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CHESTIONAR   DE  CONCURS 
SIMULARE  IULIE 2018 

NOTĂ: Notaţi litera corespunzătoare răspunsului corect în grila de răspuns. 

Fiecare subiect este cotat cu 6 puncte.  Se acorda 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 2 ore. 

 
1. Dintr-un fir conductor cu rezistența electrică 36r    se confecționează montajul 

din figura alăturată, în care toate laturile au aceeași lungime. Rezistența echivalentă 

a montajului, între bornele A și B, este: 

a. 36   b. 2    c. 12   

d. 24   e. 4    f. 3  

 

2. Legea de mișcare a unui corp cu masa de 500g  este 
2( ) 2 3 0,15 .x t t t    Forța care acționează asupra 

corpului este: 

a. 2 N          b. 0,75 N     c. 3,05 N      d. 1 N     e. 0,15 N          f. 0,25 N 

3. O cantitate de gaz molecular triatomic cu masa molară μ este încălzită până la o temperatură la care 30% din 

moleculele sale disociază. Masa molară a amestecului rezultat este: 

a. 
5

16


   b. 

5

8


              c. 

2


   d. 

3


                       e. 

5

4


           f. 

4


 

4. Prisma de masă M este deplasată pe direcție orizontală astfel încât 

corpul de masă m să urce uniform pe prismă. Coeficientul de frecare la 

alunecarea corpului pe prismă este 0,5,   unghiul prismei este 
o45   și se consideră 

210m/s .g   Accelerația prismei și sensul 

acestei accelerații sunt: 

a. 
210m/s  spre dreapta  b. 

230m/s  spre stânga 

c. 
220m/s  spre dreapta  d. 

230m/s  spre dreapta  

e. 
220m/s  spre stânga  f. 

210m/s  spre stânga 

5. Într-un vas calorimetric cu capacitatea calorică 308J/KC   se află o masă de apă 400gm   cu căldura 

specifică 4180J/kgKc   la temperatura 
o

1 12 C.t   Se încălzește apa până la fierbere cu un rezistor cu 

rezistența electrică 100R    alimentat la tensiunea 220V.U   Timpul după care începe fierberea apei 

este: 

a. 5 min  b. 9 min       c. 6 min  d. 8 min          e. 7 min                   f. 4 min 

6. Pentru porțiunea de circuit din figura alăturată, tensiunea U poate fi 

exprimată în forma: 

a. 
1

2

2

R
U U

R
   b. 

1 2
1

1

R R
U U

R


      c. 

2
1

1

R
U U

R
   

d. 
1 2

2

1

R R
U U

R


  e. 

1
1

2

R
U U

R
       f. 

1
1

1 2

R
U U

R R



 

7. Un gaz cu căldura molară izobară  7 / 2pC R  ocupă volumul 
3

1 1mV   la presiunea 1 200kPa.p   Gazul 

este încălzit izobar și se destinde până la volumul 
3

2 3m ,V   apoi suferă o transformare izocoră până la 

presiunea 3 100kPa.p   Variația energiei interne a gazului are valoarea: 

a. 
425 10 J   b. 

428 10 J        c. 
53 10 J   d. 

435 10 J              e. 
55 10 J       f. 

57 10 J  
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8. Un cablu omogen, cu masa ,m  flexibil și inextensibil, având la un 

capăt legată o bilă de dimensiuni neglijabile, este trecut peste un 

scripete ideal de dimensiuni foarte mici aflat în vârful unui plan 

înclinat cu unghiul  o37 sin 0,6 ,   ca în figura alăturată. 

Masa bilei, ,M  este de trei ori mai mare decât masa cablului, iar 

înălțimea la care se află bila este egală cu lungimea cablului, 

1m.h l   Sistemul este menținut inițial în repaus, iar după ce este 

eliberat, bila atinge solul cu viteza 3,8m/s.v    Coeficientul de frecare la alunecarea cablului pe planul înclinat 

este  210m/sg  :  

a. 0,45  b. 0,56       c. 0,63   d. 0,66        e. 0,78  f. 0,84  

9. Un circuit simplu este alcătuit dintr-o sursă cu t.e.m. 24VE   și rezistența internă 1r    și un rezistor 

cu rezistența 11 .R    Puterea dezvoltată pe întregul circuit are valoarea: 

a. 24W   b. 22W        c. 96W    d. 64W            e. 44W       f. 48W  

10. Înălțimea la care poate fi ridicat uniform un corp cu masa 100kg,m   dacă se acționează cu un motor cu 

puterea 2kW,P   timp de 30 secunde, este  210m/sg  : 

a. 50 m          b. 80 m       c. 60 m       d. 15 m     e. 12 m          f. 5 m 

11. O cantitate de gaz ideal parcurge succesiv cele două transformări ciclice 

reprezentate în graficul din figura alăturată. Relația dintre lucrurile mecanice 

efectuate în cele două cicluri este: 

a. I II2L L   b. II I2,5L L   c. I II2,5L L  

d. II I2L L   e. II I1,5L L    f. II I3L L  

 

 

 

12. Se conectează un rezistor de șunt, R, în paralel cu un ampermetru cu rezistența internă AR ,  astfel încât 

A 21 .R R  Domeniul de măsurare al ampermetrului se mărește de: 

a. 21 ori             b. 10 ori       c. 20 ori              d. 121 ori          e. 22 ori                  f. 11 ori 

13. Dacă în condiţii de temperatură constantă, un balon cu volumul de 
33m  în care se află aer la presiunea de 

2atm  este pus în legătură cu un al doilea balon cu volumul de 
32m  în care se află aer la presiunea de 4atm,  

atunci presiunea finală a sistemului va fi: 

a.  2,8atm  b. 2,4atm       c. 2,6atm             d. 2,2atm           e. 3atm                 f. 3,2atm  

14. O sferă cu masa 800g,m   legată de un resort elastic cu constanta de elasticitate 40N/m,k   este coborâtă 

vertical cu accelerația 22m/s .a   Alungirea resortului elastic, în timpul coborârii sferei, este  210m/sg  :  

a. 12 cm  b. 16 cm      c. 8 cm  d. 10 cm         e. 4 cm  f. 20 cm 

15. Randamentul ciclului Carnot pentru un gaz ideal este 40%. Știind că în destinderea izotermă lucrul mecanic 

efectuat de gaz este de 300 J, atunci lucrul mecanic efectuat asupra gazului în comprimarea izotermă este: 

a. 240J   b. 120J        c. 180J   d. 360J           e. 500J      f. 480J  

 
 
 
Calculul punctajului: 10 + 6p x 15 = 100p 


