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GÂNDURI DESPRE FIZICĂ  

ŞI DESPRE OLIMPIADELE DE FIZICĂ 

 

În urmă cu 3-4 ani, participând în Bucureşti la o şedinţă a 

Comisiei  de Fizică pentru învăţământul preuniversitar din România, 

un important director general adjunct din Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării (M.Ed.C.) ne prezenta rezultatele unor sondaje de opinie 

efectuate printre elevii unor licee din 

capitală. Am rămas stupefiat când ni s-a spus 

că un număr însemnat de elevi (dacă reţin 

bine, aproape  50% dintre cei chestionaţi !!!), 

au afirmat că nu îi interesează fizica şi că nu 

au nevoie de acest obiect. Ba mai mult, unii 

au afirmat chiar că  această disciplină 

şcolară ar fi inutilă şi ar trebui scoasă din 

planurile de învăţământ ale claselor de liceu. 

De atunci mi-am pus mereu întrebarea: de ce ne aflăm într-o 

astfel de situaţie, de ce  au ajuns atât de mulţi elevi să nu înţeleagă 

rolul fizicii, să nu o iubească şi/sau să o considere inutilă, de ce, la 

graniţa dintre  mileniile doi şi  trei, interesul pentru ştiinţele exacte  

în loc să crească, a scăzut ?    

 Filozoful francez Gaston Bachelard, cunoscut teoretician al 

cunoaşterii ştiinţifice obţinute prin  interacţiunea dintre experiment 
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şi spiritul raţional, spunea încă acum o jumătate de secol că 

“profesorii de ştiinţe, mai mult decât ceilalţi profesori,  nu înţeleg că 

ceea ce predau ei nu este înţeles”. Pe baza experienţei  proprii  şi  

cunoscând bine transformările la care a fost supus învăţământul 

nostru în ultimele decenii, mi-aş permite o adecvare şi o nuanţare a 

afirmaţiei de mai sus, spunând că,  la noi, predarea fizicii a fost prea 

mult teoretizată, că s-a uitat un lucru esenţial, cunoscut încă din 

secolul al  13-lea (Roger Bacon), că drumul cunoaşterii trebuie să 

pornească pe “via experimenti” şi să se continue pe “via rationis” 

mult mai târziu.  

Iată de ce, profitând de faptul că aceste rânduri vor fi citite 

(sper) de profesorii şi de inspectorii de fizică  din toate colţurile 

ţării, insist asupra necesităţii de a gândi predarea fizicii într-o altă 

manieră, mai atractivă pentru elevi, mai puţin academică şi mai mult 

apropiată de intuitiv, de practică, de concretul cotidian, de 

experienţa elevilor. Va trebui să venim cât mai mult  în actualitate 

deplasându-ne  centrul de interes  de la pendulele şi orologiile lui 

Huygens spre ceasurile atomice, de la maşina cu aburi a lui Watt la 

motoarele rachetelor, de la fotografia clasică  la tehnicile 

holografice şi la principiile fotografiei digitale, de la paratrăsnetul 

lui Franklin la centralele nuclearo-electrice, de la înregistrarea 

informaţiei pe banda de magnetofon la coduri de bare, CD-uri şi 

memorii optice, de la telefonia Morse la telefonia prin fibre optice 

sau la telefonia mobilă, etc. Numai aşa vor putea ajunge elevii să 
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înţeleagă că fără aportul fizicii, al mecanicii clasice, relativiste şi 

cuantice, al termodinamicii, al electromagnetismului, al electronicii, 

al opticii, etc., civilizaţia zilelor noastre nu poate fi concepută. Eu 

cred că  nu ar fi moral să fii utilizatorul  bunurilor create pe baza 

principiilor fundamentale ale fizicii fără să încerci să le înţelegi 

esenţa şi  să-i respecţi pe cei ce le-au descoperit şi le-au dat atât de 

minunate aplicaţii ! Ce ar rămâne din civilizaţia zilelor noastre fără 

descoperirile lui Oersted, Faraday, Maxwell şi Hertz, fără aplicaţiile 

inducţiei electromagnetice, fără undelele prezise de Maxwell şi 

descoperite de Hertz,  fără aplicaţiile efectului fotoelectric? 

Din fericire există şi momente în care FIZICA este în 

sărbătoare şi ne bucurăm cu toţii că am pornit pe acest drum, 

devenind fizicieni.  Unul dintre  ele s-a încheiat recent şi a durat un 

an întreg.  El s-a numit Anul Internaţional al Fizicii (WYP-2005) şi a 

avut menirea de a omagia, pe toate meridianele planetei,  

personalitatea genialului Albert Einstein, omul care, în anul 1905,  a 

prefigurat principalele direcţii ale  evoluţiei Fizicii în secolul 20.  

Un alt moment, care, la noi,  se repetă an de an, de peste o 

jumătate de secol, este cel la care participăm acum şi pe care îl 

aşteptăm mereu cu emoţie şi cu speranţe. El se desfăşoară primăvara 

şi se  numeşte Olimpiada Naţională de Fizică (O.N.F.) a elevilor. Cu 

acest prilej ne revedem pentru a ne împărtăşi reciproc din experienţa 

acumulată în  ultimul an şi ne  încărcăm bateriile pentru activitatea 

anului care urmează, constatând că pasiunea elevilor pentru fizică 
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nu a dispărut, că ea este mereu vie. O.N.F. este  deci şi un prilej de a 

învăţa unii de la alţii ce trebuie să facem,  cum trebuie să procedăm 

pentru ca această pasiune să-i cuprindă pe cât mai mulţi elevi! 

 În anul 2006, după 22 de ani, O.N.F. se întoarce la Craiova 

şi, cel puţin pentru mine, acest fapt are o semnificaţie aparte. Atunci, 

la ediţia craioveană din anul 1984, dintr-o întâmplare, am participat 

pentru prima oară (ca responsabil al subcomisiei pentru clasa          

a X-a), la o astfel de competiţie de nivel naţional. De atunci am 

rămas mereu aproape de învăţământul preuniversitar de fizică şi de 

acest major eveniment, de această mare sărbătoare a fiecărui an 

şcolar. O.N.F. a fost cea care mi-a purtat paşii  de la Craiova la 

Brăila, la Târgovişte, la Galaţi, la Sibiu, la Iaşi sau la Piatra Neamţ,  

la Oradea, la Baia Mare, la Turnu Severin, la Satu Mare, la Bacău 

sau la Bucureşti. Peste tot am întâlnit oameni remarcabili, pasionaţi 

de fizică, dăruiţi învăţământului, procesului instructiv şi educativ.  

Mulţi dintre ei mi-au devenit apropiaţi, unii chiar  prieteni. Sunt cu 

sutele elevii olimpici remarcaţi în aceşti ani, care au devenit între 

timp profesori de fizică sau cercetători, recunoscuţi în ţară sau în  

lume.      

Dacă mă gândesc bine, constat că sunt aproape de împlinirea 

a 50 de ani  de când am cunoscut mişcarea olimpică românească de 

fizică. Într-adevăr, în perioada 1956-1960,  ca elev de liceu,  am 

participat în fiecare an la etapele raională (la Orăştie) şi regională 

(la Deva) ale Olimpiadelor de Matematică şi Fizică (OMF) pentru 
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elevi (clasele VIII-XI). În anul şcolar 1957/1958 am câştigat locul I 

pe regiune la fizică, la clasa a IX-a (atunci ţara era împărţită în 

raioane şi regiuni, nu în judeţe!)  şi am fost desemnat să reprezint 

această parte de ţară (fosta regiune Hunedoara) la O.N.M.F.. Atunci 

am descins pentru prima oară în capitală,  la Bucureşti.  Atunci l-am 

văzut pentru prima oară pe academicianul Grigore C. Moisil, 

preşedintele Societăţii Române de Matematică şi Fizică şi preşedinte 

al  O.N.M.F., un savant de largă recunoaştere internaţională, un om 

de mare cultură, un adevărat susţinător şi prieten al tinerilor 

pasionaţi de carte. Atunci am înţeles pentru prima oară spiritul 

competiţiei adevărate, şi m-am întors acasă cu convingerea că, în 

devenirea noastră,  avem de învăţat toată viaţa. Această competiţie a 

fost cea care m-a determinat să îmbrăţişez ulterior cariera de 

fizician (mai întâi ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică din  

Cluj, ulterior, în învăţământul universitar – aici, la Craiova).    

Vă îndemn şi pe voi, dragi elevi, să îndrăgiţi această 

disciplină şcolară, să  vă dăruiţi ei pentru că veţi fi răsplătiţi 

întotdeauna cu marea bucurie a cunoaşterii! 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE A O.N.F., 

Prof. univ. dr. Florea ULIU,  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Fizică 



 

 -10- 

 

COMISIA DE ORGANIZARE A OLIMPIADEI NAŢIONALE DE FIZICĂ, 
CRAIOVA, 16-21 APRILIE 2006 

 

Prof. dr. Diana Maria BUŞOI - Inspector şcolar general I.S.J. Dolj       
Prof. Geanina CHIRIGIU - Inspector şcolar general adjunct I.S.J. Dolj       
Prof. Alexandru GÎDĂR - Inspector şcolar general adjunct I.S.J. Dolj       
Conf. dr. Radu CONSTANTINESCU - Prorector Universitatea din Craiova               

Conf. dr. Petre ROTARU - Decan Facultatea de Fizică, Universitatea din Craiova                   
Prof. Liviu COTFASĂ - Inspector de specialitate  I.S.J. Dolj   

Prof. Maria JIFCU - Director Grupul Şcolar Industrial Energetic 

Prof. Petre PREDOI - Director Colegiul Naţional " Ştefan Velovan" 

Prof. Anghel PETRESCU - Director Colegiul Naţional Economic „Gh. Chiţu” 

Prof. Aurel SĂSEANU - Director adjunct Colegiul Naţional Economic "Gh. 
Chiţu" 

Prof. Zamfirică PETRESCU - Director Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" 

Prof. Mircea NASTASE - Director Colegiul Naţional "Elena Cuza" 

Prof. Daniel BARBU - Director Colegiul Naţional " Carol I " 

Prof. Silvia CÂRŢU - Director Şcoala nr. 37 

Prof. Constantina DĂOAGĂ - Director Şcoala nr. 38 

Prof. Petre CAUC - Director Grupul Şcolar "George Bibescu" 

Prof. Dumitru CEAUŞU - Director adjunct Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" 

Prof. Liviu IONESCU - Colegiul Naţional "Carol I " 

Prof. Georgescu OCTAVIAN – Director adj.  Şcoala nr. 33 

Prof. Jana CRISTEA – Director adj. Şcoala nr. 24 „Sf. Gheorghe” 

Prof. Gabriel  FLORIAN - Grupul Şcolar Industrial Energetic  

Prof. Aurelia - Daniela FLORIAN - Grupul Şcolar "George Bibescu" 

Prof. Doina FRUNZESCU – Şcoala nr.21 

Prof. Georgeta NEGOESCU – Şcoala nr. 24 „Sf. Gheorghe” 

Prof. Radu VIŞAN – Grupul Şcolar Industrial de Chimie 

Prof. Marin ŞERBAN – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” 

Prof. Violeta VRABIE – Grupul Şcolar „Anghel Saligny” 

Prof. Elena PÎRÎU – Grupul Şcolar „Ilie Murgulescu” 

Prof. Laura NIŢĂ – C.N.T.A.M. „Constantin Brâncuşi” 

Prof. Ileana MOCULESCU – Grupul Şcolar „Traian Vuia” 

Prof. Simona VÎLCEANU – Grupul Şcolar „Traian Vuia” 

Prof. Anca BĂRBULESCU - Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" 

Prof. Tatiana ROUGIER-VASILESCU – Liceul de Informatică „ Ştefan 
Odobleja” 

Prof. Adriana IANCU - Colegiul Naţional "Elena Cuza" 

Prof. Camelia BUZATU - Colegiul Naţional "Elena Cuza" 

Prof. Gabriela BADEA – Şcoala nr. 30 „Mihai Viteazu” 
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COMISIA CENTRALĂ A OLIMPIADEI NAŢIONALE DE FIZICĂ 

CRAIOVA, 16-21 APRILIE 2006 

 
Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Titlul 

ştiinţific/ 
Funcţia în 

comisie 

Unitatea de 

învăţământ 
Localitatea Responsabilităţi 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  Uliu Florea Profesor  dr. preşedinte Fac.de Fizică Craiova 
Subcomisie 

subiecte 

2.  Dafinei Adrian Profesor dr. 
vicepre-

şedinte 
Fac.de Fizică Bucureşti 

Subcomisie 

subiecte 

3.  Pălărie Ion Lector dr. membru 

Universitatea din 

Craiova Fac 

Fizică 

Craiova Subcomisie 

subiecte 

4.  Iacobescu Gabriela Lector dr. membru 

Universitatea din 

Craiova Fac 

Fizică 

Craiova Subcomisie 

subiecte 

5.  Negrea Marian Lector dr. membru 

Universitatea din 

Craiova Fac 

Fizică 

Craiova Subcomisie 

subiecte 

6.  Băraru Ion grd. I membru 
C.N. „Mircea cel 
Bătrân” 

Constanţa 
Subcomisie 

subiecte 

7.  Bunău Dorin grd. I membru C.N. „Gh. Lazăr” Sibiu secretariat 

8.  Burcin Alexandru grd. I membru S.N.E.E. Bucureşti 
Subcomisie 

subiecte 

9.  
Cernăuteanu Adrian 

 
grd. I membru C.N. „Carol I” Craiova 

 secretariat 

10.  
Chicinaş Luminiţa 

 
grd. I membru I.S.J. Cluj 

  

11.  Chirilă Dan grd. I membru C.N. Informatică Braşov   

12.  Chirilă Sorin grd. I membru Gr.Şc. „A. Iancu” Alba Iulia 
Subcomisie 

subiecte 

13.  
Davidescu Delia 

 
grd. I membru 

C.N. „I.C. 
Brătianu” 

Piteşti 
 

14.  Dinică Livia grd. I membru I.S.M.B. Bucureşti   

15.  Haralamb Dorel grd. I membru 
C.N. „Petru 
Rareş” 

Piatra 

Neamţ 
Subcomisie 

subiecte 

16.  Ilie Stavar grd. I membru Lic. Teoretic Urziceni   

17.  Ioniţă Florin grd. I membru 
C.N. „Radu 
Greceanu” 

Slatina 
  

18.  Szasz Francisc grd. I membru 
C.N. „M. 
Eminescu” 

Satu Mare 

Subcomisie 

subiecte 

traducere limba 

maghiară 

19.  
Mergea Nicolae 

 
grd. I membru I.S.J. Gorj Tg. Jiu 

  

20.  Faluveghi Ervin grd. I membru Sălaj Zalău 

Subcomisie 

subiecte 

traducere limba 

maghiară 

21.  Păunescu Victor grd. I membru 
Gr Sc. Industrial 

Dacia 
Bucureşti 

 

22.  
Pătraşcu Tudor 
 

grd. I membru 
C.N. „I.L. 
Caragiale” 

Ploieşti 
secretariat 

23.  
Perjoiu Rodica 

 
grd. I membru 

C.N. „C. 
Negruzzi” 

Iaşi 
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0 1 2 3 4 5 6 

24.  
Popescu Beatrice 

 
grd. I membru 

C.N. „M. 
Viteazul” 

Bucureşti 
  

25.  Pop Ioan grd. I membru 
C.N. „M. 
Eminescu” 

Satu Mare 
Subcomisie 

subiecte 

26.  Pop Vasile grd. I membru C.N. „Gh. Şincai” Baia Mare   

27.  Popescu Viorel grd. I membru 
C.N. „I.C. 
Brătianu” 

Piteşti 
Subcomisie 

subiecte 

28.  
Miron Cristinel 

 
grd. I membru 

C.N. „E. 
Racoviţă” 

Iaşi 
  

29.  Rus Constantin grd. I membru 
C.N. „Liviu 
Rebreanu” 

Bistriţa 
Subcomisie 

subiecte 

30.  Stan Ion grd. I membru I.S.J. Arad   

31.  Talpalaru Seryl grd. I membru 
C.N.  „E. 
Racoviţă” 

Iaşi 
Subcomisie 

subiecte 

32.  Toma Ion grd. I membru 
C.N. „Mihai 
Viteazul” 

Bucureşti 
Subcomisie 

subiecte 

33.  Ursu Stelian grd. I membru 
C.N. „Fraţii 
Buzeşti” 

Craiova 
Subcomisie 

subiecte 

34.  
Trocaru Sorin 

 
grd. I membru M.Ed.C. Bucuresti 

  

35.  
Turcitu Doina 

 
grd. I membru C.N. „Carol I” Craiova 

  

36.  
Trăistaru Constantin  
 

grd. I membru C.N. „Sf Sava” Bucureşti 
  

37.  Ionescu Rodica grd. I membru 
C.N. „Matei 

Basarab" 
Bucureşti 

  

38.  Dobrescu Corina grd. I membru 
C.N. „Tudor 
Vianu” 

Bucureşti 
  

39.  Stan Florina grd. I membru 
C.N. „Tudor 
Vianu” 

Bucureşti 
  

40.  Arici Liviu  grd. I membru 
C.N. „N. 
Balcescu” 

Brăila 
Subcomisie 

subiecte 

41.  
Sansebeş Eugen 

 
grd. I membru C.N. Informatică Braşov 

  

42.  
Fronescu Mircea 

 
grd. I membru C.N. „ Gh. Lazar” Bucureşti 

  

43.  Nichita Emanuel grd. I membru I.S.M.B. Bucureşti   

44.  Cotfasă Liviu grd. I membru I.S.J. Craiova   

45.  Ene Ecaterina grd. I membru      

46.  Stoica Victor grd. I membru Scoala gen 165 Bucuresti   

47.  Chisu Marius grd. I membru I.S.J. Sibiu   

48.  Corega Constantin dr. membru I.S.J. Cluj 
Subcomisie 

subiecte 

49.  Pop Romulus dr. membru Inst.. Construcţii Bucureşti  

50.  Mirica Emil grd I membru M.Ed.C. Bucureşti  

51.  Sandu Mihail dr. membru Lic. Economic Călimăneşti 
Subcomisie 

subiecte 

 

 



LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE FIZICĂ PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 
 

 -13- 

 

 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ  

– CRAIOVA, APRILIE 2006 – 

 

 

 

q PROBA DE LABORATOR - CLASA A VII-A / pag. 14 

 

q PROBA DE LABORATOR - CLASA A VIII-A  / pag. 21 

 

q PROBA DE LABORATOR - CLASA A IX-A  / pag. 29 

 

q PROBA DE LABORATOR - CLASA A X-A  / pag. 39 

 

q PROBA DE LABORATOR - CLASA A XI-A  / pag. 47 

 

q PROBA DE LABORATOR - CLASA A XII-A  / pag. 53
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OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ 

– CRAIOVA, APRILIE 2006 –   

 

PROBA DE LABORATOR - CLASA A VII-A 

 

CONSTĂ DINTR-O PARTE EXPERIMENTALĂ ŞI                       

O PARTE TEORETICĂ 

 

PARTEA EXPERIMENTALĂ 

 

SUBIECTUL A 

 

Determinaţi: 

 

A1. Raportul dintre masa plastilinei (pentru 5 determinări) şi 

masa unei monede (folosind succesiv 1,2,3,4 monede). 

A2. Densitatea materialului din care sunt confecţionate 

monedele. 

A3. Pentru una din poziţiile sistemului de la (A.1) figuraţi 

toate forţele care asigură echilibrul. 

A4. Reprezentaţi grafic dependenţa forţei de reacţiune din 

punctul de suspensie de numărul de monede. 
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Materiale puse la dispoziţie: 

q rigletă prevăzută cu piesă de prindere; 

q agrafe de birou identice (cu masa de 0,5g); 

q tijă verticală; 

q mufe de prindere; 

q trepied; 

q riglă gradată; 

q plastilină; 

q 4 monede de 10 bani identice; 

q hârtie milimetrică. 

 

Precizări: 

1. Precizia riglei este suficientă pentru măsurările pe care le 

faceţi.  

2. Masa rigletei este înscrisă pe spatele ei. 

3. Volumul unui cilindru se calculează cu expresia: 

 I
4

d
V

2

×
p

= ,  

unde „d” este diametrul cercului de bază al cilindrului, iar 

„I” este înălţimea cilindrului. 

4. În calcule, valoarea acceleraţiei gravitaţionale o consideraţi 

kg

N
10g @ . 
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SUBIECTUL B 

 

Se consideră două corpuri paralelipipedice confecţionate din 

materiale diferite, cu o dimensiune liniară mai mare decât 

celelalte două. 

 

Utilizând rigla gradată, determinaţi pentru fiecare corp coeficientul 

de frecare dintre corpurile paralelipipedice şi coala de hârtie pe care 

veţi redacta lucrarea: 

a) la contactul feţei cu aria cea mai mică cu coala de hârtie       

(2 determinări cu geometrie distinctă); 

b) la contactul feţei cu aria intermediară cu coala de hârtie        

(1 determinare). 

 

Materiale puse la dispoziţie: 

q corpuri paralelipipedice din materiale diferite; 

q riglă gradată; 

q coală de hârtie. 

 

Referatul lucrării va cuprinde: 

a) schiţa dispozitivelor experimentale; 

b) justificarea teoretică a metodelor de lucru, cu deducerea 

relaţilor matematice pentru determinarea maselor, densităţii, 

forţelor şi a coeficientului de frecare; 
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c) descrierea modului de lucru; 

d) înregistrarea datelor experimentale în tabele, calcularea 

valorilor medii obţinute; 

e) trasarea graficului forţei de reacţiune în funcţie de numărul de 

monede; 

f) indicarea surselor de erori (cel puţin 3). 

 

PARTEA TEORETICĂ 

 

Imagini (umbre) ciudate 

În laboratorul de fizică, pe o masă orizontală, se află o tavă 

dreptunghiulară umplută aproape complet cu apă. Masa este bine 

iluminată, de la un bec puternic, din tavanul încăperii, situat pe 

aceeaşi verticală cu tava.  

Cele trei fotografii pe care  

vi  le prezentăm arată umbra unei 

baghete cilindrice, opace, în trei 

situaţii diferite, când ea nu este 

imersată (cufundata) în apa din tavă 

(prima figură), respectiv când ea, în 

poziţie înclinată, se află parţial în 

apa din tavă (celelalte două figuri).  

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

Figura 3 

Explicaţi în cuvinte şi cu ajutorul unor desene convingătoare cum se 

formează umbra baghetei în cele trei situaţii şi de ce diferă  atât de 

mult forma umbrei în ultimele două fotografii. 

 

Subiecte propuse de: 

 

Prof. univ. dr. Florea ULIU, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Fizică 

 

Prof. Doina FRUNZESCU, Şcoala nr. 38, Craiova 

 

Lector univ. dr. Gabriela IACOBESCU, Universitatea din 

Craiova, Facultatea de Fizică 
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BAREM DE EVALUARE 

 

PARTEA EXPERIMENTALĂ 

 
 

SUBIECTUL A 

A1 

 

 

 

Raportul dintre masa medie a plastilinei şi masa unei 

monede. 

1. Determinarea masei plastilinei din condiţiile de 

echilibru, ( )g120:m
p

± . 

2p 

2. Determinarea masei unei monede, 

( )g5,04:m
0

± . 

Calcularea raportului: 
0p

m/m . 

3p 

A2 

Determinarea densităţii materialului din care sunt 

confecţionate monedele,  

( ) 3

0
cm/g5,7...7,6:r . 

1p 

A3 
Reprezentarea forţelor care asigură echilibrul sistemului de 

corpuri. 
1p 

A4 Calcularea forţei de reacţiune din punctul de suspensie şi 

trasarea graficului. 
1p 

TOTAL 8p 
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SUBIECTUL B 

Determinarea coeficientului de frecare dintre corpurile 

paralelipipedice şi coala de hârtie. 

1. Deducerea expresiei coeficientului de frecare din 

condiţia de răsturnare a corpului în jurul unei axe 

(muchii) atunci când i se aplică o forţă prin intermediul 

riglei. 

3p 

2. Deteminarea coeficienţilor de frecare dintre corpuri şi 

coala de hârtie. 
3p 

TOTAL 6p 

 

PARTEA TEORETICĂ 

 
 

a)  Explicarea corectă a figurii 1. 1p 

b) Explicarea corectă a figurilor 2 şi 3 cu desene 

exemplificatoare. 
3p 

TOTAL 4p 
 

 

 

 

DIN OFICIU SE ACORDĂ 2 PUNCTE. 
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PROBA DE LABORATOR - CLASA A VIII-A 

 

CONSTĂ DINTR-O PARTE EXPERIMENTALĂ ŞI                       

O PARTE TEORETICĂ 

 

PARTEA EXPERIMENTALĂ 

 

Tema: Determinarea densităţii  materialelor din care sunt 

confecţionate corpuri omogene, cu / fără formă geometrică 

regulată,  cu ajutorul riglei 
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Materiale puse la dispoziţie: 

-piesa 1 ( având ρ1 >ρapă); 

-piesa 2( având ρ2 >ρapă); 

-piesa 3 ( având ρ3 <ρapă);                      

-contragreutate ( C ) ; 

- pârghie (riglă) gradată  milimetric; 

-călăreţi ( agrafe de masă şi volum neglijabil); 

-vas adânc (pahar) ; 

- lichid  (ρ0 = 1000 kg/m³); 

-riglă;  

-instalaţie pentru suspendarea riglei pârghiei; 

-pix; 

-pipetă negradată;  

-hârtie milimetrică . 

 

Cerinţe: 

A. – Folosind instalaţia reprezentată în figura de mai sus 

descrieţi o metodă de determinare a densităţii materialului 

din care este confecţionat corpul 1 (omogen , cu formă 

geometrică regulată). Echilibrarea  balanţei  se face cu 

ajutorul unei  contragreutăţi (C), ce se poate deplasa pe 

braţul din dreapta. Turnaţi o cantitate din lichid în  pahar 

astfel încât corpul 1 să se scufunde parţial (y) şi echilibraţi 
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rigla pârghiei deplasând contragreutatea. Pentru diferite 

cantităţi de lichid adăugate, variaţi porţiunea scufundată, 

echilibraţi de fiecare dată rigla pârghiei şi trasaţi graficul :   

y = y(x). Folosind graficul şi principiile fizice însuşite, 

determinaţi densitatea materialului  din care este 

confecţionat corpului 1.  

(Indicaţie: În cursul măsurătorilor puteţi adăuga, treptat, 

lichid în vas. Pentru a urmări scufundarea corpului, puteţi 

trasa pe acesta, repere orizontale cu pixul dat.)   

B. – Descrieţi o nouă metodă pentru determinarea densităţii 

materialelor din care sunt confecţionate corpurile  2 şi 3 

(omogene, fără  formă geometrică neregulată). Folosiţi  

aceeaşi instalaţie, echilibrând rigla pârghiei cu aceeaşi 

contragreutate când scufundaţi  complet corpul 2     

(respectiv 3) în lichid şi determinaţi densităţile materialelor 

din care sunt confecţionate corpurile 2 şi 3. (Se vor efectua 

minim trei determinări ). 

 

 Întocmiţi un referat care să conţină:  

· precizarea principiului metodelor folosite  şi descrierea 

experimentului;  

· deducerea formulelor finale pentru determinarea  

densităţilor;  
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· tabelele  care conţin valorile  măsurătorilor efectuate şi 

densităţile determinate;  

· precizarea a cel puţin trei surse de erori pentru fiecare 

metodă.   

                                                                       

PARTEA TEORETICĂ 

 

Rezolvaţi teoretic următoarea problemă: 

 

a). O bucată de hârtie în formă de triunghi echilateral ABC, cu 

laturile egale cu 2L, se îndoaie pe direcţia DE astfel încât vârful A se 

aşează în A’ la jumătatea laturii BC.  
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Să se afle poziţia centrului de greutate al trapezului de hârtie BDEC, 

care, în regiunea DEA’, are suprapuse două triunghiuri de hârtie, 

identice.    

 

b). Se continuă plierea (îndoirea) hârtiei, mai întâi pe direcţia A’D, 

astfel încât B se aşează peste E şi apoi pe direcţia A’E astfel încât C 

se aşează peste D. Unde se află centrul de greutate al triunghiului 

A’DE în care, acum, sunt suprapuse patru triunghiuri identice de 

hârtie? 

 

 

Subiecte propuse de: 

 

Prof. univ. dr. Florea ULIU, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Fizică 

 

Lector univ. dr. Gabriela IACOBESCU, Universitatea din 

Craiova, Facultatea de Fizică 

 

Prof. Georgeta NEGOESCU, Şcoala cu clase  I-VIII  Nr. 24  

„Sf. Gheorghe”, Craiova 
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BAREM DE EVALUARE 

 

PARTEA EXPERIMENTALĂ 

 

SUBIECTUL A 

1.  Principiul metodei folosite şi descrierea experimentului. 1,5p 

2. Deducerea formulelor finale pentru determinarea densităţii 

materialului din care este confecţionat corpul 1. 

 

lAg

xG
hy

0

tatecontragreu

0

1

×r××

×
-

r

r
×= ;  

 

pentru 0x = , 
h

y
hy 00

1

0

1

0

r×
=rÞ

r

r
×=  

2p 

3. Tabel cu valorile măsurătorilor efectuate. 1p 

4. Determinarea densităţii materialului din care este 

confecţionat corpul 1. 
1p 

5. Precizarea surselor de erori. 0,75p 

TOTAL 6,25p 

 

 

SUBIECTUL B 

1.  Principiul metodei folosite şi descrierea experimentului. 2p 
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2. Deducerea formulelor finale pentru determinarea 

densităţilor materialelor din care sunt confecţionate corpurile 

2 şi 3:  

cb

b
02 -

×r=r     şi  

edc

d
03 -+

×r=r , unde:  

b = braţul contragreutăţii în cazul echilibrării corpului 

2 (în aer); 

c = braţul contragreutăţii în cazul echilibrării corpului 

2 scufundat în lichid; 

d = braţul contragreutăţii în cazul echilibrării corpului 

3 (în aer); 

e = braţul contragreutăţii în cazul echilibrării 

corpurilor 2 şi 3 scufundate în lichid. 

2p 

3. Tabel cu valorile determinărilor. 1p 

4. Determinarea densităţii materialului din care este 

confecţionat corpul 2.  

Determinarea densităţii materialului din care este 

confecţionat corpul 3. 

1p 

5. Precizarea surselor de erori (cel puţin trei). 0,75p 

TOTAL 6,75p 

 

 



LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE FIZICĂ PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 
 

 -28- 

PARTEA TEORETICĂ 

 

1. Cunoaşterea faptului că centrul de greutate al triunghiului se 

află la intersecţia medianelor, el împărţind distanţa vârf – latură 

opusă în raportul 1/2. 

2p 

2. Calculul înălţimii h în funcţie de L. 1p 

3. Raţionament şi răspuns corect la punctul (a), adică 

4

3L
Y

G
= . 

1p 

4. Raţionament şi răspuns corect la punctul (b), adică 

3

L
Y

'G
= . 

1p 

TOTAL 5p 

 

DIN OFICIU SE ACORDĂ 2 PUNCTE. 
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PROBA DE LABORATOR - CLASA A IX-A 

 

CONSTĂ DINTR-O PARTE EXPERIMENTALĂ              

PROPRIU-ZISĂ (SUBIECTUL A) ŞI                                                  

UN EXPERIMENT IMAGINAR (SUBIECTUL B) 

SUBIECTUL A 

 

Metodă practică pentru determinarea unghiului pe care îl face 

cu orizontala un plan înclinat de lungime fixată, în următoarele 

condiţii: 

· intervalul de timp în care este parcursă porţiunea 

orizontală, de lungime fixată, cu care se continuă planul 

înclinat să fie minim; 

· se neglijează forţele de frecare atât pe planul înclinat, 

cât şi pe planul orizontal; 

· se consideră că viteza de pe planul orizontal este 

componenta corespunzătoare a vitezei de la baza planului 

înclinat. 

 

Materiale puse la dispoziţie: 

q plan înclinat, în prelungirea căruia se află un plan 

orizontal;  

q bilă de plastic; 
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q raportor; 

q ceas electronic ce poate fi utilizat ca şi cronometru, 

deoarece este prevăzut cu două bariere optice, între care 

se măsoară distanţa parcursă pe planul orizontal; 

q hârtie milimetrică. 

 

Se va realiza un referat care trebuie să conţină: 

a) Descrierea raţionamentului teoretic (principiul metodei 

utilizate). 

b) Modul de lucru. 

c) Înregistrarea şi prelucrarea datelor experimentale, pentru 

cel puţin 10 unghiuri de înclinare ale planului înclinat cu 

planul orizontal. 

d) Reprezentarea grafică a intervalului de timp în care este 

parcursă de către bilă porţiunea orizontală, de lungime 

fixată, în funcţie de unghiul format de planul înclinat cu 

orizontala. 

e) Compararea rezultatelor experimentale de la punctul (d) 

cu cele teoretice obţinute la punctul (a), folosind tabelul 

cu valorile funcţiei sinus şi ale puterilor acestuia, pentru 

diferite unghiuri cuprinse în intervalul ]50  ,25[ oo .    

f) Enumerarea surselor de erori şi ierarhizarea acestora. 
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Precizări tehnice pentru buna  desfăşurare a experimentului:  

1. Pentru măsurarea duratelor se foloseşte un ceas-

cronometru la care sunt conectate două bariere luminoase. 

Fiecare barieră este formată dintr-un pointer laser şi un 

fototranzistor (senzor de lumină), montate într-un suport de 

material plastic. 

   Cronometrul funcţionează numai dacă ambele lasere sunt 

aprinse. În acest scop se apasă butonul şi se roteşte laserul în 

suport, astfel încât spotul luminos să cadă cât mai exact pe 

fototranzistor. 

   Ceasul este prevăzut cu trei butoane: 

- butonul MODE: prin apăsarea repetată a acestuia, 

ceasul permite citirea orei, funcţionează ca şi 

cronometru, permite modificarea orei; se va apăsa 

pentru trecerea pe cronometru, ceasul indicând timpul 

sub forma 0:0000 ( min:secsutimi); 

- butonul START/STOP: permite pornirea şi oprirea 

cronometrului; 

- butonul LAP / RESET readuce indicaţia 

cronometrului la zero; 

   Cu ceasul funcţionând în modul cronometru, se probează 

barierele luminoase, întrerupând fasciculul laser; la prima 
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întrerupere cronometrul porneşte, la a doua se opreşte; se 

aduce indicaţia la 0:0000 cu butonul LAP/RESET; 

    Lansând bila pe planul înclinat, la trecerea ei prin prima 

barieră cronometrul porneşte, iar la trecerea prin a doua 

barieră cronometrul se opreşte; pentru o funcţionare sigură, 

folosiţi o distanţă cât mai mare între barierele luminoase. 

2. Se vor efectua minim 10 măsurători pentru un unghi format 

de planul înclinat cu orizontala cuprins în intervalul 

]50  ,25[ oo .  

3. În cadrul  lucrării poţi utiliza tabelul cu  valorile funcţiei 

sinus şi ale puterilor acestuia, pentru diferite unghiuri 

cuprinse în intervalul ]50  ,25[ oo .    

a [o] sina sin
2a sin

3a 

25 0,42262 0,17861 0,07548 

26 0,43837 0,19217 0,08424 

27 0,45399 0,20611 0,09357 

28 0,46947 0,22040 0,10347 

29 0,48481 0,23504 0,11395 

30 0,50000 0,25000 0,12500 

31 0,51504 0,26526 0,13662 

32 0,05234 0,00274 0,00014 

33 0,54464 0,29663 0,16156 
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34 0,55919 0,31270 0,17486 

35 0,57358 0,32899 0,18870 

36 0,58779 0,34549 0,20307 

37 0,60182 0,36218 0,21797 

38 0,61566 0,37904 0,23336 

39 0,62932 0,39604 0,24924 

40 0,64279 0,41318 0,26558 

41 0,65606 0,43041 0,28238 

42 0,66913 0,44774 0,29959 

43 0,68200 0,46512 0,31721 

44 0,69466 0,48255 0,33521 

45 0,70711 0,50000 0,35355 

46 0,71934 0,51745 0,37222 

47 0,73135 0,53488 0,39119 

48 0,74314 0,55226 0,41041 

49 0,75471 0,56959 0,42987 

50 0,76604 0,58682 0,44953 

51 0,77715 0,60396 0,46936 

52 0,78801 0,62096 0,48932 

53 0,79864 0,63782 0,50938 

54 0,80902 0,65451 0,52951 

55 0,81915 0,67101 0,54966 

56 0,82904 0,68730 0,56980 
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57 0,83867 0,70337 0,58989 

58 0,84805 0,71919 0,60990 

59 0,85717 0,73474 0,62979 

60 0,86603 0,75000 0,64952 

SUBIECTUL B 

 

Imaginaţi-vă că pe un banc optic se realizează montajul 

prezentat în figură, format dintr-o sursă luminoasă punctiformă, 

o lentilă divergentă şi un ecran cu dimensiuni transversale destul 

de mari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentila, de formă circulară, nu are montură. Ea este aşezată într-

o furcă adecvată (vezi figura) în aşa fel încât partea superioară, 

aflată doar în contact cu aerul, este total neobturată.  
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Cerinţele experimentului imaginar: 

· Cum poate fi utilizată distribuţia de pe ecran a iluminării 

pentru determinarea distanţei focale a lentilei, presupunând 

că se efectuează numai măsurători de lungime, cu o riglă 

gradată în milimetri sau cu hârtie milimetrică?   

· Argumentaţi riguros, din punct de vedere fizic, metoda 

propusă. 

· Ar fi posibil ca distanţa focală a lentilei divergente să 

coincidă cu distanţa de la lentilă la ecran? Justificaţi 

răspunsul! 

 
 

Subiecte propuse de: 

 

Prof. Aurelia-Daniela FLORIAN, Grupul Şcolar „George 

Bibescu”, Craiova 

 

Prof. Radu VIŞAN, Grupul Şcolar Industrial Chimie, Craiova 

 

Prof. univ. dr. Florea ULIU, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Fizică 

 

 



LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE FIZICĂ PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 
 

 -36- 

BAREM DE EVALUARE 

 

SUBIECTUL A 

a) Principiul metodei utilizate cu precizarea că intervalul de 

timp este minim dacă componenta orizontală a vitezei la baza 

planului înclinat este maximă, precum şi obţinerea expresiei 

acestei viteze. 

 

5p 

b) Modul de lucru. 1p 

 

c) Înregistrarea şi prelucrarea datelor experimentale. 
 

2p 

d) Reprezentarea grafică a intervalului de timp în care este 

parcursă de către bilă porţiunea orizontală, de lungime fixată, 

în funcţie de unghiul format de planul înclinat cu orizontala. 

 

2p 

e) Compararea rezultatelor experimentale de la punctul (d) cu 

cele teoretice obţinute la punctul (a), folosind tabelul cu 

valorile funcţiei sinus şi ale puterilor acestuia, pentru diferite 

unghiuri cuprinse în intervalul ]50  ,25[ oo . 

 

1p 

f) Enumerarea surselor de erori şi ierarhizarea acestora. 1p 

TOTAL 12p 
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SUBIECTUL B 

Desen corect privind formarea imaginii S’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminarea neuniformă de pe ecran şi motivaţia ei. 

 

1p 

Formula lentilei divergente. 

 
1p 

Relaţiile: 

 
p

Lp

R

r +
=       şi      

'p

L'p

R

hr +
=

+
      din asemănarea 

triunghiurilor. 

2p 
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Obţinerea formulei         

h

RL
F =       şi  

comentarea ei (în sensul că ea ne indică modul de lucru).  

1p 

Observaţia că: 

F = L    dacă    h = R     şi  

precizări privind modul în care este determinată raza R a 

lentilei.  

1p 

TOTAL 6p 

 

DIN OFICIU SE ACORDĂ 2 PUNCTE. 
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PROBA DE LABORATOR - CLASA A X-A 

 

CONSTĂ DINTR-O PARTE EXPERIMENTALĂ              

PROPRIU-ZISĂ (SUBIECTUL A) ŞI                                               

UN EXPERIMENT IMAGINAR (SUBIECTUL B) 

SUBIECTUL A 

 

Metodă practică de studiu a unui dipol electric. 

 

Materiale puse la dispoziţie: 

q două multimetre (voltmetru - ampermetru - ohmetru); 

q cutie care conţine o baterie cu tensiunea de 9V şi 

rezistenţa internă neglijabilă, un potenţiometru şi un 

element necunoscut (un dipol), conectate între ele şi la 

bornele exterioare ca în figură: 
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q conductoare de legătură; 

q hârtie milimetrică. 

 

Cerinţe: 

- Folosiţi bateria şi potenţiometrul pentru a realiza o sursă 

de tensiune variabilă. 

- Studiaţi dependenţa intensităţii curentului prin dipolul 

necunoscut de tensiunea aplicată la bornele lui. 

 Se va realiza un referat care să conţină: 

a) Descrierea metodei folosite, cu desenele schematice din 

care să rezulte notaţiile mărimilor fizice utilizate în 

calcule. 

b) Modul de lucru. 

c) Tabel de valori cu datele experimentale şi prelucrarea 

acestora (minim 10 măsurători). 

d) Reprezentarea grafică a variaţiei rezistenţei interne a 

sursei de tensiune variabilă realizate în funcţie de 

tensiunea acesteia. 

e) Caracteristica curent - tensiune a elementului 

necunoscut. 

f) Interpretarea rezultatelor obţinute. 

g) Erori şi surse de erori. 
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Precizare:  

 Pentru o bună funcţionare a aparatelor lucraţi cu intensităţi 

ale curenţilor de maximum 50 mA. Aparatele şi dispozitivele 

defectate nu se înlocuiesc! 

SUBIECTUL B 

 

Cutie neagră cu caracter rezistiv. 

Să presupunem că vi s-ar fi pus la dispoziţie o “cutie neagră” 

cu două borne, precizându-vi-se  că, în interiorul său, se află patru 

rezistoare identice, cu rezistenţa electrică W= k 27R  fiecare, 

interconectate într-un anumit fel, cu ajutorul unor conductori ideali.  

Având la dispoziţie o sursă de tensiune reglabilă, un voltmetru 

(ideal), un miliampermetru (ideal), conductoare de legătură, hârtie 

milimetrică şi o riglă, explicaţi  cum ar  fi trebuit să procedaţi pentru 

a stabili   modul în care sunt interconectate cele patru rezistoare. 

Calculaţi toate valorile posibile ale rezistenţei ”cutiei  negre”.  

 

Subiecte propuse de: 

 

Prof. Radu VIŞAN, Grupul Şcolar Industrial Chimie, Craiova 

 

Prof. univ. dr. Florea ULIU, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Fizică 
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BAREM DE EVALUARE  

 

SUBIECTUL A 

Potenţiometrul de rezistenţă R 

este echivalent cu 2 rezistoare 

legate în serie, cu rezistenţele 

aR şi (1-a)R, unde a este un 

coeficient care depinde de 

poziţia cursorului şi poate 

avea valori între 0 şi 1. 

 

 

0,5p 

Demonstrarea faptului că tensiunea între bornele C şi E este   

U = aE şi poate fi cuprinsă între 0 si 9V. 
0,5p 

Dacă sursa de tensiune 

variabilă ar alimenta un 

consumator de rezistenta X, 

tensiunea la bornele acestuia 

ar deveni 

             ERXa 

U' =  

        aR
2
+RX-a2

R
2
 

 

1p 
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Rezistenţa internă r a sursei se poate calcula din: U - U' = Ir, 

unde I este curentul prin consumatorul X, adica U'/X. Se  

obţine r = Ra(1-a). 

1p 

 

Reprezentare grafică 

 

1p 

 

 

Pentru 

ridicarea 

caracteristicii      

I = f(U) se 

foloseşte 

montajul din 

figură 

 

1p 

Înregistrarea  datelor experimentale, pentru cel puţin 10 valori 

diferite ale tensiunii 

 

3p 
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Reprezentarea grafică a dependentei intensităţii curentului de 

tensiunea la borne, cu sesizarea punctelor de întoarcere A şi B. 

 

 

2p 

Pe porţiunea AB dispozitivul studiat prezintă rezistenţa 

dinamică negativă. 

 

1p 

Enumerarea surselor de erori şi ierarhizarea acestora. 1p 

TOTAL 12p 
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SUBIECTUL B 

Cele 10 (zece) moduri posibile de interconectare sunt arătate 

în figură. Calculul rezistenţelor echivalente se face uşor, 

obţinând valorile : 

  ,k5,67R5,2R  ,k108R4R
21

W==W==  

 

  ,k363/R4R  ,k453/R5R
43

W==W==  

 

5 6 27 ,R R R k= = = W 7 0,75 20,25 ,R R k= = W  

 

  ,k8.10R4,0R  ,k2,16R6,0R
98

W==W==  

 

W== k75,6R25,0R
10

 

Pentru fiecare calcul corect de rezistenţă echivalentă  se 

acordă 0,25 puncte.  

2,5p 

 

Pentru fiecare schemă corectă identificată   se acordă     

0,25 puncte. 

2,5p 
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Cu ajutorul sursei de tensiune  şi a instrumentelor de măsură 

se ridică uşor caracteristica volt-amperică a cutiei negre şi din 

panta dreptei obţinute se determină rezistenţa din interiorul 

cutiei. Comparând valoarea obţinută experimental  cu valorile 

teoretice  calculate mai sus se poate  identifica imediat forma 

circuitului echivalent (cu excepţia ambiguităţii 5-6).  

 

Erorile de măsură nu pot fi atât de mari încât identificarea să 

nu poată fi făcută. 

1p 

TOTAL 6p 

 

DIN OFICIU SE ACORDĂ 2 PUNCTE. 
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PROBA DE LABORATOR - CLASA A XI-A 

 

CONSTĂ DINTR-O PARTE EXPERIMENTALĂ              

PROPRIU-ZISĂ (SUBIECTUL A) ŞI                                               

UN EXPERIMENT IMAGINAR (SUBIECTUL B) 

SUBIECTUL A 

 

A.1. Metodă practică pentru determinarea coeficientului de 

tensiune superficială pentru un lichid necunoscut.  

 

Materiale necesare: 

q seringă cu ac, diametrul exterior al acului este 

mm8,0d = ; 

q pahar de plastic “P1” în care se află un lichid cu 

densitatea 
3lichid cm

g
2,1=r . 

 

Se va realiza un referat care să conţină: 

a) Descrierea raţionamentului teoretic. 

b) Modul de lucru. 

c) Înregistrarea şi prelucrarea datelor experimentale. 

d) Erori şi surse de erori. 
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A.2. Metodă practică pentru determinarea presiunii atmosferice.  

 

Materiale necesare: 

q sticlă cu dop găurit plină “ochi” cu apă ÷
ø

ö
ç
è

æ =r
3apă cm

g
1 ; 

q pahar de plastic “P2” (100ml); 

q pahar de plastic “P3”; 

q seringă cu ac. 

q riglă.  

Se va realiza un referat care să conţină: 

a) Descrierea raţionamentului teoretic (principiul metodei 

utilizate), cu desenele schematice din care să rezulte 

notaţiile mărimilor fizice utilizate în calcule. 

b) Modul de lucru. 

c) Tabel de valori cu datele experimentale şi prelucrarea 

acestora. 

d) Enumerarea surselor de erori şi ierarhizarea acestora. 

 

SUBIECTUL B 

 

Imaginaţi-vă că, într-un vas se află un lichid cu densitatea 

31 cm

g
9,0=r , peste care se toarnă cu mare grijă un alt lichid cu 
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densitatea  
32 cm

g
1=r , astfel încât cele două lichide nemiscibile 

ocupă înălţimile 
1

h , respectiv 
12

hh < - fixate (vezi figura 1).  

 

Figura 1 

 

a) Un cilindru omogen cu densitatea r  pluteşte la interfaţa 

celor două lichide nemiscibile, în interiorul acestora. Calculaţi 

densitatea cilindrului, ştiind că o fracţiune  
3

1
f =  din volumul 

acestuia se află în lichidul de densitate 
1

r . Comentaţi 

rezultatul obţinut. 

 

b) Exprimaţi dependenţa presiunii exercitate în interiorul 

vasului, la distanţa x de fundul acestuia, în funcţie de x şi 

reprezentaţi grafic această presiune în funcţie de x. 
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Precizare:  

În cadrul  probei de laborator vei utiliza pentru acceleraţia 

gravitaţională valoarea 
2s

m
81,9g = . 

 

Subiecte propuse de: 

prof. dr. Gabriel FLORIAN, Grupul Şcolar Industrial Energetic, 

Craiova 

 

prof. Liviu COTFASĂ, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj 

 

 

BAREM DE EVALUARE 

 

SUBIECTUL A 

A.1 

Descrierea raţionamentului teoretic. 

 
1 

Modul de lucru. 

 
1 

Înregistrarea şi prelucrarea datelor experimentale. 

 
1 

Erori şi surse de erori. 

 
1 
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A.2 

Descrierea raţionamentului teoretic (principiul metodei 

utilizate), cu desenele schematice din care să rezulte 

notaţiile mărimilor fizice utilizate în calcule. 

 

Presiunea Laplace care apare în urma răsturnării bruşte 

a sticlei cu 180
o, după curgerea unei anumite cantităţi de 

lichid din sticlă 
d

4
p

s
=

s
 se neglijează, unde de este 

diametrul găurii din dop.  

 

Justificarea faptului că transformarea este izotermă 

( const.T = şi 0Q ¹ ) 

 

4p 

Modul de lucru. 

 
2p 

Tabel de valori cu datele experimentale şi prelucrarea 

acestora. 

 

2p 

Enumerarea surselor de erori şi ierarhizarea acestora. 

 

2p 

TOTAL 14p 
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SUBIECTUL B 

a) ( )
321 m

kg
6,966  ;f1f @r-r+r=r .  

Comentarea rezultatului obţinut.      

2p 

b) Fie h înălţimea vasului şi p0
 presiunea atmosferică.  

Avem cazurile: 

221101
hghgpp0x ××r+××r+=Þ=   

 

( )xhghgpphx0
1122021

-××r+××r+=Þ<<   

 

22031
hgpphx ××r+=Þ=   

 

( )xhhgpphhxh
21204211

-+××r+=Þ+<<   

 

0521
pphhx =Þ+³  

1p 

Graficul presiunii 

exercitate în interiorul 

vasului, la distanţa x de 

fundul acestuia în funcţie 

de x. 

 

1p 

TOTAL 4p 

 

DIN OFICIU SE ACORDĂ 2 PUNCTE. 
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PROBA DE LABORATOR - CLASA A XII-A 

 

CONSTĂ DIN TREI PĂRŢI (SUBIECTE)                              

DISTINCTE NOTATE A, B ŞI C 

 

A. Determinarea indicelui de refracţie al unui lichid  

 

Materiale de care dispuneţi:  

 1. laser pointer;  

 2. suport pentru laser pointer;  

 3. vas transparent;  

 4. recipient cu lichidul al cărui indice de refracţie trebuie 

determinat;  

 5. reţea de difracţie;  

 6. hârtie milimetrică;  

 7. riglă gradată;  

 8. etichete autocolante;  

 9. şerveţele.  

 

Întocmiţi un referat care să conţină:  

 a. teoria lucrării (se va prezenta schema experimentală şi 

se va deduce formula de calcul a indicelui de refracţie al 

lichidului studiat);  
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 b. modul de lucru;  

 c. tabelul cu datele experimentale (minim 3 determinări);  

 d. valoarea indicelui de refracţie al lichidului ;  

 e. enumerarea surselor de erori.  

Precizare: se va neglija grosimea pereţilor vasului transparent. 

 

B. Determinarea indicelui de refracţie al unei lame cu feţe plane 

şi paralele  

 

Materiale de care dispuneţi:  

 1. laser pointer;  

 2. lamă cu feţe plane şi paralele, al cărei indice de 

refracţie trebuie determinat;  

 3. calc;  

 4. riglă gradată;  

 5. pahar cu apă;  

 6. şerveţele.  

 

Redactaţi un referat care să conţină:  

 a. teoria lucrării (se va face schiţa experimentală şi se va 

stabili formula pe baza căreia se calculează indicele de 

refracţie al lamei);  

 b. modul de lucru;  
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 c. tabelul cu datele experimentale (minim 3 determinări);  

 d. valoarea indicelui de refracţie al lamei, obţinut pe baza 

determinărilor efectuate;  

 e. indicarea surselor de erori.  

 

C. Folosind un echer, o riglă şi un ac cu gămălie (bold), localizaţi 

cât mai precis posibil poziţia unei oglinzi  

Pe una din colile albe pe care urmează să vă redactaţi 

răspunsurile la proba practică (experimentală) la care participaţi, sunt 

trasate, echidistant, mai multe linii verticale paralele între ele şi 

paralele cu marginile laterale ale colii. Ansamblul acestor linii 

reprezintă un fascicul paralel de lumină ce vine de la infinit (în 

sensul săgeţilor, adică de sus în jos) şi se îndreaptă spre o oglindă 

concavă, cu simetrie de rotaţie faţă de axul optic principal AFB. Se 

ştie că, după reflexiile suferite pe oglindă, toate razele de lumină trec 

prin punctul F. Folosind materialele puse la dispoziţie şi ştiind că 

vârful V al oglinzii se află la mijlocul segmentului FB (vezi 

precizarea 1), vi se cere să imaginaţi şi să propuneţi o metodă 

practică, cât mai precisă, pentru a localiza prin puncte, pe coala de 

hârtie, forma curbei care, prin rotaţie în jurul axului AFB, generează 

oglinda cu proprietăţile menţionate.  

Pentru a obţine punctajul maxim la acest subiect al probei 

practice este necesar:  
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q să localizaţi corect minimum 10 (zece) puncte de pe 

oglindă;  

q să argumentaţi ştiinţific corect (din toate punctele de 

vedere) metoda practică propusă şi utilizată.  

Precizări:  

1. Punctul B se află chiar pe marginea de jos a colii de hârtie;  

2. Gradaţiile, în milimetri, ale riglei şi echerului nu se vor utiliza 

pentru soluţionarea acestei probleme!  

 

Subiecte propuse de: 

 

Prof. univ. dr. Florea ULIU, Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Fizică  

 

Lector univ. dr. Ion PĂLĂRIE,  Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Fizică 

 

BAREM DE EVALUARE 

 

Subiectul A  

 a. teoria lucrării (2 puncte)  

 b. modul de lucru (1 punct)  

 c. tabelul cu datele experimentale (1,5 puncte)  

d. n
lichid 

=1,33 (1 punct)  
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e. surse de erori (0, 5 puncte)  

 

Subiectul B  

 a. teoria lucrării (2 puncte)  

 b. modul de lucru (1 punct)  

 c. tabelul cu datele experimentale (1,5 puncte)  

d. n
lamă 

=1,49 (1 punct)  

e. surse de erori (0, 5 puncte)  

 

Subiectul C  

a. localizarea corectă a minimum 10 puncte de pe oglinda 

parabolică şi explicarea procedeului utilizat (3 puncte)  

b. argumentarea metodei (3 puncte)  

 

DIN OFICIU SE ACORDĂ 2 PUNCTE. 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE 

FIZICĂ APLICATĂ AL ELEVILOR DE 

LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- DIN 2005, ÎN CALENDARUL M.Ed.C -   
 

q REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL 

CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ / pag.59 
 

q CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ - ETAPA 

JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 10 MAI 2003 / pag. 67 
 

q CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ - ETAPA 

JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 2 IUNIE 2004 / pag. 70 
 

q CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ - ETAPA 

JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 9 APRILIE 2005 / pag. 83 

 

q CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ - ETAPA 

INTERJUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 23 APRILIE 2005 / pag. 88 
 

q CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ - ETAPA 

JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 29 APRILIE 2006 / pag. 94 
 

q CONCURSUL  DE FIZICĂ APLICATĂ AL ELEVILOR DE LA 

FILIERA TEHNOLOGICĂ - ETAPA INTERJUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 
13 MAI 2006 / pag. 100 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE 

ŞI DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI 

INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

 

1. Concursul interjudeţean de fizică aplicată al elevilor de la 

filiera tehnologică a fost iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dolj şi se desfăşoară sub egida Centrului de Excelenţă Regional 

Oltenia, la Grupul Şcolar „C.D. Neniţescu” Craiova. Obiectivele 

concursului sunt: 

q stimularea interesului elevilor pentru studiul fizicii; 

q descoperirea şi încurajarea elevilor cu aptitudini practice 

deosebite; 

q dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor; 

 

2. La concurs pot participa echipaje de elevi din învăţământul 

liceal, filiera tehnologică, clasele IX-XI; fiecare echipaj va fi format 

din 3 elevi, câte unul din fiecare an de studiu. 

 

3. Concursul se desfăşoară în trei etape: 

a. preselecţia, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ; 

b. etapa judeţeană; 

c. etapa interjudeţeană. 
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Notă: Subiectele pentru faza judeţeană vor fi elaborate la nivelul 

fiecărui judeţ. 

 

4. Programul de desfăşurare este prezentat in ANEXA 1. 

 

5. La etapa judeţeană poate participa câte 1 echipaj pe şcoală, 

selectat în prima etapă. La etapa interjudeţeană vor participa 

maxim 3 echipaje din fiecare judeţ. Înscrierea echipajelor la 

concurs se va face prin fişe de înscriere (ANEXA 2), care vor fi 

trimise pe adresa I.Ş.J. Dolj sau a şcolii organizatoare până la data 

fixată pentru fiecare an şcolar. 

 

6. Concursul începe la ora 1000
 şi durează 2 ore, din care: 

q 1h - efectuarea unei lucrări practice; 

q 1h - întocmirea referatului şi tehnoredactarea pe calculator, cu 

programul "Microsoft WORD" (ANEXA 3). 

 

 În timpul concursului, în sălile de examen au acces numai 

concurenţii şi membrii comisiei de concurs. 

 

7. Materia de concurs este cea pentru Olimpiada de Fizică, faza 

naţională (ordinea temelor conform programelor in vigoare). Elevii 
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vor fi pregătiţi obligatoriu pentru toate lucrările de laborator 

corespunzătoare temelor parcurse. 

 

8. Comisia de concurs va fi formată din: 

q preşedinte de onoare - un cadru didactic universitar de la 

Facultatea de Fizică din Craiova; 

q preşedinte -  Inspector de specialitate al judeţului organizator; 

q 2 vicepreşedinţi - profesori cu gradul didactic I; 

q 8 membri - profesori organizatori; 

q secretar. 

 

9. Evaluarea activităţii experimentale şi a referatului se va face 

în ziua desfăşurării concursului. Punctajul maxim va fi 100p, din 

care: 

q 10p din oficiu; 

q 30p pentru modul de lucru; 

q 50p pentru referatul lucrarii; 

q 10p pentru calitatea tehnoredactării; 

 

Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, profesorii 

evaluatori pot aplica penalizări în urmatoarele situaţii: 

q 5p pentru deteriorare şi/sau manevrare incorectă a 

materialelor; 
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q 5p pentru alegerea incorectă a materialelor necesare; 

q 5p pentru cei care nu lucrează în echipă; 

q 10p pentru comportament inadecvat în timpul lucrării. 

 

10. La concurs NU SE ADMIT CONTESTAŢII. 

 

11. După desfăşurarea probelor se vor ordona echipajele 

participante în funcţie de punctajul obţinut. Premiile se vor 

acorda astfel: 

q PREMIUL I - pentru un punctaj de cel puţin 90% din media 

primelor trei echipaje; 

q PREMIUL al II-lea - pentru 85%; 

q PREMIUL al III-lea - pentru 80%; 

q MENŢIUNI - pentru cel puţin 50% din media primelor trei 

echipaje, dar nu pentru mai mult de jumătate din numărul 

echipajelor participante; 

q Se pot acorda cel mult 3 PREMII SPECIALE pentru idei / 

rezolvări deosebite. 
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ANEXA 1 

 

PROGRAMUL CONCURSULUI DE FIZICĂ APLICATĂ 

 

q Conform calendarului de desfăşurare prezentat la consfătuirile 

din fiecare toamnă: Selecţia echipajelor, în cadrul judeţelor. 

 

q Conform calendarului de desfăşurare prezentat la consfătuirile 

din fiecare toamnă: Înscrierea echipajelor participante la faza 

interjudeţeană 

 

Pentru faza judeţeană şi interjudeţeană, în ziua stabilită pentru fiecare 

etapă în parte, programul este următorul: 

 

ORA:  8
00

 - 9
30

  - Sosirea concurenţilor, repartizarea în săli 

           9
30

 - 10
00

  - Multiplicarea subiectelor 

           10
00

 -11
00 

 - Efectuarea lucrării practice 

           11
00

-11
30

 - Pauză (schimbarea sălilor de lucru) 

           11
30

-12
30

 - Întocmirea şi tehnoredactarea referatelor 

           13
00

-17
00

 - Corectarea referatelor 

           17
00

-19
00

 - Centralizarea şi afişarea rezultatelor 
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ANEXA 2 

Judeţul: …………………. 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

 

 

Nr. crt. 

(Echipaj) 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Specia-

lizarea 

Unitatea 

şcolară 

Numele şi 

prenumele 

profesorilor 

îndrumători  

1. -  

- 

- 

    

2. - 

- 

- 

    

3. 

 

 

- 

- 

- 
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ANEXA 3 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICA 

 

ECHIPAJUL Nr. __________ 

 

TITLUL LUCRĂRII 

 

A. PRINCIPIUL METODEI (TEORIA LUCRĂRII) 

q Se descrie pe scurt fenomenul şi mărimile corespunzătoare. 

q Se scriu formulele, se precizează mărimile care se măsoară şi 

cele care se calculează, cu demonstraţii şi desene acolo unde 

este cazul. 

 

B. MATERIALE NECESARE 

q Se precizează care dintre materialele avute la dispoziţie sunt 

necesare pentru experimentul cerut. 

 

C. MODUL DE LUCRU 

q Se descrie dispozitivul realizat pentru experiment, cu desenele 

corespunzătoare.  

q Se precizează operaţiile necesare pentru a obţine rezultatele 

cerute. 
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D. REZULTATE OBŢINUTE 

q Se întocmesc tabele cu valorile măsurate şi cele calculate. 

q Se precizează sursele de eroare şi se evaluează mărimea 

erorilor experimentale (calitativ sau cantitativ, conform 

subiectelor primite). 

 Se interpretează rezultatele obţinute. 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 10 MAI 2003 - 

 

SUBIECTE: 

 

Aveţi la dispoziţie următoarele aparate şi materiale: 

q paralelipiped de lemn cu orificii cilindrice; 

q menghină de masă; 

q tijă metalică; 

q suport pentru bară; 

q scripete cu tijă; 

q scripete dublu sau lagăr cu rulment; 

q bucşă cu şurub (2 buc.); 

q dinamometru; 

q cârlig pentru discuri crestate (cu masa de 10g); 

q discuri crestate (cu masa de 5g); 

q discuri crestate (cu masa de 10g); 

q alimentator cu tensiunea reglabilă; 

q multiampermetru; 

q multivoltmetru; 

q casetă cu rezistoare; 

q casetă cu condensatoare; 
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q bec de 12V / 5W sau de 26V / 0,1A; 

q conductori de legătură; 

q electromagnet; 

q calorimetru cu apă; 

q pendule cuplate; 

q cutie cu mase marcate. 

 

Cerinţe: 

I. Alegeţi materialele necesare şi realizaţi experimentele necesare 

pentru: 

1. Determinarea coeficientului de frecare dintre 

paralelipipedul de lemn şi suprafaţa orizontală a mesei de 

laborator. 

2. Trasarea graficului dependenţei intensităţii curentului 

prin bec de tensiunea aplicată (caracteristica de dipol a 

becului). 

3. Presupunând că discurile crestate, împreună cu cârligul, 

sunt scufundate în permanenţă în apă, cum ar trebui 

modificată masa lor totală astfel încât să se obţină 

mişcarea uniformă a paralelipipedului pe masă? Puteţi 

demonstra experimental? (Densitatea fierului este 7800 

kg/m
3
, iar a apei 1000 kg/m

3
.) 
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II. Redactaţi, cu ajutorul calculatorului, un referat, care să 

cuprindă, pentru cele trei cerinţe de mai sus: 

q consideraţii teoretice; 

q lista aparatelor şi materialelor folosite; 

q modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 

q rezultatele obţinute; 

q observaţii în legătură cu cauzele erorilor care afectează 

rezultatele. 

 

Subiecte selectate şi propuse de: 

 

prof. Tatiana ROUGIER - VASILESCU, Liceul de Informatică 

,,Ştefan Odobleja”, Craiova 

 

Prof. Valentina GOAGĂ,  Liceul de Informatică ,,Ştefan 

Odobleja”, Craiova 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 2 IUNIE 2004 - 

 

VARIANTA 1 

SUBIECTE: 

 

Aveţi la dispoziţie următoarele aparate şi materiale: 

q paralelipiped de lemn cu orificii cilindrice; 

q menghină de masă sau suport pentru tijă; 

q tijă metalică; 

q mufă simplă; 

q scripete cu tijă; 

q mufă cilindrică; 

q cârlig pentru discuri crestate; 

q discuri crestate; 

q cutie cu mase marcate; 

q dinamometru; 

q pahar Berzelius cu apă (rapă = 1000kg/m
3
); 

q alimentator cu tensiune reglabilă; 

q cutie cu rezistoare de rezistenţe cunoscute; 

q multiampermetru; 

q cutie cu condensatoare de capacităţi cunoscute; 
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q conductoare de legătură; 

q fir elastic; 

q fir elastic (de contur închis); 

q fir de aţă (inextensibil); 

q hârtie milimetrică; 

q bară metalică; 

q întrerupător; 

q cronometru. 

Cerinţe: 

I. Alegeţi materialele necesare şi realizaţi experimentele pentru: 

1. Determinarea coeficientului de elasticitate al unui fir 

elastic. Reprezentaţi grafic dependenţa forţei elastice de 

alungire. 

2. Determinarea  mărimilor caracteristice ale unei surse de 

curent (E, r). 

3. Determinarea densităţii unui disc crestat.  

4. Determinarea lăţimii mesei de lucru, prin metoda micilor 

oscilaţii. 

 

II. Redactaţi, cu ajutorul calculatorului, un referat, care să 

cuprindă, pentru fiecare din cele 3 cerinţe de mai sus: 

A) teoria lucrării; 

B) materialele necesare; 
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C) modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 

D) tabelul de date şi interpretarea datelor experimentale; 

E) surse de erori. 

 

Subiecte selectate şi propuse de: 

 

Prof. Aurelia-Daniela FLORIAN, Grupul Şcolar „George  

Bibescu”, Craiova 

 

Prof. Gabriel FLORIAN, Grupul Şcolar Industrial Energetic, 

Craiova 

 

Prof. Liviu COTFASĂ, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii 

„Constantin Brâncuşi”, Craiova 

 

Notă:  

1. Timpul de lucru este 2 ore, din care: 1h – efectuarea lucrărilor 

practice; 1h – întocmirea referatului şi tehnoredactarea pe 

calculator, cu programul „Microsoft Word”. 

2. Punctajul maxim va fi de 100p, din care: 10p din oficiu; 30p 

pentru modul de lucru; 50p pentru referatul lucrării; 10p 

pentru tehnoredactare. 

3. Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, 
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profesorii evaluatori pot aplica penalizări în următoarele 

situaţii: 5p pentru deteriorare şi / sau manevrare incorectă a 

materialelor; 5p pentru alegerea incorectă a materialelor 

necesare; 5p pentru cei care nu lucrează în echipă; 10p pentru 

comportament inadecvat în timpul lucrării. 

 

BAREM DE EVALUARE: 

q Punctajul maxim va fi de 100p, din care: 10p din oficiu; 30p 

pentru modul de lucru; 50p pentru referatul lucrării; 10p 

pentru tehnoredactare. 

q Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, 

profesorii evaluatori pot aplica penalizări în următoarele 

situaţii: 10p pentru deteriorare şi / sau manevrare incorectă a 

materialelor; 5p pentru alegerea incorectă a materialelor 

necesare; 5p pentru cei care nu lucrează în echipă; 10p pentru 

comportament inadecvat în timpul lucrării. 

 

A. Teoria lucrării 

SUBIECTUL 1 

Fe = G  

Reprezentarea forţelor 

l

gm
kgmlk

D
×

=Þ×=D× , unde 
0

lll -=D  

4p 
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SUBIECTUL 2  

E= IR+ Ir
I

IRE
r

-
=Þ , unde E este citit pe alimentator; 

sau 

( )
12

2121

12

2211

222

111

II

RRII
E;

II

RIRI
r

rIRIE

rIRIE

-
-

=
-
-

=Þ
î
í
ì

+=
+=

 

4 p 

SUBIECTUL 3  

ghD

G4

h
4

D
V

g

G
m

V

m

2

2
×D×p

×
=rÞ

ï
ï

þ

ï
ï

ý

ü

D×p=D

=
D

=r

 

sau 

a

a

aaaA

Aa

GG

GG
GG

VgmgG

gVF

FGG

-

×r
=rÞ

r
r-=Þ

ïþ

ï
ý
ü

r==
××r=

-=
 

4 p 

SUBIECTUL 4 

2

2

4

gT
l

g

l
2T

p×

×
=Þp= ,  

unde se ia lungimea l a firului egală cu lăţimea mesei 

3p 

Total 1+2+3+4 15p 

 

B. Enumerarea materialelor necesare 

SUBIECTUL 1……………………………………………….. ..2 p 
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SUBIECTUL 2  ……………………………………………….. 1 p 

SUBIECTUL 3 ………………………………………………..  1 p 

SUBIECTUL 4 ………………………………………………..  1 p 

Total 1+2+3+4 5 p 

 

C. Descrierea modului de lucru (cu desenele corespunzătoare) 

SUBIECTUL 1 ……………………………………………….. 2 p 

SUBIECTUL 2 ……………………………………………….. 3 p 

SUBIECTUL 3 ……………………………………………….. 3 p 

SUBIECTUL 4 ……………………………………………….. 2 p 

Total 1+2+3+4 10 p 

 

D. Tabelul de date, interpretarea datelor experimentale şi 

abaterea acestora de la medie 

 

SUBIECTUL 1……………………………………………….. 4 p 

Nr.det.//l0(m)//m(kg)//l(m)// lD (m)//k(N/m)// k (N/m)// kD (N/m)// 

// kD (N/m) 

 

SUBIECTUL 2 ……………………………………………….. 4 p 

Nr.det.//R ( )W //I(A)//r ( )W //E(V)// r ( )W // E (V)// rD ( )W // ED (V)// 

// rD ( )W // ED (V) 
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SUBIECTUL 3 ……………………………………………….. 4 p 

Nr.det.//D(m)// hD (m)//G(N)//r(kg/m
3
)// r (kg/m

3
)// rD (kg/m

3
)// 

// rD (kg/m
3
) 

 

sau 

Nr.det. // G(N) // Ga(N) // r(kg/m
3
) // r (kg/m

3
) // rD (kg/m

3
) // 

// rD  (kg/m
3
) 

 

SUBIECTUL 4 ……………………………………………….. 3 p 

Nr.det. // N // t(s) // T(s) // l(m) // l (m) // lD (m) // lD (m)// lD  (m) 

Total 1+2+3+4 15 p 

 

E. Surse  de erori 

SUBIECTUL 1 ……………………………………………….. 2 p 

SUBIECTUL 2 ……………………………………………….. 1 p 

SUBIECTUL 3 ……………………………………………….. 1 p 

SUBIECTUL 4 ……………………………………………….. 1 p 

Total 1+2+3+4 5 p 

 

NOTĂ: Orice altă metodă sau rezolvare care duce la rezultate corecte 

va obţine punctajul maxim corespunzător.  
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 2 IUNIE 2004 - 

VARIANTA 2 

SUBIECTE: 

Aveţi la dispoziţie următoarele aparate şi materiale: 

q paralelipiped de lemn cu orificii cilindrice; 

q menghină de masă sau suport pentru tijă; 

q tijă metalică; 

q mufă simplă; 

q scripete cu tijă; 

q mufă cilindrică; 

q cârlig pentru discuri crestate; 

q discuri crestate; 

q cutie cu mase marcate; 

q dinamometru; 

q pahar Berzelius cu apă (rapă = 1000kg/m
3
); 

q alimentator cu tensiune reglabilă; 

q cutie cu rezistoare de rezistenţe cunoscute; 

q multiampermetru; 

q cutie cu condensatoare de capacităţi cunoscute; 

q conductoare de legătură; 

q fir elastic; 
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q fir elastic (de contur închis); 

q fir de aţă (inextensibil); 

q hârtie milimetrică; 

q bară metalică; 

q întrerupător; 

q cronometru. 

 

Cerinţe: 

I. Alegeţi materialele necesare şi realizaţi experimentele pentru: 

1. Determinarea coeficientului de elasticitate al unui inel 

de cauciuc fără a-l tăia (considerându-l sistem de două 

resorturi grupate în paralel). 

2. Determinarea puterii totale a unui circuit electric. 

Reprezentaţi grafic dependenţa  puterii totale de 

rezistenţa circuitului. 

3. Determinarea lungimii mesei de lucru prin metoda 

micilor oscilaţii. 
 

II. Redactaţi, cu ajutorul calculatorului, un referat, care să 

cuprindă, pentru fiecare din cele 3 cerinţe de mai sus: 

· teoria lucrării; 

· materialele necesare; 

· modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 

· tabelul de date şi interpretarea datelor experimentale; 
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· surse de erori. 

 

Subiecte selectate şi propuse de: 
 

Prof. Aurelia-Daniela FLORIAN, Grupul Şcolar „George 

Bibescu”, Craiova 

 

Prof. Gabriel FLORIAN, Grupul Şcolar Industrial Energetic, 

Craiova 

 

Prof. Liviu COTFASĂ, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii 

„Constantin Brâncuşi”, Craiova 

Notă:  

1. Timpul de lucru este 2 ore, din care: 1h – efectuarea lucrărilor 

practice; 1h – întocmirea referatului şi tehnoredactarea pe 

calculator, cu programul „Microsoft Word”. 

2. Punctajul maxim va fi de 100p, din care: 10p din oficiu; 30p 

pentru modul de lucru; 50p pentru referatul lucrării; 10p pentru 

tehnoredactare. 

3. Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, profesorii 

evaluatori pot aplica penalizări în următoarele situaţii: 5p pentru 

deteriorare şi / sau manevrare incorectă a materialelor; 5p pentru 

alegerea incorectă a materialelor necesare; 5p pentru cei care nu 

lucrează în echipă; 10p pentru comportament inadecvat în timpul 

lucrării. 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 2 IUNIE 2004 - 

VARIANTA 3 

SUBIECTE: 

 

Aveţi la dispoziţie următoarele aparate şi materiale: 

q paralelipiped de lemn cu orificii cilindrice; 

q menghină de masă sau suport pentru tijă; 

q tijă metalică; 

q mufă simplă; 

q scripete cu tijă; 

q mufă cilindrică; 

q cârlig pentru discuri crestate; 

q discuri crestate; 

q cutie cu mase marcate; 

q dinamometru; 

q pahar Berzelius cu apă (rapă = 1000kg/m
3
); 

q alimentator cu tensiune reglabilă; 

q cutie cu rezistoare de rezistenţe cunoscute; 

q multiampermetru; 

q cutie cu condensatoare de capacităţi cunoscute; 

q conductoare de legătură; 
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q fir elastic; 

q fir elastic (de contur închis); 

q fir de aţă (inextensibil); 

q hârtie milimetrică; 

q bară metalică; 

q întrerupător; 

q cronometru. 

 

Cerinţe: 

I. Alegeţi materialele necesare şi realizaţi experimentele pentru: 

1. Determinarea coeficientului de elasticitate al unui resort 

la alungire. 

2. Determinarea randamentului unei surse de curent 

continuu. Reprezentaţi grafic dependenţa  randamentului  

de rezistenţa circuitului. 

3. Determinaţi suprafaţa mesei de lucru prin metoda micilor 

oscilaţii. 

 

II. Redactaţi, cu ajutorul calculatorului, un referat, care să 

cuprindă, pentru fiecare din cele 3 cerinţe de mai sus: 

· teoria lucrării; 

· materialele necesare; 

· modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 
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· tabelul de date şi interpretarea datelor experimentale; 

· surse de erori. 
 

Subiecte selectate şi propuse de: 
 

Prof. Aurelia-Daniela FLORIAN, Grupul Şcolar „George 

Bibescu,” Craiova 
 

Prof. Gabriel FLORIAN, Grupul Şcolar Industrial Energetic, 

Craiova 
 

Prof. Liviu COTFASĂ, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii 

„Constantin Brâncuşi”, Craiova 
 

Notă:  

1. Timpul de lucru este 2 ore, din care: 1h – efectuarea lucrărilor 

practice; 1h – întocmirea referatului şi tehnoredactarea pe 

calculator, cu programul „Microsoft Word”. 

2. Punctajul maxim va fi de 100p, din care: 10p din oficiu; 30p 

pentru modul de lucru; 50p pentru referatul lucrării; 10p pentru 

tehnoredactare. 

3. Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, profesorii 

evaluatori pot aplica penalizări în următoarele situaţii: 5p pentru 

deteriorare şi / sau manevrare incorectă a materialelor; 5p pentru 

alegerea incorectă a materialelor necesare; 5p pentru cei care nu 

lucrează în echipă; 10p pentru comportament inadecvat în timpul 

lucrării. 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA  JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 9 APRILIE 2005 - 

 

 

SUBIECTE: 

 

Aveţi la dispoziţie următoarele aparate şi materiale:  

q dinamometru; 

q riglă gradată;  

q cârlig cu discuri crestate;  

q scripete; 

q tijă metalică;  

q plăcuţă metalică; 

q 2 plăci plane de sticlă; 

q vas cu lichid; 

q bandă adezivă; 

q calorimetru; 

q sursă de tensiune 2-24 V ; 

q voltmetru cu scală interschimbabilă; 

q cutie cu condensatoare; 

q cutie cu rezistenţe cunoscute; 

q bobină; 

q fire de legătură; 
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q întrerupător; 

q sârmă cu diametrul de 0,4mm. 

 

I. Alegeţi materialele necesare şi realizaţi experimentele 

următoare: 

1. Etalonarea dinamometrului şi calculul constantei 

elastice a resortului dinamometrului. 

2. Determinarea coeficientului de tensiune superficială 

pentru un lichid necunoscut, în funcţie de înălţimea 

coloanei de lichid dintre două plăci plane paralele, 

aşezate vertical la distanţă destul de mică una de 

cealaltă. 

3. Determinarea rezistenţei electrice a unei bobine. 

 

II. Redactaţi cu ajutorul calculatorului un referat care să 

cuprindă, pentru fiecare din cele 3 cerinţe de mai sus, 

următoarele:  

a) teoria lucrării; 

b) materialele necesare; 

c) modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 

d) tabelul de date şi interpretarea datelor experimentale; 

e) surse de erori. 
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Subiecte selectate si propuse de: 

 

prof. Pîrîu Elena, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară 

,,Ilie Murgulescu”, Craiova 

 

prof. Niţă Laura, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii 

,,Constantin Brâncuşi”, Craiova 

 

prof. Dragomir Nicolae, Grupul Şcolar ,,Matei Basarab”, 

Craiova 

 

Notă:  

1. Timpul de lucru este 2 ore, din care: 1h – efectuarea lucrărilor 

practice; 1h – întocmirea referatului şi tehnoredactarea pe 

calculator, cu programul „Microsoft Word”. 

2. Punctajul maxim va fi de 100p, din care: 10p din oficiu; 30p 

pentru modul de lucru; 50p pentru referatul lucrării; 10p pentru 

tehnoredactare. 

3. Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, profesorii 

evaluatori pot aplica penalizări în următoarele situaţii: 5p pentru 

deteriorare şi / sau manevrare incorectă a materialelor; 5p pentru 

alegerea incorectă a materialelor necesare; 5p pentru cei care nu 

lucrează în echipă; 10p pentru comportament inadecvat în timpul 

lucrării. 
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BAREM DE CORECTARE 

PENTRU REFERAT 

 

I. Oficiu  

…………………………………………………………………… 10p 

II.1. Etalonare dinamometru  şi calcul constantă elastică 

Ø teoria lucrării 

      
l

mg
kmglkGF  ;0GF

ee D
=Þ=DÞ==+

®®

 ............ 5p         

Ø materiale necesare …………………………….…….. 2p 

Ø mod de lucru (cu desenele corespunzătoare) ..……… 4p 

Ø tabel de date ...………………………………………. 4p 

 

Nr.det  // m(kg) // Δl(m) // K(N/m) // Kmediu(N/m) // |ΔK|(N/m)  
 

Ø surse de erori ..…………..…………………………… 2p 

 

2. Determinarea coeficientului de tensiune superficială 

Ø teoria lucrării 
G = rdlhg;    F = 2ls;  F = G;  s = rhdg/2; ............................ 5p 

Ø materiale necesare ..…………………………………….. 2p 

Ø modul de lucru (cu desenele corespunzătoare) ………… 4p 

Ø tabel de date …………………………………………...... 4p 

 

Nr.det // h(m) // σ(N/m) // σmediu(N/m) //  |Δσ(N/m)| 
 

Ø surse de erori ……….…………………………………….2p 

 

3. Determinarea rezistenţei electrice a unei bobine 

Ø teoria lucrării …..…………………………………………5p 

C

X

CX

X

X

C

C

U

U
RR

R

U

R

U
I ×=Þ==  

Ø materiale necesare ..…………………………………….. 2p 

Ø modul de lucru (cu desenele corespunzătoare) ………… 3p 
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Ø tabel de date ………………………….………………… 4p 

 

Nr.det // UC (V) // UX (V) // RC (Ω) // RCmediu (Ω) // |ΔRC (Ω)|  
 

Ø  surse de erori ..…………………………………………. 2p 

 

 

Tabel nominal cu elevii premianţi  
 

 
Unitatea 

şcolară 

Numele şi prenumele Profesor îndrumator Premiu / 

menţiune  

 

Gr.Şc.I.C.M. 

„G.Bibescu” 

Vătau Alina Florian Aurelia-

Daniela 

 

Premiul I 

Fieraru Răzvan Ştiucă-Mihăescu 

Monica 

Bărbulescu Constantin Florian Aurelia-

Daniela 

 

C.N.E. 

„Gh.Chiţu” 

Badea Daniel Săseanu Aurel  

Premiul II Bortoi Larisa Săseanu Daniela 

Văruţ Ciprian Săseanu Marinela 

 

Gr.Şc. Ind. 

Chimie 

Ivan Dragoţ Popa Vasile  

Premiul 

III 

Văduva Delia Popa Vasile 

Călaraşu Claudia Popa Vasile 

 

Gr. Şc.Ind. 

Transp.C.F. 

Pădeanu Viorel Cotfasă Ioan 
 

Menţiune 
Ioan Mircea Popescu Elena 

Marin Laurenţiu Cotfasă Ioan 

 

Gr. Şc. Ind. 

Energetic 

Ştirbu Vasile Oprea Doina 

 

Menţiune 

Dinu Constantin Floriţă Constantin 

Ghinea Adrian- 

Valentin 

Florian Gabriel 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA INTERJUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 23 APRILIE 2005 - 

 

SUBIECTE: 

 

I.1. Aveţi la dispoziţie următoarele aparate şi materiale:  

q riglă gradată; 

q cârlig metalic cu masa 10g; 

q discuri crestate cu masa 5g şi 10g; 

q cilindru cu masa 100g;  

q vas cu lichid;  

q seringă de 20 cm
3
; 

q seringă de 5 cm
3
; 

q tub flexibil de legatură. 

 

Alegeţi materialele necesare şi realizaţi experimentele 

următoare: 

a) Folosind numai seringa mare, cârligul şi mase cunoscute, 

determinaţi forţa de frecare la alunecare între piston şi 

cilindrul seringii mari. 

b) Faceţi legătura între seringi prin tubul flexibil. Producând 

transformări izoterme ale aerului dintre pistoane prin 

deplasarea pistoanelor, calculaţi forţa de frecare la alunecare 
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între pistonul şi cilindrul seringii mici (presiunea atmosferică 

este 10
5
 Pa, iar acceleraţia gravitaţională g = 9,8 m/s

2
). 

 

   I.2. Aveţi la dispoziţie următoarele aparate şi materiale:  

q sursa de tensiune 2-24 V;  

q voltmetru cu scale interschimbabile de 10V şi 30V;  

q ampermetru cu scala 100mA; 

q cutie cu rezistenţe cunoscute şi necunoscute; 

q conductori de legătură; 

q întrerupător. 

 

Alegeti materialele necesare si realizaţi experimentele 

urmatoare: 

a) Determinaţi valoarea rezistenţei R2 din cutie. 

b) Determinaţi rezistenţa internă a ampermetrului. 

 

II. Redactaţi cu ajutorul calculatorului un referat care să cuprindă, 

pentru fiecare din cele 3 cerinţe de mai sus, următoarele:  

f) teoria lucrarii; 

g) materialele necesare; 

h) modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 

i) tabelul de date şi interpretarea datelor experimentale; 

j) surse de erori. 
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Subiecte selectate şi propuse de: 

 

prof. Elena PÎRÎU, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară ,,Ilie 

Murgulescu”, Craiova 

 

Prof. Radu VIŞAN, Grupul Şcolar Industrial Chimie, Craiova 

 

prof. Liviu COTFASĂ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

 

Notă:  

1. Timpul de lucru este 3 ore, din care: 1,5h – efectuarea 

lucrărilor practice; 1,5h – întocmirea referatului şi 

tehnoredactarea pe calculator, cu programul „Microsoft Word”. 
 

2. Punctajul maxim va fi de 100p, din care: 10p din oficiu; 30p 

pentru modul de lucru; 50p pentru referatul lucrării; 10p pentru 

tehnoredactare. 
 

3. Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, 

profesorii evaluatori pot aplica penalizări în următoarele situaţii: 

10p pentru deteriorare şi / sau manevrare incorectă a materialelor; 

5p pentru alegerea incorectă a materialelor necesare; 5p pentru 

cei care nu lucrează în echipă; 10p pentru comportament 

inadecvat în timpul lucrării. 
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BAREM DE EVALUARE PENTRU REFERAT 

 Oficiu ……………………………………………………………10p 

I.1.a. Determinarea forţei de frecare pentru seringa mare (12p) 

Ø teoria lucrării 

Ff = Gtotal ;           Ff = mtotal g     ................................................ 2p         

Ø materiale necesare …………………………………….. 2p 

Ø mod de lucru (cu desenele corespunzătoare) ………… 2p 

Ø tabel de date 

Nr.det.// m(kg)//G(N)//Ff(N)//Ffmediu(N)//|ΔF|(N/m) ………… 4p  

 

Ø surse de erori …………………………………………  2p 

 

I.1.b. Determinarea fortei de frecare pentru seringa mica (20p) 

Ø teoria lucrării  

desen ................................................................................ 2p 

               

V = Vmare + Vmic + Vtub ..............................................................1p 

p =  p0 + Ff/S             …………………………..........................2p 

Ff = pS – p0S 

p1V1 = p2V2 ................................................................................3p 
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Ø materiale necesare ……………………………………….. 2p 

Ø modul de lucru (cu desenele corespunzătoare ) ……….… 4p 

Ø tabel de date …………………………………………....... 4p 

    Nr.det // V1(m
3
) // V2(m

3
)// p(N/m) // Ff(N)//Ffmediu(N)//|ΔF(N)|  

Ø surse de erori ……………………………………………… 2p 

I.2.a. Determinarea rezistenţei electrice necunoscute  (9p) 

Ø teoria lucrării  ………………………………………………2p 

C

X

CX

X

X

C

C

U

U
RR

R

U

R

U
I ×=Þ==  

Ø materiale necesare  …………………………………………2p 

Ø mod de lucru (cu desenele corespunzătoare) ……………….2p 

Ø tabel de date …………………………………………………2p 

Nr.det // UC (V) // UX (V) // RX (Ω) // RXmediu (Ω) // |ΔRX (Ω)|  

Ø surse de erori ……..…………………………………………1p 

   I.2.b. Determinarea rezistenţei electrice a ampermetrului (9p) 

Ø teoria lucrării ………………………………………………2p 

C

X

CX

X

X

C

C

U

U
RR

R

U

R

U
I ×=Þ==  

Ø materiale necesare …………………………………………2p 

Ø mod de lucru (cu desenele corespunzătoare ) ……………. 2p 

Ø tabel de date ……………………………………………… 2p 

Nr.det // UC (V) // UX (V) // RX (Ω) // RXmediu (Ω) // |ΔRX (Ω)|  

Ø surse de erori ……………………………………………….1p 
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Tabel nominal cu elevii premianţi  
 

Judeţul Unitatea 

şcolară 

Numele şi 

prenumele 

Profesor 

îndrumător 

Premiu / 

Menţiune  

 

Dolj 

 

C.N.E. 

„Gh.Chiţu”,  

Badea Daniel 

Bortoi Larisa 

Varut Ciprian 

Săseanu Aurel 

Săseanu Daniela 

Săseanu Marinela 

 

Premiul I 

 

Dolj 

 

Gr.Şc.Ind. 

Chimie 

Ivan Dragoş 

Văduva Delia 

Călăraşu 

Claudia 

Popa Vasile 

Popa Vasile 

Popa Vasile 

 

Premiul I 

 

Olt 

Gr.Sc. I.C.M. 

Balş 

Scurtu Alin 

Petriţor 

Neacţu 

Gabriel Silviu 

Tutunacu 

Claudiu C-tin 

Nauiu Titel 

Nauiu Elena 

Danete Maria 

 

Premiul II 

 

Dolj 

 

Gr.Sc.I.C.M. 

„G. Bibescu” 

Vătau Alina 

Fieraru 

Răzvan 

Bărbulescu 

Constantin 

Florian Aurelia-

Daniela 

Stiuca-Mihaescu 

Monica 

Florian Aurelia-

Daniela 

 

Premiul 

III 

 

Teleorman 

Gr.Şc.Teh. 

„A.Saligny” 

R.de Vede 

Scarlat 

Mădalina 

Chiţă Victoraş 

Olteanu Ionel 

 

Bivolaru Doru 

 

Menţiune 

 

Gorj 

Gr. Şc. 

Energetic nr.1 

Tg. Jiu 

Cimpoieru 

Vasile 

Vulpe 

Andreea 

Pirici Adrian 

 

Gavrilescu 

Virginia 

 

Menţiune 
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CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA JUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 29 APRILIE 2006 - 

 

 

 

DETERMINAREA PROPRIETĂŢILOR FIZICE                   

ALE UNUI LICHID 

 

Materiale puse la dispoziţie: 

q seringă cu ac, diametrul acului este d = 0,7 mm; 

q pahar Berzelius mic; 

q pahar Berzelius mare, în care se află un lichid cu 

proprietăţi necunoscute;  

q hârtie milimetrică; 

q riglă gradată; 

q două multimetre (voltmetru, ampermetru, ohmetru); 

q conductoare de legătură; 

q două plăci metalice (electrozi); 

q cutie care conţine o baterie, un potenţiometru şi un 

rezistor conectate între ele şi la bornele exterioare ca în 

figură:                                                            
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Cerinţe: 

1. Folosiţi seringa (fără piston), în care aţi introdus o cantitate 

de lichid, pentru a determina coeficientul de tensiune 

superficială s� � al lichidului prin metoda picăturilor. Faceţi 

cel puţin 5 determinări. 

2. Conectând între ele bornele A şi B ale cutiei, realizaţi o sursă 

de tensiune variabilă (măsuraţi tensiunea între bornele C şi E 

pentru diferite poziţii ale potenţiometrului). 

3. Folosiţi cei doi electrozi, paharul Berzelius şi o cantitate de 

lichid. Ştiind că lichidul dintre electrozi are o rezistenţă 

electrică R = r� l / S , unde l este distanţa dintre electrozi, iar 

S suprafaţa acestora acoperită cu lichid, faceţi determinările 

necesare pentru a calcula rezistivitatea r a lichidului (cel 

puţin 5 determinări); 

4. Redactaţi, cu ajutorul calculatorului, un referat care să 

cuprindă, pentru fiecare din cele 3 cerinţe de mai sus, 

următoarele:  

a) teoria experimentului; 
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b) materialele folosite; 

c) modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 

d) tabelul de date şi interpretarea datelor experimentale; 

e) surse de erori. 

   

Precizări:  

q În calcule puteţi utiliza pentru acceleraţia gravitaţională 

valoarea g = 9,81 m/s
2
, iar pentru densitatea lichidului  

rlichid  = 1 g/cm
3
. 

q Pentru o bună funcţionare a aparatelor lucraţi cu 

intensităţi ale curenţilor de maximum 50 mA.  

q Aparatele şi dispozitivele defectate nu se înlocuiesc! 

 

Subiectele au fost propuse de: 

 

Prof. Radu VIŞAN, Grupul Şcolar „C.D. Neniţescu”, 

CRAIOVA 

 

BAREM DE EVALUARE 

 

q Din oficiu se acordă 10 puncte. 

q Pentru calitatea tehnoredactării se acordă 10 puncte. 

q Din totalul de 30 puncte corespunzatoare modului de lucru, 

profesorii evaluatori pot aplica penalizări în următoarele situaţii: 
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§ 5puncte pentru deteriorare şi / sau manevrare incorectă a 

materialelor; 

§ 5puncte pentru alegerea incorectă a materialelor 

necesare; 

§ 5puncte pentru cei care nu lucrează în echipă; 

§ 10puncte pentru comportament inadecvat în timpul 

lucrării. 

 

SUBIECTUL 1 

Principiul metodei ( mg = s2pr) 5p 

Desen 5p 

Tabel rezultate experimentale 5p 

Erori 5p 

SUBIECTUL  2 

Potenţiometrul de rezistenţă R 

este echivalent cu 2 rezistoare 

legate în serie, cu rezistenţele: 

aR şi (1-a)R, unde a este un 

coeficient care depinde de 

poziţia cursorului şi poate avea 

valori între 0 şi 1. 

 

5p 

Demonstrarea faptului că tensiunea între bornele C şi E este U 

= aE şi poate fi cuprinsă între 0 şi E volţi. 
5p 
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SUBIECTUL  3   

Desen 

 

5p 

Înregistrarea  datelor experimentale, pentru cel puţin 5 valori 

diferite ale tensiunii 
5p 

Calculul rezistivităţii 5p 

Erori 5p 

TOTAL 50p 

 

 

Tabel nominal cu elevii premianţi  
 

Numele şi 

prenumele elevului 

Unitatea de 

învăţământ 

Numele şi 
prenumele 

profesorilor 

îndrumători 

Premiu / 

menţiune   

Gângioveanu 

Sandra-Milena 
Gr. Şc. „Costin D. 

Neniţescu”, 

Craiova 

Popa Vasile 

Premiul I 
Ivan Dragoş Popa Vasile 

Văduva Delia Popa Vasile 

Stan Andrei 

Gr. Şc. „George 

Bibescu”, Craiova 

Ştiucă-Mihăescu 

Monica 

Premiul I 
Vătau Alina Florian Aurelia-

Daniela 

Fieraru Răzvan Dincă Roxana-

Varvara 
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Vasile Mihai-

Daniel 

Gr. Şc. Ind. 

Energetic, Craiova 

Pufu Nicolae 

Premiul II 
Dobrescu 

Mădălina-Corina 

Florian Gabriel 

Geană Cosmin 

Teodor 

Floriţă Constantin 

Gheorghe Angela-

Karla 

Gr. Şc. „George 

Bibescu”, Craiova 

Florian Aurelia-

Daniela 

Premiul III 
Tudoraşcu 

Alexandru 

Dincă Roxana-

Varvara 

Putinei Gabriela Dincă Roxana-

Varvara 

Guiu Vasilica-

Adina 
Gr. Şc. Ind. 

Energetic, Craiova 

Pufu Nicolae 

Menţiune Duţă Luciana-Elena Florian Gabriel 

Enculescu Andrei-

Florin 

Floriţă Constantin 
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CONCURSUL  DE FIZICĂ APLICATĂ 

AL ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ 

- ETAPA INTERJUDEŢEANĂ, CRAIOVA, 13 MAI 2006 - 

 

SUBIECTE: 

 

A. DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE FRECARE LA 

ALUNECARE  

 

Materiale puse la dispoziţie: 

q plan înclinat cu unghi variabil faţă de orizontală, în 

prelungirea căruia se află un plan orizontal; 

q corpuri de fier; 

q riglă gradată; 

Cerinţe: 

 Folosiţi  materialele puse la dispozitie pentru a determina 

coeficientul de frecare la alunecare m�  între corpurile de fier  şi plan  

(prin două metode diferite)� 

 

B. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR ELECTRICE 

ALE UNOR ELEMENTE DE CIRCUIT 

 

Materiale puse la dispoziţie: 

q două multimetre (voltmetru, ampermetru, ohmetru); 
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q conductoare de legătură; 

q cutie care conţine o baterie, un potentiometru de 1kW şi o 

grupare de rezistoare necunoscută, formată din 3 

rezistoare de cate 100 W fiecare, notată X, conectate între 

ele şi la bornele exterioare ca în figură: 

 

Cerinţe: 

Faceţi determinările necesare pentru a afla: 

q Rezistenţa internă a bateriei. 

q Modul în care sunt grupate cele 3 rezistoare din gruparea X. 

Redactaţi, cu ajutorul calculatorului, un referat care să 

cuprindă, pentru fiecare din subiectele de mai sus, următoarele:  

a) teoria experimentului; 

b) materialele folosite; 

c) modul de lucru (cu desenele corespunzătoare); 

d) tabelul de date, interpretarea datelor experimentale şi 

abaterea acestora de la medie; 

e) surse de erori. 
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Precizări:  

Timpul de lucru pentru efectuarea experimentelor şi 

pentru redactarea referatelor este de 2 ore. 

 

Subiectele au fost propuse de: 

 

Prof. Radu VIŞAN, Grupul Şcolar „C.D. Neniţescu”, 

CRAIOVA 

 

BAREM DE EVALUARE: 

q Punctajul maxim va fi de 100p, din care: 10p din oficiu; 30p 

pentru modul de lucru; 50p pentru referatul lucrării; 10p 

pentru tehnoredactare. 

q Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, 

profesorii evaluatori pot aplica penalizări în următoarele 

situaţii: 10p pentru deteriorare şi / sau manevrare incorectă a 

materialelor; 5p pentru alegerea incorectă a materialelor 

necesare; 5p pentru cei care nu lucrează în echipă; 10p pentru 

comportament inadecvat în timpul lucrării. 

1. Teoria lucrării 

SUBIECTUL A  

Metoda I 

 

Descompunerea greutăţii pe plan înclinat 2 p 

Pentru mişcarea uniformă Gt = Ffrecare 2 p 
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m = tg a 4 p 

Metoda II 
Epotenţială = Lfrecare 2 p 

m = tg f 2 p 

SUBIECTUL B  

r = E/Iscurtcircuit  sau r = ( E - U ) / I; U = tnsiunea la borne cu un 

consumator şi I = intensitatea prin consumatorul respectiv 

4 p 

R = U / I  2 p 

Enumerarea celor 4 moduri de grupare a 3 rezistenţe, cu 

precizarea rezistenţelor echivalente corespunzătoare 

4 p 

Identificarea grupării 2 p 

Total A+B 24 puncte 

 

2. Enumerarea materialelor necesare 

SUBIECTUL A ……………………………………………….. 2 p 

SUBIECTUL B ……………………………………………….. 2 p 

Total A+B 4 puncte 

 

3. Descrierea modului de lucru (cu desenele corespunzatoare) 

SUBIECTUL A ……………………………………………….. 3 p 
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SUBIECTUL B ……………………………………………….. 3 p 

  
 

Total A+B 6 puncte 

 

4. Tabelul de date, interpretarea datelor experimentale şi 

abaterea acestora de la medie 

SUBIECTUL A ……………………………………………….. 5 p 

SUBIECTUL B ……………………………………………….. 5 p 

Total A+B 10 puncte 

 

5. Surse  şi calcul de erori 

SUBIECTUL A ……………………………………………….. 3 p 

SUBIECTUL B ……………………………………………….. 3 p 

Total A+B 6 puncte 

 

 

NOTĂ:  

Orice altă metodă sau rezolvare care duce la rezultate corecte 

va obţine punctajul maxim corespunzător.  
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Tabel nominal cu elevii premianţi  
 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Unitatea 

şcolară  

Judeţul Profesori 

îndrumători 
Premiu / 

Menţiune  

Stan Andrei 
Grupul 

Şcolar 

„George 

Bibescu”, 

Craiova 

Dolj 

Ştiucă-Mihăescu 

Monica 

Premiul I 
Vătau Alina Florian Aurelia-

Daniela 

Fieraru Răzvan Dincă Roxana-

Varvara 

Gavriliţă Mirela Grupul 

Şcolar 

Industrial 

Construcţii 

de Maşini, 

Balş 

Dolj 

Năuiu Elena 

Premiul 

II 

Scurtu Alin Năuiu Elena 

Neacşu Gabriel-

Silviu 

Năuiu Titel 

Breoi Ionuţ Grupul 

Şcolar 

Tehnic, 

Roşiorii de 

Vede 

Teleorman 

Bivolaru Doru 

Premiul 

III 

Scarlat Mădălina Bivolaru Doru 

Moldovanu Elena Stănescu Mirela 

Gângioveanu 

Sandra-Milena 

Grupul 

Şcolar 

„Costin D. 

Neniţescu”, 

Craiova 

Dolj 

Popa Vasile 

Premiul 

III 
Ivan Dragoş Popa Vasile 

Văduva Delia Popa Vasile 

Vasile Mihai-

Daniel 
Grupul 

Şcolar 

Industrial 

Energetic, 

Craiova 

Dolj 

Pufu Nicolae 

Menţiune 
Dobrescu 

Mădălina-Corina 

Florian Gabriel 

Geană Cosmin 

Teodor 

Floriţă Constantin 



LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE FIZICĂ PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 
 

 -106- 

 

 

CUPRINS 

 

GÂNDURI DESPRE FIZICĂ ŞI DESPRE OLIMPIADELE DE 

FIZICĂ / PAG. 5 

 

COMISIA DE ORGANIZARE A OLIMPIADEI NAŢIONALE  

DE FIZICĂ, CRAIOVA, 16-21 APRILIE 2006 / PAG. 10 

 

COMISIA CENTRALĂ A OLIMPIADEI NAŢIONALE DE 

FIZICĂ, CRAIOVA, 16-21 APRILIE 2006 / PAG. 11 

 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ – CRAIOVA, APRILIE 

2006  / PAG. 13 

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ AL 

ELEVILOR DE LA FILIERA TEHNOLOGICĂ / PAG. 58 

 



LUCRĂRI EXPERIMENTALE DE FIZICĂ PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 
 

 -107- 

 

 

 


