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 EVALUARE ÎN EDUCA ŢIE LA FIZIC Ă 
Etapa I – 17.11.2012 

 

 
Clasa a XII-a  
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 

Acceleraţia gravitaţională: g=10m/s2. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)  
 La exerciţiile 1-6 încercuiţi răspunsul corect. Numai un răspuns este corect. 

5 p 1. Unitatea de măsură a mărimii fizice egale cu produsul dintre putere şi durată, exprimată în funcţie 
de unităţile fundamentale ale S.I., este: 
a) kg⋅m2⋅s-1 b) kg⋅m2⋅s-2 c) kg⋅m-2⋅s-2 d) kg⋅m-2⋅s-1 

 

5 p 2. Un mobil se mişcă rectiliniu.  
Viteza sa variază conform graficului alăturat. 

Deplasarea mobilului în cele 4 minute este: 
a) d = 0m b) d = 40m 
c) d = 600m d) d = 1200m 

 

5 p 3. Un corp de masă m=100kg, este aşezat pe o suprafaţă orizontală. 

Valoarea coeficientul de frecare la alunecare este µ = 0,1.  
Forţa minimă necesară pentru deplasarea corpului este: 
a) F = 100N b) F = 50N c) F = 10N d) F = 0,1N 

 

5 p 4. Doi motociclişti se apropie unul de celălalt   
mişcându-se rectiliniu uniform, pe aceeaşi direcţie,  
cu vitezele v1=72 km/h şi, respectiv, v2=1,8 km/min.  
Viteza cu care motocicliştii se apropie unul de celălalt este: 
a) v = 90m/s b) v = 70m/s c) v = 50m/s d) v =  10m/s 

 

5 p 5. Valoarea forţei rezultante, ce acţionează                        

asupra unui corp de masă m=275kg, 

variază conform graficului din figura alăturată. 

Ştiind că, la momentul iniţial al mişcării,  

corpul era în repaus, viteza acestuia la x=16m este:   

a) 2 /v m s=    b) 2 2 /v m s=  c) 5 /v m s=   d) 5 2 /v m s=   
 

5 p 6. Două corpuri de mase M=30kg şi m=20kg se află în contact.  
Asupra corpului de masă M acţionează o forţă F=200N. 
Neglijând frecările, forţa de contact f, dintre corpurile M şi m este: 
a) f = 200N b) f = 120N c) f = 100N d) f = 80N 
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SUBIECTUL II (30 de puncte)  
 
Scrieţi rezolvările complete. 
 

 Un copil pe săniuţă alunecă liber, pornind din repaus,   
pe un derdeluş de lungime l=10,4m ce formează 
unghiul α = 37° cu orizontala, apoi îşi continuă mişcarea  
pe un drum orizontal. Coeficientul de frecare la alunecare  
dintre săniuţă şi zăpadă, atât pe derdeluş cât şi pe drumul orizontal, este µ=0,1.  
(sin 37o = 0,6; cos 37o = 0,8)  
Se cere: 

10 p  a) Aflaţi acceleraţia săniuţei la coborârea pe derdeluş; 
5 p  b) Aflaţi viteza săniuţei la baza derdeluşului; 

10 p c) Aflaţi acceleraţia săniuţei atunci când se mişcă pe drumul orizontal; 
5 p d) Aflaţi distanţa pe care o parcurge săniuţa până la oprirea pe drumul orizontal.  

(Racordul dintre derdeluş şi drumul orizontal se face lin, astfel încât viteza finală din mişcarea pe 
derdeluş este egală cu viteza iniţială din mişcarea pe drumul orizontal.) 

 
SUBIECTUL III (30 de puncte)  
 
Scrieţi rezolvările complete. 
 

 O minge de masă m=100g, punctiformă, este aruncată vertical în sus. Frecarea cu aerul se  
consideră neglijabilă. La coborâre, mingea întâlneşte un resort de constantă elastică k=20N/m. 
Resortul se află la h=2m de înălţimea maximă la care ajunge mingea, ca în desenul de mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cere: 

10 p  a) Aflaţi viteza iniţială a mingei, dacă acesta se înalţă cu hmax= 5m; 
5 p  b) Aflaţi înălţimea la care energia potenţială gravitaţională este un sfert din energia sa cinetică;  

10 p c) Aflaţi cu cât se comprimă resortul, considerând că este suficient de lung; 
5 p d) Aflaţi cu cât s-ar înălţa corpul dacă ar fi aruncat cu aceeaşi viteză iniţială ca la a), dar forţa de 

rezistenţă cauzată de frecarea cu aerul ar fi, în medie, 10% din greutatea sa. 
 
Punctaj total 100 puncte. 


