
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

  
 

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008 
Proba scrisă la Fizică 

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii 
Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea 
matematică-informatică 
• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 
•  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

A. MECANICĂ 
Se consideră acceleraţia gravitaţională 2/10 smg = . 

SUBIECTUL I – Varianta 005 (15 puncte) 
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.  
1. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică , 
unitatea de măsură a mărimii exprimate prin produsul am ⋅  este: 

a. sm /    b. kg    c. N    d. J      (5p) 

2. Asupra unui corp cu masa gm 100=  acţionează o forţă rezultantă NF 2= . Acceleraţia imprimată acestuia 
are valoarea: 
a. 2/5 sm   b. 2/10 sm       c. 2/15 sm       d. 2/20 sm     (3p) 

3.La alergarea de viteză, un elev având masa kgm 60=  parcurge uniform ultimii m20  în s4 . Energia 
cinetică a acestuia este: 
a. J150     b. J250     c. J750    d. J950     (2p) 

4. Un şoricel cu masa gm 150=  se află într-un „ zgârie-nori” la înălţimea mh 120= . Energia potenţială  
gravitaţională a acestuia măsurată faţă de nivelul solului este:  
a. J180    b. J240    c. J360     d. J1200       (2p) 
5.Un corp de masă m agăţat de un fir elastic avînd modulul de elasticitate E  şi aria secţiunii transversale 
S , produce firului o alungire ∆ . Lungimea firului nedeformat este dată de expresia: 

a. ( )mgES ∆/   b. ( )mgES /∆  c. ( )∆ESmg /   d. ( )∆gESm /     (3p) 


