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Probă scris ă 
FIZICĂ 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Varianta 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 

maxim corespunz ător.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 

I.1. Pentru:  15p 
 definirea mărimilor fizice caracteristice instrumentelor optice  4p  
 componentele optice principale ale microscopul optic 2p  
 formarea imaginii prin microscopul optic 1p  
 demonstrarea expresiei puterii optice a microscopului optic 2p  
 analizarea ochiului uman ca sistem optic 2p  
 analizarea defectelor de vedere și a posibilităților de corectare a acestora 2p  
 componente principale ale aparatului fotografic  1p  
 principiul de funcționare a aparatului fotografic 1p  

I.2. Pentru:  15p 
 definirea inducției câmpului magnetic 1p  
 definirea liniei de câmp magnetic 1p  
 scrierea expresiei modulului vectorului inducție a câmpului magnetic generat de:    
  - un conductor liniar infinit parcurs de curent electric staționar 1p  
  - o spiră circulară parcursă de curent electric staționar (în centrul acesteia)  1p  

  - un solenoid foarte lung (în interiorul acestuia) parcurs de curent electric 
staționar 

1p  

 indicarea orientării vectorului inducție a câmpului magnetic generat de:    
  - un conductor liniar infinit parcurs de curent electric staționar 1p  
  - o spiră circulară parcursă de curent electric staționar (în centrul acesteia)  1p  

  - un solenoid foarte lung (în interiorul acestuia) parcurs de curent electric 
staționar 

1p  

 acțiunea câmpului magnetic asupra unei particule încărcate electric aflate în 
mișcare (forța Lorentz) 

2p  

 acțiunea câmpului magnetic asupra unui conductor liniar parcurs de curent electric 
(forța Laplace) 

2p  

 interacțiunea magnetică a două conductoare liniare, infinite, paralele, parcurse de 
curent electric 

3p  

I.3.a. Pentru:  15p 
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1 sinF mg N maα µ− − =  2p  

 cosN mg α=  2p  
 rezultat final: 1 21 NF =  1p  
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b. Pentru:   
 ( )sin cosua g α µ α= − +  2p  
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 ( )sin cosca g α µ α= −  2p  
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=  1p  

 ( )2f c uv a d d= +  1p  

 rezultat final: 13 m/sfv ≅   1p  
I.4.a. Pentru:  15p 

 12 4TT =  2p  
 ( )12 2 1vU C T Tν∆ = −  1p  
 2,5vC R=  1p  
 rezultat final: 12 22,5 kJU∆ =  1p  

b. Pentru:   
 

12 23primitQ Q Q= +  1p  
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 rezultat final: 35,4 kJprimitQ =   1p  
c. Pentru:   
 

1 cedat

primit

Q

Q
η − −  2p  

 ( )1 2cedat pQ C T Tν= −  2p  
 rezultat final: 11%η ≅  1p  

TOTAL pentru Subiectul I  60p 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

II.a Pentru: 
descrierea modului de organizare a activităţii de învățare 

9p 

b. Pentru  12p 
 menţionarea unui mijloc de învăţământ utilizat în cadrul activităţii de învățare se 

acordă 3 puncte (2x3p=6p) 
6p 

 descrierea modului de integrare a fiecărui mijloc de învăţământ în procesul de 
formare/dezvoltare a competențelor din secvența dată se acordă câte 3 puncte 
(2x3p=6p). 

 
 

6p 
c. Pentru:  

corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate (se acordă câte 1 punct 
pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate din fiecare item 
elaborat) 

corectitudinea proiectării sarcinii de lucru (se acordă câte 1 punct pentru 
corectitudinea proiectării sarcinii de lucru a fiecărui item elaborat) 

precizarea răspunsului corect aşteptat (se acordă câte 1 punct pentru precizarea 
răspunsului corect aşteptat corespunzător fiecărui item elaborat) 

 
3p 

 
 

3p 
 
 

3p 

9p 

TOTAL pentru Subiectul al II-lea 30p 
 


