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Examenul național de bacalaureat 2023 

Simulare la nivel județean 

                                                                            Proba E. d) – FIZICĂ                                                       Varianta 2 

 

Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului  

• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE 

TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ  

• Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.  
 

A. MECANICĂ  

Se consideră accelerația gravitațională  g = 10m/s2 .  

 

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.                                 (15 puncte)  

1. Unitatea de măsură pentru puterea mecanică scrisă în funcție de unități fundamentale în S.I. este: 

a. 𝑘𝑔 ·
𝑚

𝑠2  b.  𝑘𝑔 ·
𝑚2

𝑠2              c. 𝑘𝑔 ·
𝑚2

𝑠3   d. 𝑘𝑔 ·
𝑚

𝑠
                    (3p) 

 

2. Dependența de coordonata x a variației unei forțe este reprezentată  

în graficul alăturat. Lucrul mecanic efectuat este: 

a. 100 J          b. 140 J  c. 120 J                d. 80 J                                                   

                   (3p) 

 

 

 

3. Relația utilizată pentru calcularea energiei potențiale elastice este: 

a.  mgh                       b. 
𝑘𝑥2

2
                     c. 𝑘𝑥                            d. 

𝑘𝑥

2
                                             (3p) 

4. Un corp este aruncat de la sol cu v0 = 8m/s. Înălțimea la care energia potențială este egală cu energia cinetică este: 

a. 3,2m            b.   2,5m  c. 2m   d. 1,6m                                 (3p) 

5. Un corp de masă m = 700 g, este deplasat pe o suprafață orizontală (µ=0,8) prin intermediul unui resort orizontal 

(k=100N/m), astfel încât capătă accelerația a = 2m/s2. Deformarea resortului va fi: 

a. 7 cm            b. 70 cm  c. 0,007 m  d.  7 m                                              (3p) 

 

II. Rezolvați următoarea problemă:                                        (15 puncte) 

Un corp de masă m1 =2 kg, situat pe un plan orizontal, este legat cu un fir 

inextensibil, trecut peste un scripete, de un corp de masă m2= 3 kg, ca în 

figura alăturată. De corpul de masă m1 se trage cu o forță F= 50 N, ce face 

unghiul α = 45˚, cu direcția de deplasare. Mișcarea corpului de pe planul 

orizontal se face cu frecare, µ=
1

2√2
 . Se cere: 

a. Reprezentarea forțelor ce acționează asupra corpurilor; 

b. Accelerația sistemului de corpuri; 

c. Tensiunea din firul de legătură; 

d. Forța F este înlocuită cu o altă forță orientată orizontal, astfel încât sistemul de corpuri se deplasează cu viteză constantă.  

Calculați valoarea acestei forței. 

 

III. Rezolvați următoarea problemă:                                        (15 puncte) 

Un corp cu masa de 3 kg alunecă liber pe un plan înclinat, de la înălțimea h = 20m și își continuă deplasarea pe un plan 

orizontal, până la oprirea sa. Mișcarea corpului pe planul înclinat se face fără frecare, iar pe planul orizontal cu frecare, µ= 

0,75. Se cere: 

a. Energia mecanică a corpului la înălțimea h; 

b. Viteza cu care corpul ajunge la baza planului înclinat; 

c. Lucrul mecanic efectuat de forța de frecare pe planul orizontal; 

d. Distanța parcursă de corp pe planul orizontal până la oprire. 

 
Probă scrisă la Fizică                                                 A. Mecanică  
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Examenul național de bacalaureat 2023 

Simulare la nivel județean 

                                                                              Proba E. d) – FIZICĂ                                                          Varianta 2 

 
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului 

• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE 

TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ  

• Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.  

 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ 

Se consideră: numărul lui Avogadro 𝑁𝐴 = 6,02 ∙  1023 𝑚𝑜𝑙−1, constanta gazelor ideale 𝑅 = 8, 31 𝐽 ∙  𝑚𝑜𝑙−1  ∙  𝐾−1. Între 

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

 

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.                   (15 puncte)  

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

este: 

a. JˑK-1   b. Jˑkg-1ˑK-1  c. Jˑmol-1ˑK-1              d. Jˑkg-1                                                   (3p) 

2. Volumul unui gaz crește cu 10% într-o transformare izobară. Temperatura gazului în starea finală:  

a. crește cu 20%  b.  scade  cu 10% c. crește cu 10%  d. scade cu 20%                                      (3p) 

3. Punctele A,B,C reprezintă trei stări de echilibru a trei gaze ideale diferite aflate la aceiași temperatură. Relația corectă dintre 

numărul de moli din fiecare gaz este: 

a. A=B=C   

b. A<B<C    

c. A>B=C    

d. A>B>C                                                                                                                                     (3p) 

4. Un mol de gaz ideal monoatomic (Cv=1,5 R) efectuează o transformare în timpul căreia temperatura variază între valorile 

t1 = 7˚C și T2= 300 K. Variația energiei interne a gazului este egală cu: 

a. 249,3kJ  b. 249,3J  c. 3652,2J  d. 3652,2kJ                        (3p) 

5. Motorul Diesel este format din:

a. două adiabate, o izobară și o izocoră 

b. două izoteme si două adiabate 

c. două adiabate și două izocore 

d. două izocore si două izobare                                          (3p)     

 

II. Rezolvați următoarea problemă:                                     (15 puncte) 

Într-o incintă se află 112 g de azot molecular (μN₂=28g/mol), considerat gaz ideal, la presiunea p=105N/m2 și temperatura 

t=27˚C. Determinați: 

a. masa unei molecule de azot; 

b. numărul de molecule de azot din incintă; 

c. volumul de azot din incintă; 

d. masa molară a amestecului rezultat în urma punerii în legătură cu o incintă identică în care se află 96g  de oxigen molecular. 

(μO₂ = 32 g/mol). Se consideră că tubul de legătură are volum neglijabil. 

 

III. Rezolvați următoarea problemă:                                      (15 puncte) 

O cantitate de gaz ideal monoatomic (Cv=3R/2) parcurge procesul ciclic reprezentat în 

coordonate p-V în figura alăturată. În starea inițială presiunea are valoarea p1= 3ˑ105 

N/m2, iar volumul este V1 = 2 ℓ. Determinați: 

a. energia internă în starea 1; 

b. lucrul mecanic în transformările 3→4 și 4→1 

c. căldura cedată de gaz mediului exterior în timpul parcurgerii unui ciclu complet; 

d. reprezentați grafic, într-un sistem de coordonate V-T procesul ciclic. 

 

 
Probă scrisă la Fizică                                               B. Elemente de termodinanică 
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Examenul național de bacalaureat 2023 

Simulare la nivel județean 

                                                                            Proba E. d) – FIZICĂ                                                      Varianta 2 

 

Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului  

• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE 

DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ  

• Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.  

 

C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU 

Se consideră sarcina electrică elementară 𝑒 = 1,6 ∙  10−19 𝐶. 

 

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.                 (15 puncte)  

1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, mărimea fizica exprimată prin produsul U·I dintre 

tensiunea electrică și intensitatea curentului electric are aceeași unitate de măsură ca mărimea fizică exprimată prin raportul: 

a. 
W

t
   b. 

𝑊

𝑅
   c. 

𝑃

𝑅
   d. 

𝑃

𝐸
    (3p) 

2. Daca la capetele unei porțiuni de circuit se aplica o tensiune U, atunci intensitatea curentului care străbate porțiunea 

respectiva este direct proporțională cu: 

a. R   b. R-1   c. U   d. U2    (3p) 

3. O baterie debitează pe o rezistență de 10 Ω un curent de 3 A, iar pe o rezistență de 15 Ω un curent de 2,5 A. Valoarea 

intensității de scurtcircuit pentru baterie este: 

a. 30 A   b. 5 A   c. 24 A   d. 7,5 A    (3p) 

4. Două fire de cupru, cu razele secțiunilor transversale r1 respectiv r2 , au aceeași rezistență electrică. Raportul lungimilor 

lor este: 

a.
𝒍𝟏

𝒍𝟐
 = 

𝒓𝟐
𝟐

𝒓𝟏
𝟐   b. 

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 = 

𝒓𝟐

𝒓𝟏
  c. 

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 = 

𝒓𝟏

𝒓𝟐
  d. 

𝒍𝟏

𝒍𝟐
 = 

𝒓𝟏
𝟐

𝒓𝟐
𝟐   (3p) 

5. Două rezistoare între rezistențele cărora există relația R2=2R1, pot fi grupate în serie sau în paralel. Raportul dintre 

intensitățile curenților pe ramura principală, atunci când celor doua grupări li se aplică aceeași tensiune, este: 

a. 2/9   b.3/9    c. 5/9   d. 2/3    (3p) 

 

II. Rezolvați următoarea problemă:                                               (15 puncte)  

In circuitul din figura alăturată, rezistențele electrice au valorile R1=8 Ω, 

R2= 12 Ω, R3= 2,2 Ω, R4=4 Ω, iar sursa are tensiunea electromotoare 

E=24 V și rezistența interioară r=1 Ω. Determinați: 

a. rezistența circuitului exterior; 

b. intensitățile curenților prin fiecare rezistor; 

c. tensiunea la bornele sursei; 

d. tensiunile la bornele rezistoarelor R1 si R2. 

 

III. Rezolvați următoarea problemă:                                                  (15 puncte) 

Un consumator electric având rezistenta electrica R=10 Ω este alimentat de o grupare de trei generatoare identice cu 

tensiunea electromotoare E=6 V si r= 2Ω, conectate astfel: două dintre ele legate în serie și gruparea lor în paralel cu cel de-

al treilea. Determinați: 

a. intensitatea curentului stabilit prin consumator; 

b. tensiunea la bornele consumatorului; 

c. puterea electrică necesară consumatorului; 

d. randamentul transmisiei de putere de la sursă la consumator. 

 

 

 

Probă scrisă la Fizică                                         C. Producerea și utilizarea curentului continuu 
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Examenul național de bacalaureat 2023 

Simulare la nivel județean 

                                                                            Proba E. d) – FIZICĂ                                                      Varianta 2 

 

Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului  

• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. 

OPTICĂ  

• Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.  

 

D. OPTICĂ 

Se consideră: viteza luminii în vid 𝑐 = 3 ∙  108 𝑚/𝑠, constanta Planck ℎ = 6,6 ∙  10−34 𝐽 ∙ 𝑠. 

 

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.                 (15 puncte)  

1. Distanța focală a unei lentile cu convergența C = 2δ este: 

a. 2 m   b. 1m   c. 0,5 m   d. 0,25 m               (3p) 

2. O rază de lumină trece din sticlă (nsticlă = 1,5) în aer (naer = 1). Valoarea unghiul limită este : 

a. 𝑙 =  900  b. 𝑙 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
3

2
  c. 𝑙 =  450  d. 𝑙 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

2

3
   (3p) 

3. Știind că simbolurile unităților de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură pentru frecvența 

unei radiații, exprimată în unități fundamentale din S.I. este: 

a. rad/s   b. s-1   c. m   d. s    (3p) 

4. Imaginea unui obiect printr-o lentilă divergentă este: 

a. reală, mărită și răsturnată   b.reală, micsorată și răsturnată    

c. virtuală, micșorată și dreaptă   d. virtuală, mărită și dreaptă    (3p) 

5. O radiație cu lungimea de undă λ = 660 nm transportă energia de 60 J. Numărul de cuante de energie ce corespund acestei 

valori a energiei este: 

a. 2·1020  b. 1016   c. 1025    d. 2·1025    (3p) 

 

II. Rezolvați următoarea problemă:                                       (15 puncte) 

Două lentile convergente alipite având distanțele focale f1 = 20 cm și f2 = 50 cm sunt centrate pe aceeași axă optică principală. 

Un obiect liniar cu înălțimea de 40 cm este plasat la 25 cm în fața sistemului, perpendicular pe axa optică principală a 

sistemului. Calculați: 

a. convergența sistemului de lentile alipite; 

b. distanța la care se formează imaginea față de sistemul optic; 

c. înălțimea imaginii obținută prin prima lentilă a sistemului optic. 

d. Realizați un desen care să evidențieze construcția imaginii prin sistemul optic, pentru obiectul considerat, în situația 

descrisă de problemă. 

 

III. Rezolvați următoarea problemă:                                                                                                                      (15 puncte) 

Dacă pe catodul unei celule fotoelectrice se trimite o radiație cu frecvența υ1 = 2·1014 Hz și apoi o radiație cu lungimea de 

undă λ2 = 600 nm, tensiunea de stopare se modifică cu un factor de f = 0,2 ori, (Us1/Us2 = f).  Determinați: 

a) raportul lungimilor de undă λ1 /λ2 corespunzătoare celor două radiații;  

b) lucrul mecanic de extracție pentru catodul respectiv; 

c) energia cinetică maximă a fotoelectronilor emiși în cazul radiației cu frecvența υ1; 

d) raportul vitezelor v1/v2 corespunzătoare fotoelectronilor emiși în cele două cazuri. 

 

 

 

Probă scrisă la Fizică                                                   D. Optică  
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