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Simulare Examen de bacalaureat 2022 

Proba E. d) 

Probă scrisă la  FIZICĂ 

 Filiera TEHNOLOGICĂ – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului         VARIANTA 1 

 

• Sunt obligatorii toate subiectele dintr-o singură arie tematică dintre cele patru prevăzute de programă, adică:                  

A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI 

CONTINUU, D. OPTICĂ.  Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

A. MECANICĂ 

Se consideră accelerația gravitațională g = 10 m/s2.  

SUBIECTUL I                                                                                                                     (30 de puncte) 

Pentru itemii 1-10 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 

1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, puterea mecanică este egală cu:   

a. Fd                           b. L/Δt                              c. L·Δt                                        d. mgh                             (3p) 

2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia constantei elastice a unui resort 

este: 

a. k = S·E·l 0             b. k = S/ E· 0l                             c. k = S·E/ 0l             d. k = E/ S· 0l                                (3p) 

3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii 

fizice exprimate prin produsul m·v poate fi scrisă sub forma: 

a. N·m                 b. N·s                     c. kg·m/ 2s                        d. J                                                                (3p) 

4. Considerați trei corpuri care se mișcă fără frecări, pe o suprafață 

orizontală, ca în figura alăturată. Unghiul pe care îl face forța care 

acționează asupra corpului 3 cu orizontala este α= 060 . Relațiile în-

tre accelerațiile corpurilor sunt: 

a. 𝑎1 > 𝑎3 > 𝑎2      b. 𝑎1 > 𝑎2 > 𝑎3     c. 𝑎3 > 𝑎1 > 𝑎2       d. 𝑎2 > 𝑎1 > 𝑎3                                              (3p) 

5. De capătul liber al unui resort vertical, inițial nedeformat, de constantă elastică k = 200N/m, se suspendă un 

corp de masă m = 300g. Valoarea, în modul, a lucrului mecanic efectuat de forța elastică până la atingerea 

echilibrului mecanic este: 

a. 450mJ.              b. 225 mJ                c. 45mJ            d. 22,5 mJ                                    3p)  

                                             

6. În graficul alăturat este reprezentată dependența de timp a accelerației unui corp, 

în primele 10 secunde de la începutul mișcării sale. Considerând că viteza inițială 

a corpului a fost nulă, viteza corpului după 10 secunde este: 

a.  30 m/s              b. 45 m/s                  c. 60 m/s           d. 10 m/s                 (3p) 

 

7. Pentru a ridica un corp la o anumită înălțime  este folosit un plan înclinat de unghi  𝛼 = 60°, coeficientul de 

frecare la alunecare dintre corp și plan este 𝜇 = 0,43 ≅ (√3/4). În aceste condiții randamentul planului înclinat 

este: 

a. 57%                                 b. 60%                           c. 80%                                 d. 90%                             (3p) 

8. Sub acțiunea unei forțe constante un corp cu masa m=3 kg își mărește viteza de la valoarea inițială  

𝑣1 = 4 𝑚/𝑠 la valoarea finală  𝑣2 = 8 𝑚/𝑠. În aceste condiții energia cinetică a crescut cu:  

a. 130 J                               b. 72 J                           c. 12 J                                    d. 6 J                               (3p) 

 

9. În graficul din figura alăturată este reprezentată energia potențială gravitațională a unui corp 

în funcție de înălțimea la care se găsește acesta. Masa corpului este:  

a. 500 g                   b. 1 kg                                  c. 2 kg                   d. 5 kg                        (3p) 

 

10. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură 

în sistemul internațional a mărimii fizice exprimate prin produsul 𝛍𝐦𝐠𝐝 poate fi scrisă sub forma: 

a. kg ∙ m ∙ s−2                   b. kg ∙ m/s                  c. m/s2                            d. kg ∙ m2 ∙ s−2                      (3p) 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (30 de puncte) 

 

1. Rezolvați următoarea problemă: 

Un corp cu masa m=7 kg coboară uniform de-a lungul unui plan înclinat fix de 

unghi 30 = , sub acțiunea unei forțe de valoare F= 17,3N(≅ 10√3N) , ca în 

 figura alăturată. Mișcarea corpului pe plan are loc cu frecare.  

Se  consideră √3 = 1,73. 

a. Calculați valorile componentelor Gt și Gn ale greutății  

pe direcția paralelă cu planul înclinat , respectiv normală la suprafața acestuia. 

b. Reprezentați forțele care acționează asupra corpului. 

c. Determinați valoarea forței de frecare dintre corp și planul înclinat. 

d. Determinați valoarea coeficientului de frecare dintre corp și plan. 

2. Rezolvați următoarea problemă: 

Un corp cu masa m=1kg este suspendat la capătul inferior al resortului unui dinamometru. Prin 

intermediul dinamometrului corpul este ridicat vertical cu accelerația a=0,8m/s2. 

a. Reprezentați forțele care se exercită asupra corpului.     

b. Determinați valoarea forței indicate de dinamometru. 

c. Calculați constanta elastică a resortului dinamometrului știind că, în timpul ridicării accelerate a 

corpului resortul s-a alungit cu 2 cm. 

d. Calculați valoarea forței indicate de dinamometru dacă ridicarea corpului s-ar face rectiliniu 

uniform. 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                    (30 de puncte) 

1. Rezolvați următoarea problemă 

Un corp de masa m=40 kg este tras de-a lungul unei suprafețe orizontale cu ajutorul unei forte constante  

F= 200N , a cărei direcție formează unghiul α=45°cu direcția deplasării. Corpul pornește din repaus  

și parcurge distanța d=80 m. Considerând că mișcarea se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind μ=0,2, 

iar √2 = 1,41, determinați:  

a. lucrul mecanic efectuat de forța F  pe distanța d ; 

b. lucrul  mecanic efectuat de forța de frecare pe distanța considerată; 

c. energia cinetică a corpului după ce a parcurs distanța d; 

d. Atunci când asupra corpului acționează forța orizontală 𝐹1
⃗⃗  ⃗ , puterea dezvoltată de aceasta este 𝑃1 = 5,4𝑘𝑊 , iar 

mișcarea este uniformă cu viteza 𝑣1 = 54
𝑘𝑚

ℎ
. Calculează valoarea acestei forțe. 

2. Rezolvați următoarea problemă: 

Cablul de oțel al unei macarale are, în stare nedeformată, lungimea l0= 40 m şi  

aria secțiunii transversale S0= 8 cm2.  În graficul alăturat este reprezentată dependența  

dintre alungirea  Δℓ  a cablului şi mărimea F a forței care îl întinde. 

Utilizând aceste date, determinați:   

a. valoarea forței deformatoare sub acțiunea căreia alungirea cablului este de 2 cm;   

b. constanta elastică a cablului;   

c. modulul de elasticitate (Young) al oțelului din care este confecționat  cablul;   

d. lucrul mecanic efectuat de forța deformatoare lent crescătoare pentru a  alungi cablul (inițial nedeformat) cu 2,5 cm. 
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Simulare Examen de bacalaureat 2022 

Proba E. d) 

Probă scrisă la  FIZICĂ 

Filiera TEHNOLOGICĂ – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului         VARIANTA 1 

 

• Sunt obligatorii toate subiectele dintr-o singură arie tematică dintre cele patru prevăzute de programă, adică:                  

A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI 

CONTINUU, D. OPTICĂ.  Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ 

Se consideră: numărul lui Avogadro 
23 16,02 10 molAN −= 

, constanta gazelor ideale 
1 18,31 J mol KR − −=  

.  

Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relația: p V RT = . 
 

SUBIECTUL I                                                                                                                     (30 de puncte) 

Pentru itemii 1-10 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 

1. Simbolurile unităţilor de măsură fiind cele folosite în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. pentru căldura molară 

este: 

a. 
J

mol·K
                           b. 

mol

J·K
                              c.  

J

mol
                           d. 

J·K

mol
     (3p) 

2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, variația energiei interne a gazului ideal poate fi 

exprimată prin ecuația: 

a. RTU =   b. TRU =   c. TCU V=   d. TCU V=     (3p) 

3. Simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură a 

mărimii reprezentate prin produsul νR·T este: 

a. K                                b. J                                  c. 
N

m2                              d. 
J

K
         (3p) 

4. Lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal este pozitiv atunci când gazul este: 

a. comprimat la presiune constantă   b. destins izoterm    

c. comprimat adiabatic     d. încălzit izocor     (3p) 

5. Căldura molară la presiune constantă și căldura molară la volum constant a unui gaz ideal ce are exponentul adiabatic 

1,5 sunt: 

a. 
2

7R
și

2

5R
  b. 2R și R  c. 3R și 2R  d. 

2

5R
și

2

3R
    (3p) 

6. Lucrul mecanic efectuat de un motor termic cu randamentul de 80% este 800J. Căldura absorbită de gaz la efectuarea 

unui ciclu termodinamic este: 

a. 1000J  b. 8000J  c. 10J   d. 80J     (3p) 

7. Într-un vas de volum V = 16,62 litri se află gaz ideal la presiunea p=200kPa și temperatura T=200K. Numărul de molecule 

aflate în vas este  

a. 1204·1021  b. 1204·1023  c. 12,04·1025  d. 12,04·1018    (3p) 

8. În graficul alăturat sunt reprezentate 4 transformări ale unui gaz ideal în sistemul de 

coordonate p-V. Graficul care descrie corect o transformare izocoră este: 

           a. 1                                 b. 2                                c. 3                                 d. 4 

 

                                                                                                                               (3p) 

 

9. O masă constantă de gaz ideal suferă o transformare în care presiunea este constantă, iar temperatura scade de 4 ori.  

În aceste condiții, volumul gazului: 

a. scade de 4 ori   b. scade de 2 ori    

c. crește de 4 ori   d. creste de 2 ori       (3p) 

10. Densitatea unui amestec format din două substanțe cu mase egale m1=m2=m dar cu volume diferite V1=V și 

 V2=2V este: 

a. mV6   b. 
V

m

2
   c. 

V

m

3

2

 
  d. 

V

m

2

3
      (3p) 



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI 

Probă scrisă la FIZICĂ – Filiera TEHNOLOGICĂ, profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului 
Simulare Examen de bacalaureat 2022 

4 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (30 de puncte) 

1. Rezolvați următoarea problemă: 

Într-o incintă cu pereți rigizi se află o masă m = 100 g de hidrogen ( 2
g

mol
 = ) la presiunea p1 = 105 Pa şi temperatura  

T1 = 300 K. Gazul este încălzit lent până la presiunea p2 = 3 ⋅105 Pa . Determinați: 

a. temperatura gazului în starea 2; 

b. masa unei molecule de hidrogen; 

c. numărul total de molecule; 

d. densitatea gazului în starea 2 exprimată în kg/m3 și g/m3. 

2. Rezolvați următoarea problemă: 

O cantitate dată de gaz ideal ocupă un volum V1 = 0,3m3 la presiunea p1 = 30 kPa şi temperatura t1 = 27 ᵒC . 

Gazul efectuează o transformare care verifică ecuația p = aV, cu a=constant. Volumul final este de n = 2 ori  

mai mare decât cel inițial. Determinați: 

a. cantitatea de substanță; 

b. presiunea gazului în starea 2. 

c. temperatura gazului în starea finală; 

d. valoarea raportului dintre densitatea gazului în starea inițială și densitatea gazului în starea finală. 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                               (30 de puncte) 

1. Rezolvați următoarea problemă: 

Un mol de gaz ideal monoatomic (CV  = 
3

2
  𝑅 ) parcurge transformarea ciclică ilustrată 

în figura alăturată. Temperatura gazului în starea 1 are valoarea T1 = 300 K, iar tempe-

ratura  în starea 2 este T2 = 3T1 . Se cunoaște ln3 = 1,1. 

a. Reprezentați transformarea ciclică în sistemul de coordonate p-V. 

b. Determinați lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1→ 2 . 

c. Calculați variația energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 . 

d. Determinați căldura cedată de gaz în transformarea 3 →1.  

 2. Rezolvați următoarea problemă: 

Un gaz ideal având căldura molară la volum constant CV = 3R / 2, se găsește inițial în starea (1) în care ocupă  

volumul V1 = 2 l la presiunea p1 = 105 N/m2. Gazul este supus următoarei succesiuni de transformări: (1)→(2) încălzire  

izocoră până la presiunea 2p1 ; (2)→(3) destindere izobară până la volumul 2V1 ; (3)→(4) răcire izocoră până la  

presiunea p1; (4)→(1) comprimare izobară până în starea inițială. 

a. Reprezentați ciclul termodinamic efectuat de gaz în sistemul de coordonate p-V. 

b. Arătați că stările (2) și (4) se găsesc pe aceeași izotermă. 

c. Calculați lucrul mecanic total  într-un ciclu complet. 

d. Determinați variația energiei interne a gazului în destinderea izobară. 
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Simulare Examen de bacalaureat 2022 

Proba E. d) 

Probă scrisă la  FIZICĂ 

-  

Filiera TEHNOLOGICĂ – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului         VARIANTA 1 

 

• Sunt obligatorii toate subiectele dintr-o singură arie tematică dintre cele patru prevăzute de programă, adică:                  

A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI 

CONTINUU, D. OPTICĂ.  Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU 

Se consideră:  sarcina electrică elementară e = 1,6 ⋅10-19 C. 

SUBIECTUL I                                                                                                                     (30 de puncte) 

Pentru itemii 1-10 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 

1. Mărimea fizică a cărei unitate de măsură în S.I. poate fi scrisă în forma 𝑊 ∙ 𝑚 ∙ 𝐴−2 este: 
a. tensiunea electrică b. rezistența electrică  c. puterea electrică d. rezistivitatea electrică             (3p) 

 

2. Dependența intensității curentului electric printr-un rezistor de tensiunea aplicată la 

bornele sale este redată în graficul alăturat. Valoarea rezistenței electrice a rezistorului este: 

    a.10 Ω     b. 20Ω             c.100Ω              d.200Ω 
                                                                                                                                                                                            

                

  (3p) 

3. În figura alăturată este reprezentat un nod de rețea. Cunoscând valorile intensităților 

curenților electrici: 𝐼1 = 1 𝐴, 𝐼2 = 2 𝐴,  𝐼3 = 3 𝐴 , 𝐼4 = 1𝐴  ş𝑖 𝐼6 = 3 𝐴, intensitatea 𝐼5 are 

valoarea egală cu: 
a. 3A   b. 4A   c. 7A   d. 9A                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  (3p) 

4. La bornele unui rezistor cu rezistența electrică 𝑅 = 5Ω se aplică o tensiune electrică 𝑈 = 10V. Intensitatea curentului 

electric prin rezistor are valoarea: 

a. 0,5A   b. 2A   c. 20A   d. 50A                    (3p) 

5. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, expresia dependenței rezistenței electrice de natura 

conductorului și de dimensiunile sale este: 

           a.𝑅 = 𝜌 ∙
𝑆

𝑙
   b. 𝑅 = 𝜌 ∙

𝑙

𝑆
            c. 𝑅 = 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙  d. 𝑅 =

𝑙∙𝑆

𝜌
   (3p) 

6. Energia electrică transformată în căldură în intervalul de timp Δ𝑡 de către un rezistor cu rezistența R, parcurs de un curent 

electric de intensitate I, poate fi scrisă în forma: 

         a. 𝑅 ∙ 𝐼 ∙ Δt   b. 
𝑅∙𝐼∙Δ𝑡

2
           c. 2 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼 ∙ Δ𝑡    d. 𝑅 ∙ 𝐼2 ∙ Δt       (3p) 

7. Două reșouri electrice cu rezistențele electrice 𝑅1 și 𝑅2 având aceeași tensiune nominală au puterile electrice nominale 

de 500W și respectiv de 200W. Între rezistențele electrice ale celor două reșouri există relația: 

       a. 𝑅1 = 𝑅2   b. 𝑅2 = 1,5 ∙ 𝑅1  c. 𝑅2 = 2 ∙ 𝑅1  d. 𝑅2 = 2,5 ∙ 𝑅1     (3p) 

 

8. Raportul dintre rezistența echivalentă a grupării în serie și cea a grupării în paralel a rezistoarelor 𝑅, 2𝑅 ş𝑖 3𝑅 este: 

a. 5   b. 6    c. 11   d. 36         (3p) 

9. Numărul de electroni care trec prin secțiunea transversală a unui conductor străbătut de un curent electric de intensitate 

𝐼 = 3200 𝑚𝐴 în timpul Δ𝑡 = 10 𝑚𝑖𝑛. este: 

a. 12 ∙ 10−21  b. 2 ∙ 1015              c. 12 ∙ 1017  d. 12 ∙ 1021                         (3p) 

10. Utilizând notațiile obișnuite din manualele de fizică, dependența de temperatură a rezistivității electrice a unui conductor 

metalic este dată de relația: 

a. 𝜌 = 𝜌0(1 + 𝛼 ∙ 𝑡)      b. 𝜌 =
𝜌0

1+𝛼∙𝑡
  c. 𝜌 =

1+𝛼∙𝑡

𝜌0
  d. 𝜌 =

𝜌0(1+𝑡)

𝛼
                              (3p) 
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SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (30 de puncte) 

1. Rezolvați următoarea problemă: 

O sursă de tensiune electromotoare E=20V și rezistență internă r alimentează doi rezistori legați în serie având 

rezistențele electrice R1=4𝛀 și R2=5𝛀. Cunoscând tensiunea la bornele primului rezistor U1=8V, determinați: 

a. intensitatea curentului prin circuit; 

b. tensiunea la bornele rezistorului R2; 

c. rezistența internă a sursei; 

d. Precizați, justificând răspunsul, cum se modifică raportul dintre tensiunea la bornele sursei și căderea de 

tensiune din interiorul sursei dacă rezistorului R2 i se dublează rezistența electrică.  

2. Rezolvați următoarea problemă: 

O baterie este formată prin legarea în serie a două generatoare identice cu tensiunile electromotoare  

E1= E2=50V. La bornele bateriei este conectată o grupare paralel formată din două rezistoare având rezistențele 

electrice  R1=40Ω și R2=60Ω. Gruparea paralel este înseriată cu un al treilea rezistor având R3=20Ω. Intensitatea 

curentului prin rezistorul R1 este I1=1,2A. Neglijând rezistența electrică a conductoarelor de legătură, calculați: 

a. rezistența echivalentă a circuitului exterior bateriei; 

b. intensitatea curentului prin baterie; 

c. rezistența interioară a unui generator; 

d. tensiunea la bornele unui generator dacă se elimină R3. 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                   (30 de puncte) 

1. Rezolvați următoarea problemă: 

În circuitul din figura alăturată se cunoaște: R=10Ω. Când întrerupătorul k este 

deschis, puterea pe circuitul exterior este P1=6,4W, iar când întrerupătorul k este 

închis, puterea pe circuitul exterior este egală cu puterea disipată pe rezistența 

interioară a sursei.  

Calculați: 

a. intensitatea prin circuit când întrerupătorul k este deschis;  

b. rezistența interioară a sursei; 

c. randamentul circuitului când întrerupătorul k este închis; 

d. energia electrică totală dezvoltată de sursă în Δt=20 min atunci când întrerupătorul k este deschis.  

2. Rezolvați următoarea problemă: 

Macheta funcțională a unui autovehicul electric conține doi consumatori cu valorile parametrilor nominali 12V, 

36W respectiv 12V, 24W. Cei doi consumatori sunt grupați în paralel. Gruparea astfel formată este alimentată 

de un număr de baterii identice legate în serie, care asigură funcționarea consumatorilor la parametrii nominali. 

Tensiunea electromotoare a unei baterii este E=6V, iar rezistența internă r=0,4Ω. Rezistența totală a firelor de 

legătură este Rfire=0,8Ω. Calculați: 

a. energia consumată de cei doi consumatori într-un minut de funcționare; 

b. rezistențele electrice ale celor doi consumatori în regim normal de funcționare; 

c. numărul de baterii necesare pentru funcționarea normală a consumatorilor; 

d. randamentul transferului de putere de la baterii spre gruparea celor doi consumatori. 
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Simulare Examen de bacalaureat 2022 

Proba E. d) 

Probă scrisă la  FIZICĂ 

Filiera TEHNOLOGICĂ – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului         VARIANTA 1 

 

• Sunt obligatorii toate subiectele dintr-o singură arie tematică dintre cele patru prevăzute de programă, adică:                     

A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI 

CONTINUU, D. OPTICĂ.  Se acordă 10 puncte din oficiu.  

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

D. OPTICĂ 

Se consideră: viteza luminii în vid  c = 3 ⋅108 m/s,  constanta Planck  h = 6,6 ⋅10-34 J⋅s,  sarcina electrică elementară             

     e = 1,6 ⋅10-19 C,  masa electronului  me  = 9,1⋅10-31 kg 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                     (30 de puncte) 

1. Unitatea de măsură în S.I. pentru mărimea fizică egală cu inversul convergenței unei lentile este: 

a. dioptria b. unitate fundamentală în S.I.       c. distanța focală        d. m/s     (3p) 

2. O rază de lumină care traversează suprafața de separare dintre două medii optice transparente diferite nu își schimbă 

direcția de propagare dacă unghiul de incidență este:  

a. egal cu unghiul limită   b. mai mic decât unghiul limită  

c. mai mare decât unghiul limită  d. zero grade        (3p) 

3. O lentilă dă o mărire liniară transversală a unui obiect real de β = - 1/4. Este adevărat că: 

a. lentila este divergentă  b. imaginea este reală    

c. imaginea este mărită de patru ori d. imaginea este virtuală      (3p) 

4.Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, energia cinetică maximă a electronilor emiși prin 

efect fotoelectric extern este dată de relația: 

a. Ec = hν    b. Ec = hν - L   c. Ec = hν + L   d. Ec = L – hν     (3p) 

5. Dacă introducem o lentilă într-un lichid al cărui indice de refracție este egal cu cel al lentilei, distanța focală a lentilei: 

a. își schimbă semnul     b. nu se modifică  c. se anulează  d. devine infinită.  (3p) 

6. O lentilă este convergentă dacă: 

a. este mai groasă la margini şi mai subțire la mijloc 

b. are focarul imagine de aceeași parte a lentilei în care este plasat obiectul real 

c. transformă un fascicul paralel într-un fascicul convergent 

d. distanța focală este negativă           (3p) 

7. Unitatea de măsură în S.I. a mărimii exprimate prin produsul n v   dintre indicele de refracție absolut și viteza  

de propagare a luminii printr-un mediu este: 

a.  m-1    b. m   c.

2

2

m

s
    d.

m

s
        (3p) 

8. Conform legilor efectului fotoelectric extern, frecvența minimă la care se produce fenomenul depinde de: 

a. metalul utilizat ca fotocatod   b. intensitatea curentului fotoelectric 

c. tensiunea de stopare   d. fluxul radiației incidente      (3p) 

9. În cazul fenomenului de refracție a luminii se poate afirma că: 

a. raza incidentă şi raza refractată sunt întotdeauna perpendiculare; 

b. raza incidentă, normala la suprafață şi raza refractată sunt întotdeauna coliniare; 

c. raza incidentă, normala la suprafața de separație în punctul de incidență şi raza refractată sunt coplanare; 

d. raza incidentă și raza refractată se propagă în același mediu.       (3p) 

10. Raportul lungimilor de undă a două radiații luminoase este 1

2




= 2 . Raportul energiilor fotonilor celor două  

radiații, 1

2




 are valoarea: 

a. 0,5   b. 1   c. 2   d. 4         (3p) 



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI 

Probă scrisă la FIZICĂ – Filiera TEHNOLOGICĂ, profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului 
Simulare Examen de bacalaureat 2022 

8 

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                         (30 de puncte) 

1. Rezolvați următoarea problemă: 

Două lentile subțiri, identice, din sticlă, plan-convexe, aflate în aer, având fiecare convergența C = 4 dioptrii sunt așezate 

coaxial la distanța d = 1m între ele. La distanța de 35cm, în stânga primei lentile se așază un obiect perpendicular pe axul 

optic al sistemului. Determinați: 

a. distanțele focale ale lentilelor şi razele de curbură ale fețelor convexe, dacă indicele de refracție al sticlei este n=1,5; 

b. poziția imaginii finale față de prima lentilă; 

c. măririle liniare date de fiecare lentilă şi mărirea liniară a sistemului. 

d. Realizați un desen în care să evidențiați construcția imaginii dată de sistemul format din cele două lentile. 

 

2. Rezolvați următoarea problemă: 

O lentilă biconvexă subțire, aflată în aer, având razele de curbură R1 = − R2 = 12cm şi distanța focală f =12cm, formează 

pe un ecran imaginea unui obiect. 

a. Determinați indicele de refracție al materialului din care este confecționată lentila. 

b. La 30 cm în fața lentilei, perpendicular pe axa optică principală a acesteia, se așază un obiect liniar având înălțimea 6 

mm. Determinați înălțimea imaginii obiectului. 

c. Determinați distanța focală a unei lentile care trebuie alipită de prima pentru a obține un sistem optic cu convergența  

C = − 5 dioptrii . 

d. Determinați distanța focală a lentilei biconvexe, atunci când este introdusă într-un mediu transparent cu indicele de 

 refracție n1 = 1,36. 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                    (30 de puncte) 

1. Rezolvați următoarea problemă: 

Un fascicul paralel de lumină monocromatică este incident pe suprafața de separare dintre sticlă şi apă. Pentru o anumită 

valoare i a unghiului de incidență raza se refractă în apă sub unghiul r = 60° . Indicele de refracție pentru apă este  
4

3
apăn =

iar pentru sticlă este 
10 3

1,92
9

sticlăn =  .  Se consideră sin37° = 0,6 . 

Determinați: 

a. viteza de propagare a luminii în apă; 

b. unghiul dintre raza incidentă și raza reflectată; 

c. tangenta unghiului de incidență pentru care unghiul dintre raza reflectată și cea refractată este de 90° ; 

d. valoarea sinusului unghiului de incidență astfel încât, după refracție, raza să se propage de-a lungul suprafeței 

 de separare. 

2. Rezolvați următoarea problemă: 

O sursă de lumină se află pe fundul unui acvariu umplut cu apă (napă = 4/3). O rază de lumină suferă un fenomen de reflexie 

totală, iar diametrul cercului luminos de la suprafața apei cu centrul pe verticala sursei de lumină este  

D = 60 cm. 

a. Realizați un desen în care să ilustrați  mersul razei de lumină în situația descrisă.  

b. Determinați valoarea sinusului unghiului limită apă-aer (naer =1). 

c. Determinați valoarea sinusului unghiului de refracție pentru o rază ce cade la incidenţă de 300 pe suprafaţa apă-aer. 

d. Determinați înălțimea stratului de apă din acvariu. Se cunoaște că 7 2,64 . 


