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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 020 (15 puncte) 
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.  
1. Unitatea de măsură în S.I. pentru lucrul mecanic este echivalentă cu: 
a. 1−⋅⋅ smN    b. 22 −⋅⋅ smkg   c. 2−⋅⋅ smkg   d. 32 −⋅⋅ smkg     (2p) 
2. Un punct material cade liber în vid, pornind din repaus, în câmpul gravitaţional al Pământului. După 
parcurgerea unei distanţe h , viteza corpului este v . În aceste condiţii este valabilă relaţia: 

a. vhg =⋅   b. vhg =⋅2   c. 2vhg =⋅   d. 22 vhg =⋅     (5p) 
3. Un corp lansat pe un plan orizontal se deplasează sub acţiunea forţei de frecare ( µ  este coeficientul de 
frecare la alunecare). Modulul acceleraţiei corpului are expresia: 

a. ga ⋅= µ2   b. ga ⋅= µ2   c. ga ⋅= µ   d. ga ⋅= µ     (3p) 

4. Un sistem de corpuri de mici dimensiuni cu masele m , respectiv m4 , legate între ele cu un fir de masă 
neglijabilă cade liber vertical sub acţiunea greutăţii. În această situaţie, tensiunea din firul de legătură are 
expresia: 
a. gmT ⋅= 5   b. gmT ⋅= 3   c. gmT ⋅= 2   d. 0=T     (2p) 
5. O bară cilindrică din cauciuc este supusă acţiunii unei forţe care o comprimă longitudinal. Dacă 

deformarea relativă este de %10 , iar efortul unitar de 220 −⋅ mkN , modulul de elasticitate al barei este: 

a. 23102 −⋅⋅ mN  b. 24102 −⋅⋅ mN  c. 25102 −⋅⋅ mN  d. 26102 −⋅⋅ mN    (3p) 


