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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 018 (15 puncte) 
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.  
 
1. Alungirea unui resort în funcţie de forţa deformatoare este reprezentată în figura 
alăturată. Constanta elastică a resortului pentru care a fost trasat graficul este:  
a. mNk /05,0=   
b. mNk /5=    
c. mNk /20=    
d. mNk /50=              (2p) 
2. Un corp de masa 2m kg=  este lăsat să cadă liber, fără frecare, de la înălţimea .5,0 mh =  Energia 
mecanică totală a acestuia faţă de nivelul solului are valoarea: 
a.10J    b. 10W   c. 2,5J    d. 2,5W     (5p) 

3.  Unitatea de măsură 32 / smkg ⋅ poate fi considerată unitatea de măsură pentru: 
a. lucru mecanic b. putere  c. forţă   d. energie.               (3p) 
4. Un corp de masă m  se deplasează pe o suprafaţă orizontală, pe o distanţă md 2= , sub acţiunea unei 
forţe constante NF 6= , a cărei direcţie face un unghi 30α = ° cu direcţia de deplasare. Lucrul mecanic 
efectuat de forţa F  este: 

a. ( )J76,20312 ≅  b. ( )J38,1036 ≅  c. J12,6   d. ( )J86,3
2
3

3 ≅    (2p) 

5. Un copil se deplasează cu rolele cu viteza constantă smv /51 = , iar vântul îi bate din faţă cu viteza 

smv /42 = . Viteza vântului faţă de copil este: 

a. smv /9=   b. smv /41=   c. smv /1=   d. smv /3=     (3p) 


