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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 030 (15 puncte) 
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect.  
1.Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, expresia care poate reprezenta o putere 
mecanică este: 

a. vF ⋅    b. tF ∆⋅   c. dF ⋅    d. mgh               (2p) 

2. Un mobil descrie o mişcare rectilinie uniformă, cu viteza smv /5= . Distanţa parcursă de mobil în 

15  minute este: 
a. km45,0   b. km75,0   c. km50,4   d. km50,7              (3p) 
3. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale unităţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de fizică, 

unitatea de măsură în sistemul internaţional a mărimii 
2

2ta ⋅
 este: 

a. sm /     b. J    c. N    d. m               (5p) 
4. Un fir elastic are constanta de elasticitate mNk /600= . Se taie din fir o bucată de lungime egală cu o 
treime din lungimea totală a firului nedeformat. Bucata tăiată se îndepărtează. Constanta elastică a părţii 
rămase din fir are valoarea:                  
a. mN /200   b. mN /400   c. mN /900   d. mN /1800              (3p) 

5. Un corp este lansat cu viteza iniţială smv /100 =  pe o suprafaţă orizontală. Coeficientul de frecare la 

alunecare dintre corp şi suprafaţă este 2,0=µ . În aceste condiţii, distanţa parcursă de corp până la oprire 
este: 
a. m50   b. m25   c. m12    d. m10              (2p) 


