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Fizică

Partea I.
Pentru întrebările următoare selectați răspunsul pe care îl considerați corect. Pe foaia de concurs scrieți
litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.
1.Dependența presiunii atmosferice de înălțime:
a. scade liniar cu altitudinea
c. scade exponențial cu altitudinea
d. crește exponențial cu altitudinea
b. crește liniar cu altitudinea
2 puncte
2. O rocă are la t 0=00C rezistența electrică R și coeficientul de variație cu temperatura a rezistivității
electrice α=5 .10-3grd-1. Roca își dublează rezistența la temperatura de:
a. 1000C
b. 2000C
c. 5000C
d. 6000C
2 puncte
3. O picătură de ploaie se formează la altitudinea de 1km. O altă picătură de ploaie se formează în
aceleași condiții, având diametrul dublu. Dacă picăturile sunt supuse unei forțe de frecare cu aerul de
forma Ff = krv, k=ct, la limită relația dintre vitezele maxime ale celor două picături este:
a. v1 = v2
b. v2 = 2 v1
c. v2 = 4 v1
d. v2 = 8 v1
2 puncte
4.Viteza unghiulară de rotație a Pământului în jurul propriei axe are valoarea:
a. 261,6 .10-3rad/s
b. 7,27 .10-5 rad/s
c. 727.10-5 rad/s
d. 2,616 .10-5 rad/s
2 puncte


 
5. Componenta orizontală a forței Coriolis este fC  2mv  v unde ∆𝑚 este masa unei particule de

fluid (aer, apă) și  v este componenta verticală a vectorului viteză unghiulară. Direcția și sensul
componentei orizontale a forței Coriolis este:
a. paralelă cu direcția de deplasare cu sensul spre dreapta, în emisfera nordică;
b. perpendiculară pe direcția de deplasare cu sensul spre dreapta, în emisfera sudică;
c. perpendiculară pe direcția de deplasare cu sensul spre dreapta, în emisfera nordică;
d. paralelă cu direcția de deplasare cu sensul spre stânga, în emisfera sudică.
2 puncte

1. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
2. Subiectul se punctează de la 0 la 25 puncte.
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Partea a II-a
Un tub lung de 1 m cu raza interioară r = 2,5 cm şi cea exterioară de două ori mai mare, este introdus etanş
în altul de aceeaşi lungime, din acelaşi material cu raza exterioară 3r (vezi figura).

N
şi temperatura T=300 K ,
m2
cu capacele C 1 respectiv C 2 , aplicate astfel C 1 la capătul tubului mare şi C 2 la capătul tubului mic.

a) Se astupă etanş dispozitivul din figură, la presiunea atmosferică H  105

Aflaţi densitatea aerului din interior considerând masa molară medie a aerului   29
gazelor R  8,31

g
şi constanta
mol

J
;
mol  K

3 puncte
b) Considerând că tubul mic are masa m 2 = 15π kg şi că presiunea atmosferică este H=10 N/m să se afle
5

2

cu ce lungime iese tubul mic din cel mare dacă se suspendă pe rând sistemul de centrele capacelor C 1
respectiv C 2 (se neglijează frecările şi se consideră alunecarea unui tub față de celălalt etanşă şi foarte
lentă);
8 puncte
c) Dacă înainte de aplicarea capacelor, tubul mic este scos jumătate din tubul mare şi temperatura iniţială
în interiorul tubului era de T i = 300 K aflaţi temperatura finală pentru ca tubul mic să se deplaseze cu
10 cm ( sistemul aflându-se pe orizontală).
4 puncte
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