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 TEST M.1. STUDIUL MIŞCĂRII  
 

1. Un sistem de referinţă este format din: 
a) corp de referinţă, riglă, ceasornic; c) riglă şi ceasornic; 
b) riglă şi corp de referinţă; d) corp de referinţă. 
 
2. Traiectoria unui vârf al elicei unui avion care zboară 
rectiliniu şi uniform este, în sistemul de referinţă legat de 
avion: 
a) un cerc; c) elipsă; 
b) un punct; d) asemănătoare filetului unui şurub. 
 
3. Acul vitezometrului de la bordul unui automobil ne indică 
modulul:  
a) vitezei medii; c) acceleraţiei medii; 
b) vitezei momentane; d) acceleraţiei momentane. 
 
4. Care din următoarele propoziţii este adevărată ? 
a) Traiectoria unui mobil ce se deplasează de la Polul Sud la 

Ecuator poate fi doar rectilinie. 
b) Legea de mişcare realizează o legătură între durata mişcării 

şi spaţiul parcurs de mobil. 
c) Traiectoria unui mobil ce se deplasează de la Polul Sud la 

Ecuator nu poate fi curbilinie. 
d) Legea de mişcare nu realizează o legătură între durata 

mişcării şi spaţiul parcurs de mobil. 
 
5. Un autoturism pleacă din oraşul A (kilometrul 0) spre oraşul 
B (kilometrul 50). Între cele două repere, autoturismul 
străbate o distanţă egală cu: 
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a) 50km; c) 50m; 
b) 50hm; d) 500m. 
 
6. Un tren porneşte din repaus, uniform accelerat şi străbate 
distanţa de 50m în 5s . Ce acceleraţie are trenul? 

a) 2s
m

8a = ; c) 2s
m

2a = ; 

b) 2s
m

4a = ; d) 2s
m

1a = . 

 
7. În decursul unei perioade (T) un mobil descrie o 
circumferinţă de rază (R) cu o viteză constantă dată de: 
a) TR2 v ××p×= ; c) R v 2 ×w= ; 
b) TR2 v 2 ××p×= ; d) R v ×w= . 
 
8. Unitatea de măsură a vitezei în S.I. este: 

a) 
h

km
; c) 

s
m

; 

b) 
s

km
; d) 2s

m
. 

 
9. Un elev încearcă să determine distanţa la care se află el 
faţă de liziera unei păduri. Pentru determinarea acestei 
distanţe, elevul produce sunete cu ajutorul unui ciocan pe care 
îl loveşte, o singură dată de o nicovală. Viteza sunetului în aer 

este 
s
m

340v sunet @ . Care este distanţa dintre elev şi liziera 

pădurii, dacă ecoul se aude după timpul s1t =  din momentul 
producerii sunetului?  
a) 170m; c) 680m; 
b) 340m; d) 1,7km. 
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 TEST M.2. STUDIUL MIŞCĂRII  
 

1. Viteza unui autoturism este 
h

km
108 . Exprimată în S.I. 

această viteză este de: 

a) 
s

km
30 ; c) 

s
km

108 ; 

b) 
h
m

108 ; d) 
s
m

30 . 

 
2. Traiectoria vârfului peniţei unui stilou, faţă de stilou, în 
timpul în care se scrie cu el este o traiectorie: 
a) unidimensională; c) plană; 
b) spaţială; d) punctiformă. 
 
3. Traiectoria unui punct de pe o piuliţă faţă de şurubul pe 
care se roteşte este o traiectorie: 
a) punctiformă; c) plană; 
b) spaţială; d) unidimensională. 
 
4. Dacă un corp se mişcă în planul XOY, atunci: 
a)  x(t)x =  reprezintă ecuaţia explicită a traiectoriei; 
b)  y(t)y =  reprezintă ecuaţia explicită a traiectoriei; 
c)  x(t)x =  şi  y(t)y =  reprezintă ecuaţiile cinematice ale 

mişcării; 
d) ecuaţiile  x(t)x =  şi  y(t)y =  reprezintă vectorul de poziţie 

al punctului. 
 
5. Acceleraţia are în S.I. unitatea de măsură: 
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a) 
h

km
; c) 

s
m

; 

b) 
s

km
; d) 2s

m
. 

 
6. Un avion decolează cu acceleraţie constantă de pe un 
aeroport. Dacă el porneşte din repaus şi parcurge pe pistă o 
distanţă de 1000m în 20s, atunci viteza cu care decolează 
avionul este: 

a) 
s
m

200 ; c) 
s
m

100 ; 

b) 
s
m

150 ; d) 
s
m

50 . 

 
7. Care dintre următoarele relaţii nu este scrisă corect? 
a) n×p×=w 2 ; c) Rv ×w= ; 

b) 
T

2 p×
=w ; d) 

T
2 p×

=n . 

 
8. Distanţa străbătută de un struţ ce se mişcă rectiliniu şi 

uniform cu viteza  
h

km
18v =  timp de o oră este: 

a) km8,1 ; c) km180 ; 
b) km18 ; d) 0m18 . 

 
9. Perioada de rotaţie a unui disc de pick-up cu turaţia 

min
rot

 45n =  este: 

a) 1s ; c) 1,66s ; 
b) 1,33s ; d) 2s. 
 



FIZICĂ PENTRU ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII: TESTE GRILĂ 

 

 -9- 

 

 TEST M.3. PRINCIPIILE MECANICII 
 
1. Coeficientul de frecare la alunecare este egal cu:  
a) 11

f NF -- × ; c) 1
f NF -× ; 

b) NF 1
f ×- ; d) NFf × . 

 

2. Unitatea de măsură a mărimii fizice lkD-  este: 
a) 1mN -× ;   c) N;  
b) m;  d) mN × .  
 
3. Un corp se află pe o suprafaţă orizontală netedă. Asupra 
corpului acţionează o forţă constantă, după o direcţie paralelă 

cu suprafaţa, care imprimă acestuia o acceleraţie 2s
m

0,5a = . 

Care este valoarea acceleraţiei corpului dacă forţa îşi triplează 
modulul? 

a) 2s
m

0,5 ; c) 2s
m

1,5 ; 

b) 2s
m

2  ; d) 2s
m

1 . 

 
4. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Forţa elastică este forţa care apare într-un corp 

nedeformat. 
b) Forţa de frecare nu apare la suprafaţa de contact dintre 

două corpuri. 
c) Forţa de greutate are direcţia firului cu plumb. 
d) Simbolul unităţii de măsură pentru forţă în S.I. este m. 
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5. Care este greutatea maximă pe care o poate ridica un om, 
ce are forţa musculară de N 1000 , cu ajutorul unui scripete 
mobil  ideal? 
a) 2000N; c) 20N; 
b) 200N; d) 20kN. 
 
6. Care este acceleraţia cu care trebuie ridicat, vertical în sus, 
un corp cu ajutorul unui fir astfel încât tensiunea să fie de n ori 
mai mare decât greutatea corpului? Se consideră cunoscută 
acceleraţia gravitaţională g. 
a) gna ×= ; c) ( ) g1na ×+= ; 
b) ( ) g1na ×-= ; d) ga = . 
 
7. Care este forţa de frecare ce se exercită între un dulap şi un 
parchet dacă forţa necesară împingerii dulapului pe parchet, 
cu viteză constantă, este de N 1000 ? 
a) 1000N; c) 10kN; 
b) 100N; d) 10N. 
 
8. Un aviator are greutatea de 1000N. Care este masa 
aviatorului? ( )2sm10g -×=  
a) 1000kg; c) 100kg; 
b) 1000g; d) 100g. 
 

9. De un resort, cu constanta elastică de 
m
N

 1000 , se 

suspendă un corp cu masa de 100g. Care este alungirea 

resortului? ( )2sm10g -×=  
a) 10cm; c) 10mm; 
b) 1cm; d) 1mm. 
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 TEST M.4. PRINCIPIILE MECANICII 
 
1. O sanie de masă  kg 5 m = este deplasată pe o suprafaţă 
orizontală ( 2,0=m ). Care este forţa de frecare dintre sanie şi 

suprafaţa orizontală? ( )2sm10g -×=  
a) 10N; c) 20N; 
b) 50N; d) 2N. 
 
2. Un autoturism cu masa t1m1 =  tractează accelerat o 
remorcă cu masa t5,0m2 = . Dacă forţele de rezistenţă sunt 
neglijabile, iar tensiunea cablului de remorcare este 

00N25T = , atunci forţa de tracţiune pe care o dezvoltă 
motorul autoturismului este:  
a) 7500N; c) 1500N; 
b) 15000N; d) 750N. 
 
3. Care este acceleraţia cu care se mişcă un lift de masă 

 kg 1000m = , dacă  tensiunea din cablul de susţinere este 
kN 11T = ? ( )2sm10g -×=  

a) 2s
m

0,5 ; c) 2s
m

1,5 ; 

b) 2s
m

2  ; d) 2s
m

1 . 

 
4. De-a lungul unui plan înclinat cu un unghi a  faţă de 
orizontală este lansat un cărucior. Condiţia ce trebuie 
îndeplinită pentru staţionarea căruciorului pe planul înclinat 
este: 
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a) a>m tg
2
1

; c) a<m tg
2
1

; 

b) a>m tg ; d) a<m tg . 
 
5. Unitatea de măsură pentru greutatea unui corp este: 
a) N; c) m; 
b) kg; d) mN × . 
 
6. Care este greutatea maximă pe care o poate ridica un om, 
ce are forţa musculară de N 1500 , cu ajutorul unui scripete fix  
ideal? 
a) 7500N; c) 1500N; 
b) 15000N; d) 750N. 
 

7. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
0

0

SE
lF
×

×
este: 

a) N; c) m; 
b) 1mN -× ; d) mN × . 
 
8. Constanta elastică echivalentă, paralelk , a sistemului format 

din două resorturi grupate în paralel se determină din relaţia:  
a) 1

2
1

1
1

paralel kkk --- += ; c) 1
2

1
1paralel kkk -- += ; 

b) 21paralel kkk += ; d) 21paralel kkk ×= . 

 
9. O cutie, cu greutatea G, este aşezată pe podeaua unui lift 
care coboară accelerat ( )ga < . Forţa de apăsare normală ( )NF  
exercitată de cutie pe podeaua liftului este: 
a) GFN = ; c) 0FN = ; 
b) GFN > ; d) GFN <  şi 0FN ¹ . 
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TEST M.5. LUCRUL MECANIC. ENERGIA MECANICĂ. 
IMPULSUL MECANIC 

 
1. Care este puterea medie dezvoltată de un om cu masa 

kg100m = ,   dacă   el   urcă  pe o  scară,  până la  înălţimea 
m5h =  faţă de suprafaţa pământului, într-un timp 
s20t = ? ( )2sm10g -×=  

a) 250W; c) 1000W; 
b) 500W; d) 2000W. 
 
2. Energia potenţială a unui corp de masă m ridicat la 
înălţimea h este:  
a) hgmEp ××= ; c) vhgmEp ×××= ; 

b) vgmEp ××= ; d) hvmEp ××= . 

 
3. Un vagon remorcă de tramvai este tractat de către vagonul 
motor cu o forţă N20000F = . Care este lucrul mecanic al 
forţei F între două staţii situate la distanţa m200d = ? 
a) 4MJ; c) 4GJ; 
b) 4kJ; d) 100J. 
 
4. Un elev ridică o minge cu masa de 1kg, vertical şi uniform, 
la înălţimea de 2,5m. Care este lucrul mecanic efectuat în 

acest caz? ( )2sm10g -×=  
a) 2,5J; c) 1J; 
b) 25J; d) 10J. 
 
5. Impulsul mecanic al unui corp, în funcţie de masa (m) şi 
energia cinetică ( cE ), la un moment dat este egal cu: 
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a) ( )2
1

cEm2 × ; c) ( ) 2
1

cEm2 -× ; 

b) ( ) 2
cEm2 -× ; d) ( )2cEm2 × . 

 
6. Unitatea de măsură a mărimii fizice vm

r
×  este: 

a) smkg ×× ; c) smkg 1 ××- ; 
b) 11 smkg -- ×× ; d) 1smkg -×× . 
 
7. Un alpinist are energia cinetică de 100J, iar energia 
potenţială de 49900J. Care este energia mecanică a 
alpinistului? 
a) 50kJ; c) 500J; 
b) 50MJ; d) 5000J. 
 

8. Un lift urcă cu acceleraţia 2s
m

1a =  până la înălţimea de 

10m. Lucrul mecanic util dezvoltat de motorul liftului este de 
66kJ. Ce masă are liftul? ( )2sm10g -×=   
a) 600kg; c) 6600kg; 
b) 660kg; d) 6000kg. 
 

9. Un cărucior cu masa   kg 1 m1 = şi viteza iniţială 
s
m

2  v1 =  se 

mişcă spre un alt cărucior cu masa  12 mm = , aflat în repaus. 
În urma ciocnirii frontale cărucioarele se cuplează. Viteza 
sistemului fizic, în acest caz, este: 

a) 
s
m

4 ; c) 
s
m

2 ; 

b) 
s
m

3 ; d) 
s
m

1 . 
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TEST M.6. LUCRUL MECANIC. ENERGIA MECANICĂ. 
IMPULSUL MECANIC 

 
1. Căldura degajată în urma ciocnirii plastice are în S.I. 
unitatea de măsură: 
a) W; c) J; 
b)  1sW -× ; d) sJ × . 
 
2. Ce lucru mecanic efectuează un elev care trage o sanie cu o 
forţă de 10N  înclinată sub un unghi de 60o  faţă de orizontală 
pe o distanţă de 1m? 
a) 5J; c) 2J; 
b) 10J; d) 20J. 
 
3. Un om cu masa de 75kg urcă în 3min la 18m înălţime 
( )2sm10g -×= . Puterea dezvoltată de om este: 
a) 4500W; c) 750W; 
b) 450W; d) 75W. 
 
4. O sanie, aflată iniţial în repaus,  este trasă  cu ajutorul unei 
forţe orizontale N2F =  pe o suprafaţă orizontală, perfect 
netedă. Care este impulsul cutiei după 1s? 
a) 1smkg2 -×× ; c) 1smkg4 -×× ; 
b) 1smkg2,0 -×× ; d) 1smkg4,0 -×× . 
 
5. Care este energia cinetică a unui paraşutist, cu masa de 

100kg, ce cade cu viteza de 
s
m

10  faţă de sol? 

a) 10000J; c) 50000J; 
b) 1000J; d) 5000J. 
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6. În timpul desfăşurării unui antrenament, un atlet ridică la 
înălţimea de  2,5m  o halteră cu masa de 150kg. Care este 
energia potenţială a halterei? ( )2sm10g -×=  
a) 3750J; c) 1500J; 
b) 2500J; d) 400J. 
 

7. Unitatea de măsură a mărimii fizice Fr
rr

´  este: 
a) mN × ; c) 1mN -× ; 
b) J ; d) 1J- . 
 
8. Se consideră o suprafaţă plană, perfect netedă, pe care se 
află două bile de biliard identice. Prima bilă are viteza iniţială 

s
m

2  v1 =  şi se mişcă spre cea de a doua bilă, care se află în 

repaus, pe care o ciocneşte frontal. Considerând ciocnirea 
dintre bile perfect elastică, putem afirma că viteza celei de a 
doua bile după ciocnire este: 

a) 
s
m

4 ; c) 
s
m

2 ; 

b) 
s
m

3 ; d) 
s
m

1 . 

 

9. O bilă metalică este aruncată, cu viteza 
s
m

4v = ,              

în sus de-a lungul unui jgheab  înclinat.  Care  este  înălţimea  
până  la  care  poate  urca bila? Se neglijează frecările. 
( )2sm10g -×=  
a) 4m; c) 0,8m; 
b) 2m; d) 1,6m. 
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 TEST E.1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ELECTROSTATICĂ 
 
1. În jurul oricărui corp încărcat electric apare un câmp ce este 
caracterizat prin: 
a) intensitatea câmpului electric şi forţa electrică; 
b) intensitatea câmpului electric şi potenţialul electric; 
c) forţa electrică şi potenţialul electric; 
d) capacitatea electrică şi potenţialul electric. 
 
2. Expresia matematică a capacităţii condensatorului plan 
este: 

a) 
d

S
C

r0 ×e×e
= ; c) 

d
S

C
0

r

×e
×e

= ; 

b) 
S

d
C r0 ×e×e
= ; d) 

d
S

C r0 ×e×e
= . 

 
3. Intensitatea câmpului electric într-un punct aflat la mijlocul 
distanţei dintre două corpuri punctiforme încărcate electric 
este zero dacă sarcinile electrice ale celor două corpuri sunt: 
a) egale şi de acelaşi semn; 
b) egale şi de semne opuse; 
c) diferite, dar au acelaşi semn; 
d) diferite şi de semne opuse. 
 
4. Potenţialul electric al câmpului electric creat de o sarcină 
punctiformă este direct proporţional cu: 
a) sarcina electrică şi invers proporţional cu pătratul distanţei; 
b) pătratul distanţei şi invers proporţional cu sarcina electrică; 
c) sarcina electrică şi invers proporţional cu distanţa; 
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d) distanţa şi invers proporţional cu sarcina electrică. 
 
5. Capacitatea electrică a unui corp încărcat cu sarcina (Q), 
care are potenţialul (V), se poate determina din relaţia: 

a) 
V
Q

C = ; c) VQC ×= ; 

b) 
VQ

1
C

×
= ; d) 

Q
V

C = . 

 
6. Două condensatoare identice, cu capacitatea de F10m , sunt 
conectate în serie. Capacitatea electrică a grupării este:  
a) F20m ; c) F5m ; 
b) F10m ; d) F5,2 m . 
 
7. Intensitatea câmpului electric se măsoară în: 
a) N; c) -1mV × ; 
b) -1CJ × ; d) C. 
 
8.  Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Două corpuri electrizate de acelaşi semn se atrag. 
b) Intensitatea câmpului electric este o mărime fizică scalară. 
c) Potenţialul electric este o mărime fizică vectorială. 
d) Condensatorul electric este ansamblul format din două 

conductoare separate printr-un dielectric.  
 
9. În timpul unei descărcări electrice între doi nori se scurge o 
sarcină de 50C şi se face  un lucru mecanic de 1GJ. Diferenţa 
de potenţial între cei doi nori este: 
a) V102 7× ; c) V102 4× ; 
b) V1050 6× ; d) V1050 9× . 
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 TEST E.2. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ELECTROSTATICĂ 
 
1. Dacă distanţa dintre două sarcini electrice identice se 
reduce la jumătate, atunci forţa coulombiană: 
a) scade de 4 ori; c) creşte de 4 ori; 
b) scade de 2 ori; d) creşte de 2 ori. 
 
2. Unitatea de măsură a mărimii fizice 1UQ -×  este: 
a) N; c) F; 
b) J; d) V. 
 
3. Intensitatea câmpului electric creat de o sarcină 
punctiformă este direct proporţională cu: 
a) sarcina electrică şi invers proporţional cu pătratul distanţei; 
b) pătratul distanţei şi invers proporţional cu sarcina electrică; 
c) sarcina electrică şi invers proporţional cu distanţa; 
d) distanţa şi invers proporţional cu sarcina electrică. 
 
4. Potenţialul electric într-un punct aflat la mijlocul distanţei 
dintre două corpuri punctiforme încărcate electric este zero 
dacă sarcinile electrice ale celor două corpuri sunt: 
a) egale şi de acelaşi semn; 
b) egale şi de semne opuse; 
c) diferite, dar au acelaşi semn; 
d) diferite şi de semne opuse. 
 
5. Unitatea de măsură în S.I. pentru potenţialul electric este: 
a) N; c) C; 
b) J; d) V. 
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6. Două condensatoare identice, cu capacitatea de F10m , sunt 
conectate în paralel. Capacitatea electrică a grupării este:  
a) F20m ; c) F5m ; 
b) F10m ; d) F5,2 m . 
 
7.  Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Un corp are sarcina pozitivă dacă este încărcat cu protoni. 
b) Un corp are sarcina pozitivă dacă este încărcat cu pozitroni. 
c) Un corp are sarcina pozitivă dacă are electroni în exces. 
d) Un corp are sarcina pozitivă dacă are un deficit de 

electroni. 
 
8. La deplasarea unui corp ce are  sarcina electrică de 1nC 
între punctele M şi N ale unui câmp electric, câmpul 
efectuează un lucru mecanic de 1mJ. Diferenţa de potenţial 
între punctele M şi N este: 
a) V106 ; c) V103 ; 
b) V109 ; d) V1012 . 
 
9. Într-o zonă de câmp electric uniform, de intensitate E, se 
află o particulă electrizată cu masa m şi sarcina Q. Iniţial, 
particula electrizată se află în repaus. Ştiind că particula 
străbate distanţa d în câmpul electric uniform, putem afirma că 
viteza particulei după parcurgerea acestei distanţe este dată 
de relaţia: 

a) 
m

UQ2
v

××
= ; c) 

Um
Q2

v
×
×

= ; 

b) 
mQ
U2

v
×
×

= ; d) 
Q

Um2
v

××
= . 
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 TEST E.3. CURENTUL ELECTRIC STAŢIONAR 
 
1. Sensul curentului electric este dat de: 
a) sensul de deplasare a purtătorilor de sarcină pozitivă prin 
circuitul exterior; 
b) sensul de deplasare a purtătorilor de sarcină negativă prin 
circuitul exterior; 
c) sensul de deplasare a atomilor prin circuitul exterior; 
d) sensul de deplasare a atomilor prin circuitul interior. 
 
2. Două rezistoare identice, cu rezistenţa de W1000  sunt 
conectate în paralel. Rezistenţa electrică a grupării este:  
a) W500 ;  c) W2000 ; 
b) W1000 ; d) W1000000 . 
 
3. Legea a doua a lui Kirchhoff 
pentru ochiul de reţea 2O  din figura 
alăturată se poate scrie sub forma: 
a) ( ) RIrRIE 22232 ×++×= ; 
b) ( ) RIrRIE 22231 ×++×= ; 
c) ( ) RIrRIE 21111 ×++×= ; 
d) ( ) RIrRIE 21112 ×++×= . 
 

 

4. Unitatea de măsură a mărimii fizice ( )t10 ×a+r  este: 

a) 1m-×W ;  c) m×W ; 
b) m1 ×W- ; d) W . 
 
5. Unitatea de măsură a mărimii fizice tIU ××  este:  
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a) J;  c) V; 
b) A; d) W. 
 
6. Intensitatea curentului electric I printr-un conductor de 
rezistenţă R, constantă, depinde de tensiunea U aplicată la  
capetele sale conform reprezentării grafice din figura: 

a)  c)   

b)  d)   
 
7. Care este intensitatea curentului electric dacă o sarcină de 

C1200  traversează un circuit electric timp de2min?  
a) 60A; c) 1A; 
b) 600A; d) 10A. 
 
8. Printr-un  rezistor  cu rezistenţa de 100W trece un curent de  
10mA. Tensiunea aplicată la bornele rezistorului este: 
a) 1V; c) 100V; 
b) 10V; d) 1000V. 
 
9. Ce intensitate are curentul ce străbate un bec de 100W, 
dacă tensiunea de la bornele becului este de 220V? 
a) 4,5A; c) 2,2A; 
b) 22A; d) 0,45A. 
 



FIZICĂ PENTRU ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII: TESTE GRILĂ 

 

 -23- 

 TEST E.4. CURENTUL ELECTRIC STAŢIONAR 
 
1. Două rezistoare identice, cu rezistenţa de Wk1  sunt 
conectate în serie. Rezistenţa electrică a grupării este: 
a) Wk5,0 ;  c) Wk1 ; 
b) Wk10 ; d) Wk2 . 
 

2. Diferenţa de potenţial de la bornele unui conductor, cu 
rezistenţa de 10W, este de 5V. Intensitatea curentului electric 
ce străbate conductorul are valoarea: 
a) A5,0 ;  c) A1 ; 
b) A5 ; d) A10 . 
 
3. Unitatea de măsură a mărimii fizice IU ×  este:  
a) W ;  c) V; 
b) A; d) W. 
 

4. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
S

l×r
 este:  

a) W ; c) m×W ; 
b) A; d) V. 
 
5. O sursă cu tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă 
r debitează în circuitul exterior puterea maximă: 

a) 
r
E2 2

; c) 
r4

E2

; 

b) 
r
E4 2

; d) 
r2

E2

. 
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6. Se consideră reţeaua electrică 
din figura alăturată. Prima legea a 
lui Kirchhoff pentru nodul de reţea 

1N  se poate scrie sub forma: 
a) 0III 321 =-+- ; 
b) 0III 321 =++- ; 

c) 0III 321 =-+ ; 
d) 0III 321 =-- . 

 

 
7. Se dau următoarele elemente de circuit: baterie, bec, 
întrerupător, conductoare de legătură. Utilizând toate 
elementele de circuit, precizaţi care este numărul minim de fire 
conductoare pentru ca becul să lumineze? 
a) 3 fire conductoare; c) 5 fire conductoare; 
b) 4 fire conductoare; d) 6 fire conductoare. 
 
8. Un conductor de cupru este alimentat de la bornele unei 
surse de curent continuu ce are tensiunea electromotoare de 
6V. Căderea  de  tensiune de pe  conductorul de nichel este  
de 5,6V. Tensiunea internă a sursei este de: 
a) 5,8V; c) 0,4V; 
b) 33,6V; d) 11,6V. 
  
9. Se consideră circuitul electric din 
figura alăturată. Energia electrică 
consumată de rezistor în 3 minute 
are valoarea: 
a) 14400J; 
b) 1440J; 
c) 24J; 

 

d) 240J. 
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TEST E.5. CÂMPUL MAGNETIC AL CURENTULUI 
ELECTRIC 

 
1. Liniile câmpului magnetic sunt: 
a) tangente în fiecare punct la direcţia acului magnetic; 
b) paralele cu direcţia acului magnetic; 
c) în acelaşi timp tangente şi paralele în fiecare punct la 

direcţia acului magnetic; 
d) paralele cu liniile câmpului electric generat de o sarcină Q. 
 

2. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
tD
fD

-  este: 

a) T;  c) A; 
b) Wb; d) V. 
 

3. Un conductor cu lungimea 10cm este plasat într-un câmp 
magnetic perpendicular, de inducţie 5T. Dacă intensitatea 
curentului care circulă prin conductor este de 2A, atunci forţa 
care acţionează asupra conductorului este:  
a) 1N;  c) 100N; 
b) 0,1N; d) 10N. 
 

4. Dacă inductanţa unui circuit este de 3mH, iar fluxul 
magnetic prin acel circuit este de 1,5mWb, atunci intensitatea 
curentului care trece prin circuit este egală cu: 
a) 0,5A;  c) 3A; 
b) 4,5A; d) 2A. 
 
5. Mărimea fizică ce caracterizează un câmp magnetic din 
punct de vedere al intensităţii interacţiei sale cu un circuit 
parcurs de curent electric aflat în acel câmp o numim: 
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a) flux magnetic al acelui câmp; 
b) inducţie magnetică al acelui câmp; 
c) forţă electromagnetică a acelui câmp; 
d) tensiune electromotoare indusă. 
 
6. Un conductor de 1m lungime  este plasat într-un câmp 
magnetic perpendicular, de inducţie 2T. Dacă forţa care 
acţionează asupra conductorului este 4N, atunci intensitatea 
curentului care circulă prin conductor este: 
a) 6A;  c) 2A; 
b) 0,5A; d) 8A. 
 
7. Cu ce viteză trebuie să se deplaseze un fir conductor lung 
de 1m, perpendicular pe liniile unui câmp magnetic de inducţie 
0,2T, pentru a induce o tensiune electromotoare de 2V la 
capete? 
a) 1sm1 -× ;  c) 1sm10 -× ; 
b) 1sm2 -× ; d) 1sm20 -× . 
 
8. Unitatea de măsură pentru inductanţă este: 
a) N;  c) V; 
b) H; d) T. 
 
9. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Inducţia magnetică se măsoară în Weber. 
b) Tensiunea electromotoare indusă este invers proporţională 

cu viteza de variaţie a fluxului magnetic inductor luată cu 
semn schimbat. 

c) Acţiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs 
de curent electric se numeşte forţă electrică. 

d) Michael Faraday a descoperit fenomenul de inducţie 
electromagnetică. 
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TEST E.6. CÂMPUL MAGNETIC AL CURENTULUI 
ELECTRIC 

 

1. Fluxul magnetic printr-o suprafaţă de 2m1 , aşezată 
perpendicular pe liniile unui câmp magnetic de inducţie mT1  
este: 
a) mWb1 ;  c) Wb1m ; 
b) Wb1 ; d) kWb1 . 
 
2. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Autoinducţia este fenomenul de inducţie electromagnetică 

produs într-un circuit datorită variaţiei intensităţii curentului 
din acel circuit. 

b) Inductanţa se măsoară în Tesla. 
c) Tensiunea electromotoare indusă este invers proporţională 

cu viteza de variaţie a intensităţii curentului electric, 
factorul de proporţionalitate fiind inductanţa circuitului. 

d) Câmpul magnetic este o formă de existenţă a materiei care 
se manifestă prin interacţiuni între corpuri încărcate cu 
sarcină electrică. 

 
3. Un conductor de 1m lungime  este plasat într-un câmp 
magnetic perpendicular, de inducţie 0,8T. Dacă intensitatea 
curentului care circulă prin conductor este 3,75A, atunci forţa 
ce acţionează asupra conductorului este: 
a) 4,68N;  c) 3N; 
b) 2,9N; d) 0,21N. 
 

4. Tensiunea autoindusă într-un circuit are valoarea de 0,1V. 
Care este inductanţa circuitului dacă la deschiderea lui, 
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intensitatea curentului scade de la valoarea de 1A la zero după  
1s? 
a) 1H;  c) 0,01H; 
b) 0,1H; d) 10H. 
 
5. Inducţia magnetică are în S.I. unitatea de măsură: 
a) V;  c) Wb; 
b) H; d) T. 
 
6. Expresia matematică a legii inducţiei electromagnetice este: 

a) 
t

e
D
fD

-= ;  c) 
t

Le
D
fD

×-= ; 

b) 
t2

1
e

D
fD

×-= ; d) 
t
i

Lea D
D

-= . 

 
7. Sensul forţei electromagnetice se determină cu regula lui: 
a) Fleming;  c) Henry; 
b) Weber; d) Ampere. 
 
8. Motorul electric de curent continuu este maşina care 
consumă: 
a) energie electrică şi efectuează lucru mecanic; 
b) energie mecanică şi efectuează lucru mecanic; 
c) energie termică şi efectuează lucru mecanic; 
d) energie chimică şi efectuează lucru mecanic. 
 
9. Experienţa care a pus în evidenţă, pentru prima dată, faptul 
că în jurul oricărui conductor parcurs de curent electric apare 
un câmp magnetic a fost realizată de către: 
a) Faraday;  c) Henry; 
b) Ampere; d) Oersted. 
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 TEST E.7. CURENTUL ELECTRIC ALTERNATIV 
 
1. Transformatorul este alcătuit din: 
a) două bobine şi un miez magnetic; 
b) o bobină şi un condensator; 
c) o bobină şi un miez magnetic; 
d) un rezistor şi un miez magnetic. 
 
2. Un circuit RLC serie funcţionează în regim capacitiv dacă 
este îndeplinită condiţia dintre reactanţele inductivă ( LX ) şi 
capacitivă ( CX ): 
a) CL XX > ;  c) CL XX < ; 

b) 0XL < ; d) 0XC < . 
 
3. Valoarea efectivă a tensiunii în primarul unui transformator 
este 6V, iar valoarea efectivă a tensiunii în secundarul acestuia 
este 12V. Raportul de transformare este egal cu: 
a) 2;  c) 72; 
b) 0,5; d) 6. 
 
4. Alege varianta corectă. 
a) Într-un circuit de curent alternativ bobina se comportă ca 

un rezistor. 
b) Impedanţa unui circuit de curent alternativ se măsoară în 

amperi. 
c) În curent alternativ bobina introduce în circuit o rezistenţă 

aparentă numită reactanţă inductivă. 
d) O tensiune electromotoare alternativă nu se poate obţine 

dacă rotim uniform o spiră într-un câmp magnetic uniform.  
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5. Unitatea de măsură a mărimii fizice L×w  este: 
a) W ;  c) V; 
b) A; d) W. 
 
6. Un transformator de sonerie are valoarea efectivă a 
tensiunii din primar mai mare decât valoarea efectivă a 
tensiunii din secundar. În acest caz se poate afirma că 
transformatorul are raportul de transformare: 
a) 1k > ;  c) 1k = ; 
b) 1k < ; d) 0k = . 
 
7. Impedanţa unui circuit RLC paralel se poate determina din 
relaţia: 

a) 

2
L

2 X
1

R
1

1
Z

+

= ;  c) 
2

cL
2 X

1
X
1

R
1

1
Z

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
++

= ; 

b) 

2
C

2 X
1

R
1

1
Z

+

= ; d) 
2

cL
2 X

1
X
1

R
1

1
Z

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-+

= . 

 
8. Dacă defazajul unui circuit RLC serie este nul, atunci: 

a) are loc rezonanţa tensiunilor; 
b) are loc rezonanţa curenţilor; 
c) curentul total prin circuit se anulează; 
d) impedanţa circuitului este nulă. 

 
9. Unitatea de măsură pentru puterea activă este: 
a) VAR;  c) V; 
b) VA; d) W. 
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 TEST E.8. CURENTUL ELECTRIC ALTERNATIV 
 
1. Dacă defazajul unui circuit RLC paralel este nul, atunci: 
a) are loc rezonanţa tensiunilor; 
b) are loc rezonanţa curenţilor; 
c) curentul total prin circuit se anulează; 
d) impedanţa circuitului este nulă. 
 
2. Impedanţa unui circuit de curent alternativ se poate 
determina din relaţia: 
a) IUZ ×= ;  c) 1IUZ -×= ; 
b) IUZ 1 ×= - ; d) 11 IUZ -- ×= . 
 
3. Alege varianta corectă. 
a) Într-un circuit de curent alternativ condensatorul se 

comportă ca un întrerupător. 
b) În curent alternativ rezistorul defazează intensitatea 

înaintea tensiunii. 
c) O bobină la care neglijăm rezistenţa electrică se numeşte 

bobină reală. 
d) O tensiune electromotoare alternativă se poate obţine prin 

rotirea unui magnet (câmp magnetic) în faţa unei bobine 
fixe. 

 
4. Impedanţa unui circuit RLC serie se poate determina din 
relaţia: 

a) 2
L

2 XRZ += ;  c) ( )2cL
2 XXRZ ++= ; 

b) 2
C

2 XRZ += ; d) ( )2cL
2 XXRZ -+= . 
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5. Sistemul trifazic de curent alternativ este realizat din trei 
circuite de curent alternativ care au aceeaşi frecvenţă, având 
tensiunile electromotoare cu valori maxime de aceeaşi valoare 
şi defazate între ele cu: 
a) o30 ;  c) o90 ; 
b) o60 ; d) o120 . 
 
6. Unitatea de măsură a mărimii fizice ( ) 1C -×w  este: 
a) W ;  c) V; 
b) A; d) W. 
 
7. Un circuit RLC paralel funcţionează în regim capacitiv dacă 
este îndeplinită condiţia dintre reactanţele inductivă ( LX ) şi 
capacitivă ( CX ): 
a) CL XX > ;  c) CL XX < ; 

b) 0XL < ; d) 0XC < . 
 

8. Elementul de circuit care se comportă identic, atât în curent 
electric continuu, cât şi în curent alternativ este: 
a) condensatorul;  c) transformatorul; 
b) bobina; d) rezistorul. 
 
9. Semne convenţionale utilizate pentru transformatorul 
electric sunt reprezentate grafic în figura: 

a)  c)  

b)  d)  
 



FIZICĂ PENTRU ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII: TESTE GRILĂ 

 

 -33- 

 

TEST T.1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ.   
GAZUL IDEAL. TEMPERATURA 

 
1. Dacă în cursul unei transformări de stare parametrii de 
stare variază atât de lent încât, la orice moment, sistemul 
termodinamic poate fi considerat în echilibru termodinamic, 
atunci transformarea este: 
a) cvasistatică; c) reversibilă; 
b) necvasistatică; d) ireversibilă. 
 
2. Un gaz ideal trece din starea 1 ( )111 T ,V ,p  în starea 2 
( )221 T ,V ,p , în cursul transformării masa gazului fiind 
constantă. În acest caz avem ecuaţia: 
a) 2211 TVTV ×=× ; c) 2111 TpTp ×=× ; 

b) 
2

2

1

1

T
V

T
V

= ; d) 
1

2

2

1

T
V

T
V

= . 

 
3. Referitor la temperatură se poate afirma că: 
a) se poate repera în orice stare a sistemului termodinamic; 
b) este o mărime fizică vectorială; 
c) se măsoară în kmol; 
d) se măsoară cu ajutorul unor instrumente numite 

termometre. 
 
4. Un gaz ideal de masă m efectuează o transformare 
izotermă. În acest caz: 
a) se menţin constante masa gazului şi presiunea; 
b) se menţin constante masa gazului şi temperatura; 
c) se menţin constante masa gazului şi volumul; 
d) se menţine constantă doar masa gazului. 
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5.  Un gaz ideal are presiunea Pa103 4×  la temperatura K300 . 
Dacă se menţine volumul constant şi temperatura gazului se 
ridică la K400 , atunci presiunea gazului, în  acest caz, este: 
a) Pa104 4× ;  c) Pa105,2 4× ; 
b) Pa109 4× ; d) Pa1012 4× . 
 
6. Pentru un mol de gaz ecuaţia termică de stare este: 
a) RTpV =m ;  c) 1RTpV -

m = ; 

b) RTVp 1 =m
- ; d) m= RVpT . 

 
7. Care dintre următoarele propoziţii este corectă? 
a) Transformările cvasistatice nu pot fi reprezentate grafic. 
b) Transformările necvasistatice pot fi reprezentate grafic. 
c) Procesele naturale sunt procese necvasistatice. 
d) Procesele naturale sunt procese cvasistatice. 
 
8. Starea unui sistem termodinamic este o stare de echilibru 
termodinamic dacă: 
a) parametrii care o caracterizează sunt constanţi în timp; 
b) sistemul este omogen şi neizolat; 
c) ciocnirile dintre particule şi pereţii vasului, în care se află 

sistemul termodinamic, sunt elastice; 
d) sistemul este neomogen şi neizolat. 
 
9. Transformarea de stare a unui 
gaz ideal este reprezentată  în 
figura alăturată, deci aceasta este: 
a) o răcire izocoră; 
b) o destindere izotermă; 
c) o încălzire izobară; 
d) o încălzire izocoră.  



FIZICĂ PENTRU ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII: TESTE GRILĂ 

 

 -35- 

 

TEST T.2. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ.    
GAZUL IDEAL. TEMPERATURA 

 
1. Două baloane identice, închise ermetic, sunt încălzite 
utilizând încălzitoare identice. Ştiind că în primul balon se află 
aer iar în cel de-al doilea se află apă, putem afirma că: 
a) aerul se încălzeşte într-un interval de timp mai mic decât 

apa; 
b) aerul se încălzeşte la fel de repede ca şi apa; 
c) aerul se încălzeşte într-un interval de timp mai mare decât 

apa; 
d) aerul şi apa nu se încălzesc. 
 
2. Un gaz ideal trece din starea 1 ( )111 T ,V ,p  în starea 2 
( )122 T ,V ,p , în cursul transformării masa gazului fiind 
constantă. În acest caz avem ecuaţia: 
a) 2211 VpVp ×=× ; c) 2112 VpVp ×=× ; 

b) 
2

2

1

1

V
p

V
p

= ; d) 
2

1

2

1

p
p

V
V

= . 

 
3. Un gaz ideal are volumul 3m03,0  la temperatura K300 . 
Dacă se menţine presiunea constantă şi temperatura gazului 
se ridică la K400 , atunci volumul gazului, în  acest caz, este: 
a) 3m04,0 ;  c) 3m025,0 ; 
b) 3m09,0 ; d) 3m12,0 . 
 
4. Dacă în cursul unei transformări de stare starea finală a 
sistemului termodinamic coincide cu starea iniţială, atunci 
transformarea este: 
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a) ciclică; c) reversibilă; 
b) neciclică; d) ireversibilă. 
 
5. În funcţie de unităţi ale mărimilor fundamentale din S.I., 
unitatea de măsură a presiunii este: 

a) 22 skgm -×× ; c) 212 skgm -- ×× ; 

b) 12 kgsm -×× ; d) 21 skgm -- ×× . 
 
6. Un gaz ideal de masă m efectuează o transformare izobară. 
În acest caz: 
a) se menţin constante masa gazului şi presiunea; 
b) se menţin constante masa gazului şi temperatura; 
c) se menţin constante masa gazului şi volumul; 
d) se menţine constantă doar masa gazului. 
 
7. Temperatura absolută are unitatea de măsură gradul:  
a) Newton; c) Fahrenheith; 
b) Celsius; d) Kelvin. 
 
8. Gazele reale se comportă ca şi gazele ideale la: 
a) presiuni joase şi temperaturi suficient de ridicate; 
b) presiuni joase şi temperaturi foarte scăzute; 
c) temperaturi foarte scăzute; 
d) presiuni foarte mari. 
 
9. Un sistem termodinamic este într-o stare de echilibru 
termodinamic doar în cazul în care: 
a) temperatura gazului variază; 
b) volumul gazului variază; 
c) presiunea gazului variază; 
d) parametrii ce o caracterizează sunt constanţi în timp. 
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TEST T.3. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII.     
TIPURI DE MOTOARE TERMICE 

 

1. Ciclul motorului Otto este format din: 
a) două adiabate şi două izocore; 
b) două adiabate şi două izobare; 
c) două adiabate şi două izoterme; 
d) două izobare şi două izocore. 
 
2. Un corp are capacitatea calorică de -1K40kJ × . Căldura 
necesară încălzirii corpului cu C100o  este: 
a) 4kJ; c) 0,4kJ; 
b) 4MJ; d) 0,04kJ. 
 
3. Dacă o maşină termică ideală funcţionează după ciclul 
Carnot, iar maşina produce în timpul unui ciclu un lucru 
mecanic kJ9,4L =  şi cedează sursei reci căldura kJ6,22Q2 = , 
putem afirma că randamentul ciclului este: 
a) 17,8%; c) 30,1%; 
b) 77,1%; d) 49,7%. 
 
4. Prin convenţie, când un sistem termodinamic primeşte 
căldură din exterior, aceasta se consideră: 
a) pozitivă ; c) subunitară ; 
b) negativă; d) nulă. 
 
5. Un gaz închis într-un recipient suferă o transformare 
izobară. Dacă lucrul mecanic efectuat de gaz este kJ60L = , iar 
variaţia energiei interne este kJ30U =D , atunci căldura primită 
de sistemul termodinamic în cursul acestei transformări este: 
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a) kJ1800 ; c) kJ90 ; 
b) kJ30 ; d) kJ5,0 . 
 
6. Într-o transformare ciclică: 
a) LQ  ,0U ¹=D ; c) 0Q  ,LU ==D ; 
b) LQ  ,0U =¹D ; d) LQ  ,0U ==D . 
 
7. Ecuaţia Robert-Mayer este:  
a) RCC pV += ;  c) RCC pV =× ; 

b) RCC pV =+ ; d) RCC Vp += . 

 
8. În figura alăturată este 
modelată o transformare 
ciclică a unui gaz ideal. 
Putem afirma că gazul 
cedează căldură în: 
a) transformările 43®  şi 

14 ® ; 
b)  transformările 32 ®  şi 

14 ® ; 
c) transformările 21®  şi 

14 ® ; 
d) transformările 21®  şi 

32 ® . 

 

 
9. Într-un sistem izolat adiabatic:  
a) căldura primită este egală cu căldura cedată; 
b) căldura primită este mai mică decât căldura cedată; 
c) căldura primită este mai mare decât căldura cedată; 
d) nu se poate ceda sau absorbi căldură. 
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TEST T.4. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII.     
TIPURI DE MOTOARE TERMICE 

 
1. Ciclul Carnot este o transformare ciclică, cvasistatică, 
reversibilă, formată din: 
a) două izoterme şi două izocore; 
b) două izoterme şi două izobare; 
c) două izobare şi două izocore; 
d) două izoterme şi două adiabate. 
 
2. Într-o transformare, un gaz primeşte o cantitate de căldură 
de 800J şi efectuează un lucru mecanic de 400J. Energia 
internă a gazului a variat cu: 
a) J400 ;  c) J2 ; 
b) J1200 ; d) J32000 . 
 
3. Un corp cedează căldură dacă: 
a) temperatura sa rămâne constantă ca urmare a schimbului 

de căldură cu mediul exterior; 
b) temperatura sa creşte ca urmare a schimbului de căldură 

cu mediul exterior; 
c) temperatura sa scade ca urmare a schimbului de căldură 

cu mediul exterior; 
d) energia internă a gazului este întotdeauna nulă. 
 
4. Alegeţi varianta corectă. 
a) Energia internă este o mărime fizică de stare. 
b) Lucrul mecanic este o mărime fizică vectorială. 
c) Căldura este o mărime fizică de stare. 
d) Lucrul mecanic este o mărime fizică de stare. 
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5. În cazul unui sistem termodinamic izolat: 
a) LQ  ,0U ¹=D ; c) 0Q  ,LU ==D ; 
b) LQ  ,0U =¹D ; d) 0L ,0Q  ,0U ===D . 
 
6. Unitatea de măsură a mărimii fizice Tcm D××  este: 
a) J ; c) Jkg × ; 
b) KJkg ×× ; d) Kkg × . 
 
7. Ciclul motorului Diesel este format din: 
a) două adiabate şi două izocore; 
b) două adiabate şi două izobare; 
c) două adiabate şi două izoterme; 
d) două adiabate, o izobară şi o izocoră. 
 

8. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
T

Q
D

 este: 

a) KJ × ; c) 11 KJ -- × ; 
b) 1KJ -× ; d) KJ 1 ×- . 
 
9. Un gaz ideal efectuează 
transformarea ciclică din 
figura alăturată. Gazul 
primeşte căldură:  
a) în transformările 21®  şi 

32 ® ; 
b) în transformările 21®  şi 

13® ; 
c) în transformările 32 ®  şi 

13® ; 
d) doar în transformarea 

21® . 
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TEST T.5. NOŢIUNI DESPRE CORPURILE SOLIDE. 
NOŢIUNI DESPRE CORPURILE LICHIDE. 
TRANSFORMĂRI DE FAZĂ 

 
1. Forţele de atracţie dintre moleculele aceluiaşi corp poartă 
denumirea de: 
a) forţe de frecare; c) forţe de coeziune; 
b) forţe de adeziune; d) forţe elastice. 
 
2. Alege varianta corectă. 
a) Volumul apei creşte  când temperatura ei se măreşte de la 

C0o  la C4o . 
b) Gazele sunt practic incompresibile. 
c) Lichidele sunt practic compresibile. 
d) Volumul apei scade  când temperatura ei se măreşte de la 

C0o  la C4o . 
 
3. Căldura latentă specifică de topire a unei substanţe solide 
se poate exprima din relaţia: 

a) 
Qm

1
topire ×

=l ; c) mQtopire ×=l ; 

b) 
Q
m

topire =l ; d) 
m
Q

topire =l . 

 
4.  Temperatura de topire a unui aliaj este: 
a) întotdeauna constantă indiferent de natura fiecărui 

component al său; 
b) întotdeauna constantă indiferent de numărul elementelor 

componente; 
c) mai mică decât temperatura de topire a fiecărui 

component al său; 
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d) mai mare decât temperatura de topire a fiecărui 
component al său. 

 
5. Trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare solidă 
poartă denumirea de: 
a) condensare; c) topire; 
b) solidificare; d) vaporizare. 
 
6. Viteza de evaporare depinde: 
a) doar de natura lichidului şi de starea atmosferei în 

momentul evaporării; 
b) doar de natura lichidului; 
c) doar de natura lichidului şi mărimea suprafeţei libere a 

lichidului; 
d) de natura lichidului, de mărimea suprafeţei libere a 

lichidului şi de starea atmosferei în momentul evaporării. 
 

7. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
rg

2
××r
s×

 este: 

a) m; c) J; 
b) N; d) K. 
 
8. Trecerea unei substanţe din stare solidă direct în stare 
gazoasă se numeşte: 
a) desublimare; c) topire; 
b) solidificare; d) sublimare. 
 
9. Corpurile care au volum propriu şi formă proprie se află în: 
stare: 
a) stare lichidă; c) stare gazoasă; 
b) stare solidă; d) stare gazoasă şi solidă. 
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TEST T.6. NOŢIUNI DESPRE CORPURILE SOLIDE. 
NOŢIUNI DESPRE CORPURILE LICHIDE. 
TRANSFORMĂRI DE FAZĂ 

 
1. Înălţimea la care urcă / coboară un lichid într-un vas capilar 
variază: 
a) invers proporţional cu diametrul interior al tubului; 
b) direct  proporţional cu diametrul interior al tubului; 
c) direct proporţional cu grosimea pereţilor tubului; 
d) direct proporţional cu diametrul exterior al tubului. 
 
2. Alungirea unui corp sub efectul ridicării  temperaturii se 
numeşte: 
a) dilatare liniară; c) contracţie liniară; 
b) dilatare în suprafaţă; d) dilatare în volum. 
 
3. În cazul topirii materialelor plastice: 
a) nu se poate preciza temperatura la care s-a realizat 

topirea, ci doar intervalul de temperatură; 
b) temperatura este bine determinată, fiind specifică 

substanţelor din care sunt realizate materialele plastice; 
c) are loc doar vaporizarea în toată masa substanţelor din 

care sunt realizate acestea; 
d) temperatura de topire este întotdeauna mai mică de 

C100o . 
 
4. Trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare gazoasă 
poartă denumirea de: 
a) condensare; c) vaporizare; 
b) topire; d) lichefiere. 
 
5. Alege varianta corectă. 
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a) Densitatea apei este maximă la temperatura de C4o . 
b) Solidele  se dilată mai mult decât lichidele. 
c) Masa de lichid care se urcă într-un tub capilar este 

întotdeauna constantă, deci nu depinde de diametrul 
tubului. 

d) Lichidele nu se dilată. 
 
6. Zăpada artificială se obţine prin: 
a) desublimarea dioxidului de carbon; 
b) lichefierea dioxidului de carbon; 
c) sublimarea dioxidului de carbon; 
d) vaporizarea dioxidului de carbon. 
 
7. Lama bimetalică se utilizează la construcţia: 
a) manometrelor; c) aerostatelor; 
b) termometrelor cu mercur; d) termostatelor. 
 
8. Aburul frige mai tare decât apa la aceeaşi temperatură 
deoarece: 
a) căldura eliberată prin condensarea vaporilor este mult mai 

mică decât căldura eliberată de apă prin răcire; 
b) căldura eliberată prin condensarea vaporilor este mult mai 

mare decât căldura eliberată de apă prin răcire; 
c) căldura eliberată prin condensarea vaporilor este egală cu 

căldura eliberată de apă prin răcire; 
d) apa nu fierbe la C100o . 
 
9. Căldura latentă specifică de vaporizare a unei substanţe 
lichide se poate exprima din relaţia: 
a) ( ) 1

vaporizare Qm -×=l ; c) mQvaporizare ×=l ; 

b) 1
vaporizare Qm -×=l ; d) 1

vaporizare mQ -×=l . 
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RĂSPUNSURI 
 
 

 TEST M.1. STUDIUL MIŞCĂRII 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) a) b) b) a) b) d) c) a) 

 

 TEST M.2. STUDIUL MIŞCĂRII 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
d) d) b) c) d) c) d) b) b) 

 

 TEST M.3. PRINCIPIILE MECANICII 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
c) c) c) c) a) b) a) c) d) 

 

 TEST M.4. PRINCIPIILE MECANICII 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) a) d) b) a) c) c) b) d) 

 

 
TEST M.5. LUCRUL MECANIC. ENERGIA MECANICĂ. 

IMPULSUL MECANIC 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) a) a) b) a) d) a) a) d) 
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TEST M.6. LUCRUL MECANIC. ENERGIA MECANICĂ. 

IMPULSUL MECANIC 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
c) a) d) a) d) a) a) c) c) 

 

 TEST E.1. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ELECTROSTATICĂ  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
b) d) a) c) a) c) c) d) a) 

 

 TEST E.2. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ELECTROSTATICĂ  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
c) c) a) b) d) a) d) a) a) 

 

 TEST E.3. CURENTUL ELECTRIC STAŢIONAR 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) a) a) c) a) d) d) a) d) 

 

 TEST E.4. CURENTUL ELECTRIC STAŢIONAR 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
d) a) d) a) c) a) a) c) b) 

 

 
TEST E.5. CÂMPUL MAGNETIC AL CURENTULUI 

ELECTRIC  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) d) a) a) b) c) c) b) d) 
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TEST E.6. CÂMPUL MAGNETIC AL CURENTULUI 

ELECTRIC  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) a) c) b) d) a) a) a) d) 

 

 TEST E.7. CURENTUL ALTERNATIV  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) c) b) c) a) a) d) a) d) 

 

 TEST E.8. CURENTUL ALTERNATIV  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
b) c) d) d) d) a) a) d) a) 

 

 
TEST T.1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ.   

GAZUL IDEAL. TEMPERATURA 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) b) d) b) a) a) c) a) a) 

 

 
TEST T.2. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ. GAZUL 

IDEAL. TEMPERATURA 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) a) a) a) d) a) d) a) d) 

 

 
TEST T.3. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII. 

MOTOARE TERMICE 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) b) a) a) c) d) d) a) d) 
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TEST T.4. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII. 

MOTOARE TERMICE 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
d) a) c) a) d) a) d) b) a) 

 

 

TEST T.5. NOŢIUNI DESPRE CORPURILE SOLIDE. 
NOŢIUNI DESPRE CORPURILE LICHIDE. 
TRANSFORMĂRI DE FAZĂ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
c) d) d) c) b) d) a) d) b) 

 

 

TEST T.6. NOŢIUNI DESPRE CORPURILE SOLIDE. 
NOŢIUNI DESPRE CORPURILE LICHIDE. 
TRANSFORMĂRI DE FAZĂ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
a) a) a) c) a) a) d) b) d) 
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