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TEST FINAL 

1. O bilă B de masă M aflată în repaus este ciocnită elastic central de o bilă A de masă m care are 

înainte de ciocnire o energie cinetică E. Cât trebuie să fie m (masa bilei A) pentru ca fracțiunea 

din energia E transferată bilei B să fie maximă? 

a) m >> M 

b) m << M 

c) m = 2 M 

d) m = M 
 

2. Două bile identice A și B se află la aceeași înălțime h față de o suprafață plană S dură. Bilei A i se 
imprimă o viteză v pe verticală în sus, iar bilei B i se imprimă aceeași viteză v dar pe verticală în 
jos. Înălțimile hA  respectiv hB la care se vor ridica cele două bile după ciocnirea perfect elastică 
cu suprafața S, vor fi:   
a) h < hA < hB. 

b) h = hA < hB. 

c) h < hA = hB. 

d)  h > hA > hB. 

3. De câte ori crește presiunea vaporilor saturanți dacă volumul lor este micșorat izoterm de 3 ori ? 

a) Crește de 3 ori. 

b) Scade de 3 ori. 

c) Crește de 3 ori. 

d) Nu se modifică. 

 

4. Trei rezistoare identice sunt legate în serie. În paralel cu unul dintre cele trei rezistoare se leagă un 

voltmetru cu rezistența electrică de două ori mai mare decât a fiecărui rezistor. Dacă voltmetrul 

indică  30 V, valoarea tensiunii totale la capetele întregii grupări (rezistoare și voltmetru) este: 

a) zero 

b) 120 V 

c) 30 V 

d) 150 V 

 

5. Considerăm o masă constantă de gaz ideal închisă într-o incintă de volum variabil. Densitatea 

gazului: 

a) Scade prin încălzire la presiune constantă. 

b) Scade prin comprimare izotermă.  

c) Crește prin încălzire izobară. 

d) Nu depinde de volumul incintei. 



6. Se consideră circuitul electric din figură. Știind că E = 24V,  R = 5 Ω, iar r = 1 Ω,  intensitatea 

curentului ce străbare grneratorul electric are valoarea: 

a) 4 A. 
b) 4,8 A. 
c) 24 A. 
d) 0 A. 

 
 

 
7. Una dintre fețele plan-paralele  ale unei lame optice cu indicele de refracție n se află în contact 

cu aerul (n1=1), iar cealălaltă față cu un mediu optic cu indicele de refracție n2>n. O rază de 

lumină cade din aer pe lamă sub unghiul de incidență i1. Unghiul de refracție r2 sub care raza de 

lumină iese din lamă în mediul cu indicele n2 depinde: 

a) Doar de indicii de refracție n și n1. 

b) Doar de indicii de refracție n și n2. 

c) Doar de indicii de refracție n1 și n2. 

d) De toți indicii de refracție n, n1, n2. 

 

8. Un kilomol de gaz ideal suferă o transformare politropă după legea p1-a Ta = const., unde indicele 

a depinde de natura gazului considerat. Transformarea respectivă se mai poate scrie sub forma: 

a) T Va=const. 

b) V Ta-1=const. 

c) V pa =const. 

d) p Va =const. 

 

9. Un punct luminos se mişcă cu viteza v0 = 3cm/s  spre o oglindă plană. Direcţia de mişcare face un 

unghi de „incidenţă”  i = 600 cu normala la oglindă. Viteza relativă,  v,  a punctului luminos faţă 

de imaginea lui în oglindă are valoarea:  

a) v =1,5 cm/s. 

b) v = 2 cm/s. 

c) v = 2,5 cm/s. 

d) v = 3  cm/s. 

 

10. Două sfere identice ca dimensiune, de rază r, au mase diferite, m2 > m1. Cele două sfere sunt 

fixate rigid în punctul lor de tangență. Centrul de greutate al ansamblului celor două sfere se află 

fața de punctul de tangență la distanța:  

a) x = r [m1/(m1+m2)], în sfera de masă m2. 

b) x = r [m2/(m1+m2)], în sfera de masă m2. 

c) x = r [m2/(m1+m2)], în sfera de masă m1. 

d) x = r [(m2-m1)/(m1+m2)], în sfera de masă m2. 

 


