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SIMULARE__ Medicină_IAȘI: 36 itemi, timp de lucru: 120 min 
 
1. În cazul fenomenului de reflexie, unghiul de deviație, δ, este egal cu: 

A. 2i   B. 
o180 2i   C. 

o180 i   D. i r   E. i r  

unde: i – unghi de incidență; r – unghi de refracție. 

2. Despre mărirea liniară transversală în cazul imaginilor obținute cu ajutorul lentilelor, NU se poate afirma că: 

A. este o mărime adimensională 

B. este egală cu raportul dintre dimensiunea liniară transversală a obiectului și cea a imaginii 

C. poate fi pozitivă 

D. poate fi negativă 

E. depinde de poziția obiectului față de lentilă 

3. Pe o prismă, aflată în aer, având unghiul refringent 
o30 ,A   cade normal pe una din fețe o rază de lumină 

monocromatică. Știind că după refracția pe cea de-a doua față a prismei raza de lumină este deviată cu 
o30 ,  

indicele de refracție al materialului prismei este: 

A. 2   B. 2   C. 3   D. 3 2   E. 2 3  

4. Fenomenul de reflexie totală, la trecerea luminii dintr-un mediu cu indicele de refracție 2n  într-un mediu cu 

indicele de refracție 1,n  se produce în condițiile în care: 

A. 1 2,i l n n    B. 1 2,i l n n    C. 1 2,i l n n     

D. 1 2,i l n n    E. 1 2,i l n n   

unde: i – unghiul de incidență; l – unghiul limită. 

5. Se consideră un sistem de lentile alipite format din două lentile convergente, având convergențele 
1

1 2mC   

și 
1

2 3m .C   Imaginea unui obiect real situat la infinit în fața sistemului de lentile se va forma, față de 

sistem, la o distanță egală cu: 

A.  5m   B. 50cm   C. 30cm   D. 20cm   E. 5cm  

6. Imaginea unui obiect, aflat la 90 cm de o lentilă, este proiectată pe un ecran aflat la 150 cm de obiect. Lentila 

folosită este:  

A. divergentă cu distanța focală –20 cm 

B. convergentă cu distanța focală 18 cm 

C. convergentă cu distanța focală 20 cm 

D. convergentă cu distanța focală 36 cm 

E. convergentă cu distanța focală 56,25 cm 

7. Un sistem optic centrat, afocal, este format din couă lentile convergente care au convergențele 1C  și 2 1.C C  

Despre imaginea unui obiect formată în sistemul de lentile, dacă obiectul este plasat în fața lentilei cu 

convergența 1,C  putem afirma că: 

A. este răsturnată și mai mare decât obiectul 

B. este dreaptă și mai mare decât obiectul 

C. este răsturnată și mai mică decât obiectul 

D. este dreaptă și mai mică decât obiectul 

E. nicio variantă de răspuns nu este corectă 

8. O lentilă plan-concavă din sticlă  1,5sticlăn   are, în aer, convergența 
16m .C    După ce se umple 

concavitatea lentilei cu apă  4 3 ,apăn   convergența devine egală cu: 

A. 
18m   B. 

12m
  C. 

12m   D. 
11m
  E. 

14m  
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9. Un miop nu poate vedea clar obiectele situate la o distanță mai mare de 80 cm de ochi. Convergența lentilelor 

de contact care să-i corecteze vederea la distanță, este: 

A. 
10,8m   B. 

12,5m   C. 
11,33m   D. 

12m   E. 
11,25m  

10. Un obiect punctiform se află în focarul unei lentile divergente care are modulul distanței focale egal cu             

25 cm. Imaginea obiectului, față de lentilă, se formează la distanța: 

A. 12,5 cm  B. 50 cm  C. 6,5 cm  D. 20 cm  E. 75 cm 

11. Distanța minimă la care trebuie să se afle un ecran față de un obiect pentru a se putea obține imaginea 

obiectului pe ecran cu ajutorul unei lentile convergente este de 140 cm. Distanța focală a lentilei folosite este: 

A. 30 cm   B. 35 cm  C. 50 cm  D. 70 cm  E. 17,5 cm 

12. Adâncimea aparentă h’ la care se vede o monedă aflată pe fundul unui pahar umplut cu apă până la înălțimea 

h, atunci când este privită din aer normal pe suprafața apei, este: 

A. 
2

1

'
n

h h
n

   B. 
2 1

'
h c

h
n v

   C. 
2'

v
h h

c
    D. 

1 2

'
h c

h
n v

   E. 
1

2

'
v

h h
v

   

unde: c – viteza de propagare a luminii în vid; v1, v2 – viteza de propagare a luminii în aer și, respectiv, în 

apă; n1, n2 – indicele de refracție al aerului și, respectiv, al apei. 

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  

14. Prin care dintre procesele de mai jos o substanță NU poate ajunge în stare lichidă: 

A. topire   B. condensare  C. sublimare  D. lichefiere   

E. când presiunea vaporilor saturanți este mai mică decât presiunea vaporilor existenți ai lichidului 

15. În graficul din figura alăturată sunt reprezentate trei procese la care sunt supuse 

mase egale de gaze închise în trei recipiente identice. Relația dintre masele 

molare ale celor trei gaze este: 

A. 1 2 3      B. 2 1 3     

C. 1 3 2      D. 1 2 3      E. 3 2 1     

16. Într-o transformare în care presiunea gazului variază direct proporțional cu 

volumul, are loc o creștere a temperaturii absolute de 6,25 ori. În această 

transformare: 

A. volumul gazului a scăzut de 5 ori  B. volumul gazului a scăzut de 6,25 ori 

C. volumul gazului a crescut de 1,5 ori  D. volumul gazului a crescut de 2,5 ori 

E. volumul gazului a crescut de 6,25 ori 

17. Următoarea mărime NU este un coeficient caloric al unui sistem termodinamic: 

A. căldura specifică  B. căldura latentă  C. capacitatea calorică 

D. căldura molară medie  E. căldura molară 

18. Energia cinetică medie de agitație termică a moleculelor unui gaz ideal, având numărul volumic 
25 36 10 m ,n    care se află într-o incintă la presiunea 

510 Pa,p   este: 

A. 
202 10 JcE     B. 

206 10 JcE     C. 
200,5 10 JcE    

D. 
207,5 10 JcE     E. 

200,25 10 JcE    

19. Se aduc în contact termic două corpuri făcute din același material, cu masele 1m  și 2 12 ,m m  cu 

temperaturile 1t  și 2 13 .t t  Știind că nu au loc transformări de fază, temperatura finală va fi: 

A. 12t    B. 17 3t   C. 16 5t   D. 12,5t   E. 12 3t  



3 
 

20. 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  

21. 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  

22. Despre procesul de condensare se poate afirma că: 

A. nu se poate realiza peste temperatura critică și este favorizat de prezența unor germeni 

B. absorbția de căldură determină producerea fenomenului peste temperatura critică 

C. se poate realiza peste temperatura critică, fiind inversul procesului de condensare 

D. are loc cu absorbție de căldură și este favorizat de prezența unor germeni  

E. nicio afirmație nu este corectă 

23. 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  

24. Între volumele stărilor atinse în transformarea ciclică din figura alăturată 

există relația: 

A. 1 2 3 4VV V V   B. 1 4 2 3VV V V   C. 1 2 4V V V  

D. 3 1 4V VV   E. 2 1 3V VV  

25. Una dintre următoarele afirmații referitoare la randamentul circuitului electric 

simplu NU este adevărată: 

A. este egal cu raportul dintre energia utilă din circuit și energia totală din 

circuit 

B. este egal cu raportul dintre puterea furnizată consumatorului și puterea furnizată de generator întregului 

circuit 

C. este egal cu raportul dintre energia totală din circuit și energia utilă din circuit 

D. arată ce fracțiune din energia disponibilă în circuit este utilă  

E. este o mărime adimensională 

26. Între elementele care caracterizează două conductoare care au aceeași rezistență electrică există relațiile: 

1 25 ,l l  1 22 .S S  Atunci raportul 1 2   va fi egal cu: 

A. 0,4  B. 0,5  C. 0,2  D. 4  E. 2,5 

unde: l – lungimea conductorului; S – aria secțiunii transversale a conductorului; ρ – rezistivitatea materialului 

din care este confecționat conductorul. 

27. La bornele unei grupări paralel, formată din 6 generatoare identice, având 9,6VE   și 1,2 ,r    este 

conectat un rezistor cu 3 .R    Intensitatea curentului electric printr-un generator este:  

A. 3A   B. 2A   C. 1,3A   D. 2,3A   E. 0,5A  

28. 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. 48W   E. 44W  
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29. 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
  

30. În circuitul prezentat în imaginea alăturată, becul B nu luminează atunci când: 

A. 1 2 3 4R R R R     B. 1 2 3 4R R R R  

C. 1 4 2 3R R R R    D. 1 3 2 4R R R R      

E. 1 3 2 4R R R R  

 

31. 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. 22 ori  C. 20 ori   

D. 121 ori  E. 10 ori 

32. O baterie cu rezistența internă nenulă se conectează succesiv la doi rezistori cu rezistențele electrice 1R  și 

2 1.R R  Știind că în ambele cazuri căldura degajată în rezistoare în același interval de timp este aceeași, 

NU este adevărat că: 

A. puterea utilă este aceeași în ambele cazuri 

B. rezistența internă a generatorului este 1 2r R R  

C. puterea utilă este maximă în ambele cazuri 

D. randamentul circuitului nu este același în ambele cazuri  

E. intensitatea curentului electric din circuit este aceeași în ambele cazuri 

33. Se consideră rețeaua de rezistori identici din figura alăturată. 

Notăm 1R  rezistența echivalentă a rețelei de rezistori între 

punctele A și B când întrerupătorul K este deschis și 2R 

rezistența echivalentă a rețelei de rezistori între punctele A și B 

când întrerupătorul K este închis. Raportul 1 2R R  este egal cu: 

A. 4/3  B. 2/3  C. 3/2  D. 1/2  E. 5/2 

34. Dacă intensitatea curentului electric care străbate un rezistor se dublează, atunci: 

A. se dublează valoarea rezistenței sale 

B. valoarea rezistenței sale se reduce la jumătate 

C. puterea consumată de rezistor se dublează 

D. puterea consumată de rezistor crește de patru ori 

E. tensiunea la bornele rezistorului se reduce la jumătate 

35. Dintre unitățile de măsură de mai jos, una NU este corectă pentru măsurarea puterii electrice: 

A. V A   B. V A s    C. 
2 1V    D. 

2A    E. W  

36. 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 

Calculul punctajului: 10 + 2,5p x 36 = 100p 


