
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 025 (15 puncte) 
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.  
1. Viteza de 7,2 /km h  exprimată în funcţie de unităţi de măsură fundamentale din S.I. corespunde valorii: 
a. sm /1    b. sm /2    c. sm /10   d. sm /20     (2p) 
2. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, 
unitatea de măsură a mărimii fizice exprimate prin produsul cosF d α⋅ ⋅ este : 
a. Ns    b. N    c. J    d. W      (3p) 
3.  Simbolurile mărimilor fizice fiind cele obişnuite în manualele de fizică, expresia energiei potenţiale 
gravitaţionale în câmp gravitaţional uniform este: 

a. 
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   c. mgh    d. αcosFd     (5p) 

4. Conform legilor frecării la alunecare, forţa de frecare la alunecare dintre un corp şi o suprafaţă plană pe 
care acesta se mişcă depinde de: 
a. aria suprafeţelor aflate în contact 
b. rugozitatea suprafeţelor aflate în contact 
c. mărimea forţei de tracţiune exercitată asupra corpului 
d. mărimea vitezei corpului            (2p) 
5. Sub acţiunea unei forţe rezultante F , un corp de masă m  capătă o acceleraţie a . O forţă triplă care 
acţionează asupra unui corp cu masa de 2 ori mai mare va imprima o acceleraţie:  
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   c. a    d. a2      (3p) 


