6 H, este străbătută de un curent de intensitate 

100 8 sin 2000ti  (mA). Se cere: 

10 p 1. a) Să se calculeze reactanța bobinei; 

10 p 2. b) Să se calculeze puterea reactivă a bobinei; 

10 p c) Să se scrie expresia valorii instantanee a tensiunii pe bobină. 
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SUBIECTUL III (30 de puncte)  

 

Scrieţi rezolvările complete. 

 

 Un circuit serie RLC de curent alternativ, cu frecvență υ=50 Hz, alimentat la o tensiune U=240 V, 

este alcătuit dintr-o bobină de inductanță
200

L


  mH, un condensator  de capacitate 
2,5

C


  mF  și 

un rezistor de rezistență R=12 Ω. Să se calculeze: 

6 p a) impedanța circuitului; 

10 p b) intensitatea curentului electric prin circuit și factorul de putere al acestuia; 

4 p c) valoarea efectivă a intensităţii curentului electric prin circuit în condiții de rezonanță; 

10 p d) reactanța capacitivă la rezonanță (Se va considera 5 2,24 ). 

 

Punctaj total 100 de puncte. 


