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Simularea județeană a Examenului național de bacalaureat 2023 
Proba E d) 

FIZICĂ 
Filiera tehnologică – profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului 

• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 

B.ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C.PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

• Se acordă zece puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

     A. MECANICĂ                                                                                                                  Varianta 01 
 Se consideră accelerația gravitațională g = 10 m/s2 
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Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului 1 din 2 

 

Simulare județeană a Examenului național de bacalaureat 2023 

 Proba E. d) 
Fizică 

Varianta 1 
 

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. 

ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ  

• Se acordă zece puncte din oficiu.  

• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ             
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Simulare județeană a Examenului național de bacalaureat 2023 
 Proba E. d) 

Fizică 
Varianta 1 

        Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului; 

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. 
MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI 
CONTINUU, D. OPTICĂ.  

 Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI ELECTRIC CONTINUU 
I. Pentru itemii1-5 scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte) 
1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii 

fizice exprimate prin relația 
US

l
este: 

a. Ω                             b. A                                      c. Ω∙m                            d. V 
2. O sursă, având tensiunea electromotoare E și rezistența internă r, este scurtcircuitată printr-un conductor de 

rezistență electrică neglijabilă. Energia electrică disipată în interiorul sursei, într-un interval de timp t , este 
dată de expresia: 

a. 

2E t

r


                b. 

E
t
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                     c. 

2

2
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r


                          d. 

2rE

t
  

3.  O sursă de tensiune este inclusă într-o rețea electrică. Tensiunea electrică la bornele sursei este mai mare 
decât tensiunea electromotoare a acesteia când:  
a. căderea de tensiune pe sursă este nulă 
b. curentul electric circulă în interiorul sursei de la borna negativă la cea pozitivă 
c. curentul electric circulă în interiorul sursei de la borna pozitivă la cea negativă 
d. rezistența sursei este mai mare decât rezistența circuitului din care face parte aceasta. 
4. Graficele din figura alăturată redau dependența intensității curentului electric de tensiunea 
aplicată la borne, pentru trei rezistoare având rezistențele electrice R1, R2 și R3. Relația corectă 
între valorile rezistențelor electrice este: 

a. 1 2 3R R R      b. 2 1 3R R R     c. 1 3 2R R R     d. 3 2 1R R R   

5. O sârmă de rezistență R este tăiată în trei părți egale. Una dintre bucăți se îndoaie sub formă 
de cerc și apoi cele trei părți se montează ca în figură. Rezistența echivalentă a grupării este: 

a. / 2R                            b. / 3R                                  c. 3 / 4R                         d. R  

II. Rezolvați următoarea problemă:                                                                      (15 puncte) 

Circuitul alăturat conţine două generatoare G1 şi G2 , instrumente de măsură ideale (RA  0, RV→  ) , 

întrerupătoarele K1 și K2 și rezistorul de rezistență electrică  R = 
 

 
  . Tensiunile electromotoare 

 ale generatoarelor sunt E1 = 4 V şi E2 = 7 V, iar rezistențele interioare sunt r1 = 1  şi 

 r2 = 0,5  . Determinaţi: 
 a. indicaţia voltmetrului când ambele întrerupătoare sunt deschise;  
 b. indicaţia ampermetrului când întrerupătorul K1 este închis şi K2 este deschis;  
c. valoarea intensităţii curentului electric indicat de ampermetru dacă întrerupătorul K1  
este deschis, iar K2 închis; 
 d. lungimea firului din care e confecţionat rezistorul, cunoscând că  
diametrul secţiunii sale transversale are valoarea d = 2 mm şi  

rezistivitatea materialului este    = 
 

 
 10

-7
   . 

III. Rezolvați următoarea problemă:                                                                                              (15 puncte) 
Sursa de tensiune din circuitul a cărui schemă este redată în figura alăturată are tensiunea 
electromotoare E = 12 V și rezistența internă r = 1,5 Ω. Pe soclul becului din circuit sunt 
inscripționate valorile 9 W; 6 V. Se închide întrerupătorul k și se fixează rezistența reostatului la 
valoarea R2 = 2 Ω. În aceste condiții, becul funcționează la parametri nominali. Determinați: 
a. tensiunea electrică dintre punctele a și b; 

b. energia electrică totală furnizată de sursă în timpul t = 1min; 
c. rezistența electrică a rezistorului R1; 
d. valoarea la care ar trebui fixată rezistența electrică R2x a reostatului pentru ca becul să 
funcționeze la parametri nominali, dacă se deschide întrerupătorul k. 
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Simulare județeană a Examenului național de bacalaureat 2023 
Proba E. d) FIZICĂ 

Subiect                                                        Varianta 1 
 Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;  

 Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

 Se acordă zece puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

D. OPTICĂ  
Se consideră: viteza luminii în vid c  3  10

8
 m/s , constanta Planck h  6,6  10 

34
 J  s, sarcina electrică 

elementară: | |=1,6 

C, masa de repaus a electronului m = 9,1 kg 

 

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect.  (15 puncte) 

1.O radiaţie luminoasă produce efect fotoelectric pe catodul unei celule fotoelectrice. Dacă fluxul radiaţiei 
incidente este intensificat atunci:  a. creşte valoarea intensităţii curentului fotoelectric de saturaţie; b. creşte 
valoarea tensiunii necesare stopării fotoelectronilor; c. scade valoarea intensităţii curentului fotoelectric de 
saturaţie; d. scade valoarea tensiunii necesare stopării fotoelectronilor.                                                            (3p) 

2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură în S.I. a mărimii 1/f 
este: 

 a. m                              b. m
-1                                  

c. J                              d. V                                                             (3p) 

3. La incidenţa luminii pe suparafaţa de separare dintre două medii având indici de refracţie diferiţi, unghiul de 
incidenţă pentru care raza incidentă, raza reflectată şi raza refractată au aceeaşi direcţie, este:    

 a. 0b. 30c. 60d. 90        (3p)   

4. În faţa unei lentile convergente cu distanţa focală f se aşază un obiect, perpendicular pe axa optică principală, 
la distanţa f / 2 de lentilă. Imaginea formată este :   a. reală mai mică decât obiectul;  b. virtuală mai mare decât 
obiectul; c. virtuală mai mică decât obiectul;   d. reală mai mare decât obiectul                                                (3p)  

5. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, ecuaţia Einstein pentru efectul 

fotoelectric extern este:  

a.      
   

 
 ;   b.       

   

 
    c.      

   

 
     d. 

  

 
   

   

 
                             (3p)     

 

II. Rezolvați următoarea problemă:           (15 puncte) 

Un obiect se află la o distanţa de 60 cm în faţa unei lentile subţire cu convergenta C1 = 5  , plasată în aer. 

Imaginea obiectului se formează pe un ecran. a. Calculați distanța focală a lentilei. b. Calculaţi distanţa dintre 
obiect şi imaginea sa prin lentilă. c. Realizaţi un desen în care să evidenţiaţi construcţia imaginii prin lentilă, 
pentru obiectul considerat, în situaţia descrisă de problemă. d. Se alipeşte de prima lentilă o a doua lentilă, cu 

convergenta C2 = -3  . Determinaţi distanţa la care trebuie plasat ecranul faţă de sistem pentru a obţine o 

imagine clară (poziţia obiectului faţă de lentilă rămâne nemodificată). 

 

III. Rezolvați următoarea problemă:                           (15 puncte) 

Catodul unei celule fotoelectrice are lucrul mecanic de extracţie  L =3  10 -19 J şi este iluminat cu o radiaţie cu 
lungimea de undă  λ1 = 600nm . Determinaţi: a. frecvenţa radiaţiei incidente; b. viteza maximă a fotoelectronilor 

emişi; c. lungimea de undă de prag a materialului din care este confecţionat catodul; d. tensiunea de stopare a 
celor mai rapizi fotoelectroni extraşi sub acţiunea radiaţiei incidente. 

 


