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Proba E, F: Probă scrisă la Fizică A.1 A. Mecanică
  

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 
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 2m/s10=g . 

SUBIECTUL I – Varianta 019 (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 puterii momentane dezvoltate de un 
automobil este: 
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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 vm ⋅  este: 
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3. Ştiind că notaţiile sunt cele utilizate în manualele de fizică, constanta de elasticitate a unei tije se poate 
exprima cu ajutorul legii lui Hooke astfel: 
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4. Un corp este aruncat vertical în sus, de pe sol, cu viteza iniţială 
s
m

100 =v . În absenţa frecării cu aerul, 

înălţimea la care energia cinetică este egală cu energia potenţială, măsurată faţă de nivelul solului, este: 
a. 2,5 m  b. 4 m   c. 5 m   d. 7 m    (3p) 

5. O scândură este lanstă pe o suprafaţă orizontală, ca în figura alăturată, 
cu viteza v  orientată pe lungimea ei, de pe gheaţă (frecarea este 
neglijabilă) şi pătrunde parţial pe asfalt, oprindu-se din cauza frecării. 
Viteza cu care trebuie lansată o scândură din acelaşi material dar de două 
ori mai lungă, pentru a pătrunde pe asfalt pe aceeasi distanţă ca şi prima, este: 

a. v2    b. 2v    c. 
2

2v
  d. 

2
v

    (2p) 


