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PREMIUL NOBEL PENTRU FIZICĂ ÎN ANUL 

PANDEMIEI 

Jicmon Gabriela, dr., profesor Colegiul Tehnic “Carol I”, Bucureşti 

 

În 2020, an marcat de pandemia de coronavirus, fiecare premiu Nobel 

a fost mai mare cu 1 milion de coronane suedeze (cca. 110 000 dolari) faţă de 

anii precedenţi, dar decernarea s-a făcut prin poşta diplomatică ȋn țările de 

reşedință ale laureaților, iar banchetul regal ȋn cinstea lor a fost anulat. Ȋn acest 

an cercetătorii Roger Penrose, Reinhard Genzel şi Andrea Ghez au primit 

premiul pentru fizică, decernat anual de Academia Regală Suedeză de Științe. 

Premiul Nobel pentru Fizică în anul anterior a fost împărţit de trei 

oameni de ştiinţă: James Peebles "pentru descoperiri teoretice în domeniul 

cosmologiei", Michel Mayor şi Didier Queloz "pentru descoperirea unei 

exoplanete pe orbita unei stele din categoria Soarelui", conform comunicatului 

de atunci al Comitetului Nobel.  

Premiile Nobel, cu excepţia celui pentru acordat pentru economie, au 

fost iniţiate de magnatul suedez care inventat dinamita. 

Presa a făcut cȃteva statistici interesante. Deoarece John Bardeen a fost 

premiat de două ori, există 212 de persoane care au primit Premiul Nobel 

pentru Fizică din 1901. Până în prezent, doar trei femei au fost laureate cu 

această distincție: Marie Curie (1903), Maria Goeppert-Mayer (1963) şi Donna 

Strickland (2018). 
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“Între 1901 şi 2019, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat de 113 

ori. Nu a fost atribuit în şase ani: 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 şi 1942. 

Trezecişinouă dintre premiile pentru fizică au avut un singur laureat, 33 de 

premii au fost împărţite de doi laureaţi, iar 38 de premii au fost împărţite între 

trei laureaţi.” 

Cel mai tânăr laureat al acestui premiu a fost Lawrence Bragg, care 

avea 25 de ani când a primit Premiul Nobel (pe care l-a obținut împreună cu 

tatăl său, în 1915). La polul opus se află Arthur Ashkin care avea 96 de ani, în 

2018, când a primit premiul. 

“Primul Premiu Nobel pentru Fizică a fost acordat, în 1901, lui Wilhelm 

Röntgen, pentru descoperirea razelor X. Printre laureaţii Premiului Nobel 

pentru Fizică în secolul XX s-au numărat: Guglielmo Marconi (1909, pentru 

contribuţia adusă dezvoltării telegrafiei fără fire); Max Planck (1918, pentru 

descoperirea energiei cuantice); Albert Einstein (1921, pentru descoperirile 

privind teoria fizicii, precum şi pentru descoperirea legii efectului fotoelectric); 

Niels Bohr (1922, pentru investigaţiile asupra structurii atomului şi a radiaţiilor 

emanate de acesta); James Chadwick (1935, pentru descoperirea 

neutronului); Wolfgang Pauli (1945, pentru descoperirea Principiului de 

excludere, numit şi Principiul Pauli); Lee Tsung Dao şi Yang Chen Ning (1957, 

pentru cercetări asupra principiului parităţii); Luis Walter Alvarez (1968. pentru 

perfecţionarea camerei cu bule de hidrogen); Burton Richter şi Samuel C. Ting 

(pentru cercetări de pionerat în descoperirea unor noi particule elementare 

grele de tip nou). 

 Printre laureaţii Premiului Nobel pentru Fizică în secolul XXI s-au 

numărat: Roy Glauber, John Hall şi Theodor Haensch (2005, pentru lucrările 

în domeniul luminii şi opticii); Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi şi Toshihide 

Maskawa (2008, pentru descoperirile în domeniul fizicii particulelor); Andre 

Geim şi Konstantin Novoselov (2010, pentru descoperirea grafenului, o formă 

revoluţionară a carbonului); Serge Haroche şi David Wineland (2012, pentru 
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activitatea în domeniul fizicii cuantice); Isamu Akasaki, Hiroshi Amano şi Shuji 

Nakamura (2013, pentru invenţia diodelor care emit lumină albastră); Arthur 

Ashkin şi o echipă formată din oamenii de ştiinţă Gérard Mourou şi Donna 

Strickland (2018, pentru invenţii revoluţionare în domeniul fizicii laserilor).” 

Cei trei laureaţi ai premiului Nobel pentru fizică din 2020 împart această 

distincţie pentru descoperiri ce vizează enigmaticele găuri negre. 

Britanicul Roger Penrose a primit jumătate din acest premiu, pentru 

"descoperirea faptului că formarea găurilor negre reprezintă o predicţie 

robustă a teoriei relativităţii generale", iar Reinhard Genzel şi Andrea Genz au 

împărţit cealaltă jumătate a premiului, fiind recompensaţi pentru "descoperirea 

unui obiect compact supermasiv în centrul galaxiei noastre", potrivit 

comunicatului oficial publicat de Comitetul Nobel. 

Găurile negre şi cel mai întunecat secret al Căii Lactee 

R. Penrose a demonstrat că teoria relativităţii generale explică formarea unei 

găuri negre. Reinhard Genzel şi Andrea Ghez au descoperit că un obiect 

cosmic invizibil, cu o masă extrem de mare, guvernează orbita stelelor aflate 

în centrul galaxiei noastre, Calea Lactee. O gaură neagră supermasivă este în 

prezent singura explicaţie cunoscută pentru acest fenomen. 

Penrose, s-a născut în 1931 şi-a obţinut doctoratul la Universitatea 

Cambridge şi este în prezent profesor la Universitatea Oxford. El a utilizat 

metode matematice ingenioase pentru a demonstra că găurile negre sunt o 

consecinţă directă a teoriei relativităţii generale, formulată de Albert Einstein 

la începutul secolului al XX-lea. Einstein însuşi nu era convins de existenţa 

găurilor negre. Acestea sunt formațiuni supergrele, care ar capta toată materia 

din jurul lor. Nimic nu poate să le scape, nici măcar lumina. În ianuarie 1965, 

la zece ani după moartea lui Albert Einstein, Roger Penrose a dovedit că 

găurile negre pot cu adevărat să se formeze şi le-a descris destul de detailat. 

În centrul lor, găurile negre ascund o singularitate în interiorul căreia toate 

legile cunoscute ale naturii încetează să se mai aplice. Articolul său 
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revoluţionar este considerat şi în zilele noastre drept cea mai importantă 

contribuţie adusă teoriei relativităţii generale. 

  

 

 

Reinhard Genzel şi Andrea Ghez au condus fiecare echipe de 

astronomi care, de la începutul anilor 1990, s-au concentrat asupra unei 

regiuni cereşti denumite Sagittarius A*, care se află în centrul galaxiei noastre. 

Orbitele celor mai strălucitoare stele din acea zonă şi care sunt cele mai 

apropiate de centrul Căii Lactee au fost cartografiate cu o precizie tot mai 

mare. 

Măsurătorile efectuate de cele două echipe sunt concordante şi ambele 

au depistat un obiect cosmic invizibil şi extrem de greu, care atrage acel grup 

de stele, făcându-le "să se grăbească" şi să se deplaseze cu viteze ameţitoare. 

Aproximativ patru milioane de mase solare sunt grupate într-o regiune 

care nu este mai mare decât sistemul nostru solar. 

Folosind cele mai mari telescoape din lume, Reinhard Genzel şi Andrea 

Ghez au dezvoltat metode inovatoare pentru a vedea dincolo de uriaşii nori de 
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gaz şi praf interstelar până în centrul Căii Lactee. Împingând şi mai departe 

limitele tehnologiei, cei doi cercetători au rafinat noi tehnici pentru a compensa 

distorsiunile cauzate de atmosfera Terrei, construind instrumente unice şi 

dedicându-se ei înşişi unor cercetări de lungă durată. Activitatea lor de 

pionierat a oferit omenirii cea mai convingătoare dovadă de până acum ce 

atestă existenţa unei găuri negre supermasive în centrul Căii Lactee. 

Reinhard Genzel, s-a născut în 1952 în Germania, a obţinut doctoratul 

în 1978 la Universitatea din Bonn, iar azi este directorul Institutului Max Planck 

pentru Fizică Extraterestră din oraşul Garching şi profesor la Universitatea 

California (Berkeley-U.S. A). 

Andrea Ghez, s-a născut în 1965 la New York, este doctor al California 

Institute of Technology din Pasadena, pe care l-a obţinut în 1992. În prezent, 

ea predă la Universitatea California din Los Angeles. 

 

Bibliografie: 

1. https://www.agerpres.ro/stiintatehnica, 
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fi-distinse-mai-multe-femei-%C3%AEn-2020/a-55159893, 
3. https://www.edupedu.ro/premiul-nobel-pentru-fizica-2020-a-fost-castigat-de-

cercetatorii-roger-penrose-reinhard-genzel-si-andrea-ghez/. 
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ACȚIUNEA POLUANTĂ A HIDROCARBURILOR 

ALIFATICE 

 

Prof. de chimie, Păun Mariana-Ecaterina  

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, București  

 

Mediul înconjutător. Ecologia. Ecosistemul. Echilibrul ecologic. 

Poluarea mediului ambiant a devenit o problemă extrem de importantă 

pentru omenire, având influențe directe și rapide asupra sistemelor ecologice. 

Pământul, împreună cu atmosfera din jurul său, reprezintă un gigantic reactor 

chimic, în care au loc o infinitate de reacții chimice cu evoluție lentă, greu de 

monitorizat, dar care au consecințe multiple asupra mediului și asupra calității 

vieții.  

Mediul înconjurător este constituit din totalitatea factorilor naturali și a 

celor creați prin activitate umană, factori care sunt în strânsă interacțiune și 

influențează condițiile de viață ale omului și de dezvoltare a societății. 

Ecologia este știința care studiază relațiile dintre toate viețuitoarele și 

mediul înconjurător. Denumirea de ecologie provine de la termenii din limba 

greacă „eikos” – „casă” și „logos” – „știință”. 

Ecosistemul (sau sistemul ecologic) reprezintă ansamblul format din 

viețuitoare și mediul lor fizico – chimic de existență. Un ecosistem este 

constituit dintr-o componentă vie, numită biocenoză și o componentă nevie, 

numită biotop. Biocenoza reprezintă totalitatea organismelor vegetale și 

animale asociate prin trai, existență. Biotopul reprezintă mediul abiotic în care 

se nasc, trăiesc și mor viețuitoarele respective (în care își desfășoară 

activitatea). Cele două componente ale unui ecosistem și, implicit, 

ecosistemul, au o structură complexă (schema 1). 
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Echilibrul ecologic reprezintă sistemul de relații care se stabilesc între 

componentele ecosistemului. Există factori care tind să păstreze nealterată 

relația dintre viețuitoare și mediu, pe când alți factori tind continuu să o 

modifice. 

Existența omului și a celorlalte viețuitoare pe planetă depinde de 

posibilitatea de asigurare a elementelor necesare vieții: hrană, apă, aer, 

lumină solară. De mii de ani omul încearcă să cunoască, să modifice și să 

domine natura. Acțiunile antropice de extindere a agriculturii, a construcțiilor, 

dezvoltarea industrială au fost însoțite de o creștere alarmantă a nivelului de 

poluare a mediului determinată de defrișarea masivă a pădurilor, creșterea 

cantității de deșeuri menajere și industriale, deversarea acestor deșeuri în apă, 

aer, sol, etc. Efectele poluării la nivel global se concretizează în interferențe 

cu echilibrele biologice care sunt puternic perturbate. 

În schema 2 este reprezentat circuitul poluanților în natură, iar în 

schema 3 este reprezentat circuitul poluanților în biosferă. 
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Poluare. Poluanți. 

Poluarea reprezintă procesul de modificare a factorilor de mediu prin 

introducerea în mediu a poluanților. 

Poluantul este o substanță solidă, lichidă sau gazoasă, dispersată în 

mediu, dăunătoare organismelor vii, bunurilor materiale, operelor de artă și 

peisajului, formată prin procese chimice sau biologice. 

 Clasificarea poluării. 

Criteriile de clasificare pentru poluare sunt următoarele: 

• origine 

• natură 

• mediul de acțiune al poluanților 
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• proveniență 

• dinamica de realizare 

După origine: 

➢ poluare naturală – poate fi periodică sau accidentală, impurificarea 

mediului se realizează fără intervenția omului; afectează toate 

componentele mediului și nu are caracter de durată.  

Surse de poluare naturală: 

✓ erupțiile vulcanice – elimină particule solide, gaze și vapori care sunt 

purtate de curenți la distanțe mari 

✓ cutremurele – determină perturbații atmosferice și produc cantități mari de 

impurități provenite din sol și din construcțiile deteriorate, impurități 

deplasate de curenții de aer la depărtare 

✓ cometele și meteoriții – formează o pulbere cosmică ce se răspândește pe 

tot cuprinsul globului 

✓ erodarea solului – constă în degradarea rocilor sub acțiunea vântului 

(eroziune eoliană) și ploilor 

✓ reziduurile vegetale și animale – frunze moarte, resturi animale, dejecții, 

cadavre – degajă prin descompunere substanțe care impurifică mediul 

✓ aerosoli de origine naturală – granule de polen, spori de fungi, etc. 

constituie agenți infestanți și alergeni 

✓ focul – sub forma incendiilor spontane care degajă în atmosferă cantități 

mari de CO2 și fum și care determină degradarea ecosistemelor.   

➢ poluare artificială – reprezintă impurificarea mediului ca urmare a 

activităților umane 

După natura poluantului: 

➢ poluare fizică  

• poluare sonoră – determinată de zgomot 

• poluare radioactivă – determinată de substanțe radioactive 
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• poluare termică – produsă de lichide calde provenite de la răcirea 

instalațiilor industriale și de la termocentrale și centrale nucleare 

• poluare electromagnetică – deteminată de câmpuri electromagnetice 

➢ poluare chimică – determinată de pătrunderea în mediu a unor 

compuși anorganici sau organici (hidrocarburi, derivați halogenați, 

compuși cu azot, cu oxigen, cu sulf, mase plastice, pesticide, 

detergenți), ioni ai unor metale grele, etc. 

➢ poluare biologică – determinată de impurificarea mediului cu dejecții 

organice sau de pătrunderea în mediu a unor agenți patogeni, virusuri, 

bacterii, etc. 

După mediul în care acționează poluanții: 

➢ poluarea aerului 

➢ poluarea apei 

➢ poluarea solului 

În schema 4 sunt descrise modalitățile de poluare a celor trei 

componente ale mediului înconjutător. 
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După proveniență: 

Poluarea este determinată de agenți poluanți precum: 

• dejecții animale și umane 

• reziduuri provenite din industria chimică, metalurgică, alimentară, etc. 

• reziduuri vegetale agricole, forestiere, nutrienți vegetali, etc. 

• pesticide și îngrășăminte provenite din lucrări agricole 

• materiale radioactive provenite din căderi radioactive accidentale 

• căldură reziduală datorată activităților casnice și industriale 

• sedimente provenite din eroziunea solului 

• hidrosoli reziduali 

După dinamica de realizare: 

➢ poluare continuă 

➢ poluare periodică 

➢ poluare accidentală 

Clasificarea surselor de poluare 

În funcție de natura lor: 

• surse staționare 

• surse mobile 

• surse industriale 

În funcție de proveniența poluanților: 

• surse de poluare organizate, punctiforme 

• surse de poluare difuze, neorganizate 

În funcție de acțiunea poluanților în timp: 

• surse de poluare permanente (continue) 

• surse de poluare discontinue (temporare) 

• surse de poluare accidentale 

Factorii de poluare 

✓ factori demografici – poluarea este direct proporțională cu densitatea 

populației 
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✓ factori urbanistici – poluarea este cu atât mai intensă cu cât așezările 

umane sunt mai întinse și mai dezvoltate 

✓ factori economici – reprezentați de nivelul de dezvoltare economică, 

dezvoltarea industrială determină creșterea gradului de poluare. 

Cauzele poluării. 

În perioada actuală, omenirea se confruntă cu probleme grave 

determinate de poluarea mediului înconjurător, poluare care reprezintă 

rezultatul acțiunii complexe a mai multor factori. Se consideră că principalele 

cauze ale poluării mediului sunt următoarele: 

 explozia demografică, deoarece creșterea densității populației se 

realizează în progresie geometrică, în timp ce spațiul geografic și 

atmosferic (apă, aer, sol) în care sunt deversate reziduurile activității 

umane au rămas aceleași 

 deteriorarea ecosistenelor prin eroziune 

 supraexploatarea resurselor biologice prin defrișarea pădurilor, pășunatul 

excesiv, exploatarea nerațională și excesivă a faunei terestre și a 

resurselor oceanice 

 deteriorarea mediului prin amenajări hidrotehnice (construcții de baraje, 

canale, etc.) 

 introducerea în mediu a unor produse rezultate din activitatea antropică 

precum: deșeuri menajere și alimentare, diferite substanțe chimice, 

îngrășăminte chimice, pesticide, substanțe rezultate din arderi, etc. 

 mijloacele de transport rutier, feroviar, naval și aerian introduc în mediu o 

cantitate foarte mare de noxe (gaze de eșapament, carburanți nearși, etc.) 

 exploatarea minieră aduce la suprafața pământului minereuri care, după 

prelucrare, îmbogățesc solul, apele și aerul cu elemente chimice și 

substanțe nocive (metale grele, substanțe radioactive, etc.) 

 transformarea energiei chimice în energie termică, prin arderi, afectează 

bilanțul termic al planetei, intensificând efectul de seră. 
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Acțiunea poluantă a hidrocarburilor alifatice. 

Cantități mari de hidrocarburi se găsesc în zăcămintele de combustibili 

fosili (gaze naturale, petrol, cărbuni, șisturi bituminoase, asfalturi). 

Gazele naturale sunt amestecuri de metan cu mari cantități de azot, 

dioxid de carbon, hidrogen sulfurat. Gazele naturale exploatate în România au 

un conținut de aproximativ 99% CH4, iar producția anuală este în jur de 18 

milioane de tone, în timp ce producția mondială anuală este de aproximativ 

1,7 miliarde de tone. 

Petrolul este un amestec complex de hidrocarburi saturate și aromatice 

(alcani, cicloalcani și arene). Componentele petrolului se separă prin extracție 

selectivă și prin distilare fracționată. Petrolul este însoțit în zăcăminte de 

gazele de sondă care conțin, în principal, hidrocarburi C1 – C4 și cantități mai 

mici de hidrocarburi C5 – C9. Gazele de sondă se exploatează împreună cu 

petrolul. Componentele gazelor de sondă se separă prin procedeul industrial 

cunoscut sub denumirea de „dezbenzinare”, când se obține un amestec de 

propan și butan – „aragazul”.  

Șisturile bituminoase și nisipurile asfaltice reprezintă o sursă alternativă de 

combustibili și se folosesc, în special, în construcții și turnătorii. 

Pe lângă sursele naturale, hidrocarburile se mai întâlnesc în gazele de 

rafinare, care conțin alcani și alchene (în special butan și butene) și se 

formează prin procese de cracare, dehidrogenare și reformare catalitică. 

 Alcanii.  

Ajunși în atmosferă, alcanii sunt stabili, ei având o reactivitate chimică 

scăzută. Alcanii inferiori C1 – C6 se găsesc în atmosferă în stare gazoasă sau 

sub formă de vapori. Alcanii medii C6 – C20 se găsesc în atmosferă fie în stare 

de vapori, fie sub formă de particule solide, în funcție de condițiile atmosferice. 

Alcanii superiori, cu peste 20 de atomi de carbon în moleculă, se găsesc fie 

sub formă de aerosoli, fie în stare adsorbită pe particule lichide sau solide din 

atmosferă. 
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Prin ardere alcanii degajă o cantitate mare de căldură, motiv pentru care 

se folosesc drept combustibili. În funcție de condițiile în care se realizează, 

arderea poate fi completă sau incompletă. Prin ardere completă (totală) se 

formează CO2 și H2O, în timp ce prin oxidarea incompletă (parțială) se obțin 

diferiți produși de oxidare: formaldehidă (intermediar valoros în industria 

petrochimică), negru de fum (care se folosește la prepararea lacurilor, 

cernelurilor, tușurilor, dar și în industria cauciucului), etc.  

Principalele surse artificiale de poluare cu alcani și produșii lor de 

ardere sunt: 

• transporturile auto 

• unitățile industriale de chimizare a metanului 

• activitățile de extracție, depozitare și distribuție a metanului și gazelor 

naturale, în general. S-a calculat că din cauza volatilității foarte mari a 

metanului, în cursul extracției, transportului, depozitării, distribuției și 

utilizării, se pierde anual circa 2% din producția mondială de metan, ceea 

ce echivalează cu eliminarea în atmosferă a 34 de milioane de tone pe an.  

• gazele de evacuare de la centralele termice energetice introduc o cantitate 

apreciabilă de hidrocarburi volatile în atmosferă. Arderea unei tone de 

produse petroliere elimină 0,25 kg de hidrocarburi; arderea unei tone de 

cărbune produce 0,16 kg de hidrocarburi. La arderea metanului natural se 

degajă cantitatea cea mai mică de hidrocarburi: 0,48 kg/mil.m3 

• vegetația – păduri, vegetație spontană și de cultură 

• procesele de putrezire a plantelor și animalelor moarte 

• activitățile umane cum sunt activitățile casnice, creșterea animalelor, 

introduc în mediu o cantitate relativ scăzută de hidrocarburi, aproximativ 

1/7 din totalul emanațiilor de hidrocarburi din atmosferă 

• Fermentația reziduurilor organice din apă, sol și sedimente, sub acțiunea 

bacteriilor, produce metan. 
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• Emisiile flatulente ale animalelor domestice (rezultate în timpul proceselor 

din tractul lor digestiv) formează o cantitate de metan de aproximativ 85 

milioane de tone pe an, care ajunge în atmosferă.   

Metanul este o componentă naturală a atmosferei, în troposferă se 

găsește în proporție de 1,4 ppm. În atmosferă metanul este implicat în procesul 

de producere fotochimică a ozonului. 

La acțiunea de poluanți primari a hidrocarburilor prezente în mediu, se 

adaugă și un efect de poluare secundară determinat de produșii formați în 

urma arderii acestor hidrocarburi, în special CO2. Creșterea emisiilor de CO2, 

de hidrocarburi (în special metan) și de vapori de apă din atmosferă, 

coroborată cu tendința de defrișare masivă a pădurilor, contribuie la o 

intensificare a efectului de seră, care are ca rezultat încălzirea globală a 

planetei și modificări climatice cu consecințe catastrofale asupra 

ecosistemelor.  
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Efectul de seră reprezintă un proces natural prin care atmosfera 

terestră reţine o parte a energiei trimisă de Soare spre Terra, încălzind 

Pământul suficient pentru a crea un mediu propice vieţii (figura 1). Efectul de 

seră este un proces benefic, problemele apar atunci când concentrația gazelor 

care produc acest fenomen crește mult. În această situație, aceste gaze se 

acumulează în apropierea suprafeței planetei împiedicând disiparea căldurii 

către spațiul cosmic. Urmare a acestui fapt are loc creșterea temperaturii la 

suprafața Pământului, fenomen cunoscut sub denumirea de încălzire globală. 

Scurgerile de petrol sau produse petroliere din tancurile de transport, 

din conducte sau din rezervoare reprezintă accidente ecologice majore, 

deoarece produc o poluare masivă a zonei respective afectând puternic flora 

și fauna (figurile 2 și 3). 

 

În prezent, hidrocarburile reprezintă principalii agenți de poluare a 

mărilor și oceanelor. Pelicula de petrol împiedică difuzarea oxigenului în apă 

și constituie o barieră în calea luminii. Sunt împiedicate astfel asimilarea 

clorofiliană și respirația organismelor. Se îngreunează fotosinteza 

fitoplanctonului care produce circa 70% din oxigenul atmosferic. Algele și 

planctonul care constituie hrana multor viețuitoare marine încetează să se 

dezvolte. Acțiunea poluantă a petrolului nu se oprește aici. Hidrocarburile 

saturate prezente produc anestezia sau chiar moartea unor animale marine. 

Hidrocarburile aromatice sunt mult mai toxice, unele au acțiune cancerigenă. 

Unele substanțe din petrol, puțin solubile în apă, interferă cu mesagerii chimici 
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cu rol în hrănirea, apărarea sau reproducerea unor animale acvatice, 

determinând grave dezechilibre ecologice. 

Pelicula de petrol suferă, în timp, numeroase transformări. 

Componentele volatile se evaporă și ajung în atmosferă. Din cauza agitației 

apei, pelicula este dispersată în particule mici, mărindu-se suprafața de 

contact cu apa. Unele substanțe din petrol se solubilizează sau sunt absorbite 

de particule minerale sau organice din apă, ajungând astfel în organismul unor 

animale acvatice și mai departe în alimentația omului. Fracțiile mai grele se 

sedimentează treptat, ceea ce conduce la deteriorarea condițiilor de viață de 

pe fundul mării. 

În unele cazuri, pelicula de petrol este purtată de valuri și vânt spre 

zonele litorale unde poluează plajele, stâncile, zone unde flora și fauna sunt 

deosebit de bogate.  

Alchenele. Alcadienele. 

Hidrocarburile nesaturate cu legături duble în moleculă se găsesc în 

atmosferă în cantități mult mai mici decât alcanii și, prin urmare, acțiunea lor 

poluantă este mult mai redusă decât cea determinată de alcani.  

Etena este produsă și emisă în atmosferă de anumite specii de plante. 

Pe lângă emisiile naturale, alchenele ajung în mediul înconjurător și ca urmare 

a emisiilor gazelor rezultate la arderea combustibililor în motoarele 

automobilelor, turbinelor, sau de la prelucrarea petrolului și de la cracarea 

alcanilor. 

Anual, se produc la scară industrială, în jur de 50 de alchene și 

alcadiene dintre care fac parte: etena, propena, stirenul, butadiena, care se 

folosesc la obținerea de mase plastice, de polimeri, de cauciuc sintetic, de 

coloranti și lacuri. Acești compuși sunt eliminați în atmosferă în timpul 

producerii și prelucrării lor, contribuind la poluarea acesteia. 

Un efect nociv și de durată asupra mediului înconjurător au produșii 

obținuți din alchene și alcadiene. Masele plastice, cauciucurile sintetice nu 
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sunt biodegradabile și, odată ajunse pe sol pot persista un timp îndelungat fără 

a se descompune.  

  Alchinele.  

Alchinele apar mult mai rar în mediul înconjurător. În atmosferă au fost 

detectate acetilena (folosită la tăierea și sudarea metalelor și la obținerea 

monomerilor vinilici) și  

1-butina (folosită pentru obținerea butadienei, utilizată la fabricarea cauciucului 

sintetic). 

Măsuri de prevenire a poluării mediului înconjurător. 

• diminuarea emisiilor de gaze din instalațiile industriale 

• utilizarea catalizatorilor pentru gazele de eșapament 

• folosirea ca agenți de propulsie a unor gaze nepoluante 

• epurarea apelor reziduale 

• stocarea corespunzătoare a reziduurilor toxice astfel încât acestea să 

nu afecteze mediul înconjurător 

• depozitarea gunoaielor menajere doar în spații special amenajate 

• plantarea de arbori și amenajarea de spații verzi pentru regenerarea 

resurselor de oxigen necesare vieții și pentru reducerea cantității de 

CO2 din atmosferă 

• stoparea defrișărilor și realizarea unei exploatări raționale a resurselor 
planetei. 
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FOLOSIREA CENTRULUI DE MASĂ ÎN 

REZOLVAREA PROBLEMELOR DE FIZICĂ  

 

Combei Dumitru,  

profesor la Colegiul Naţional” Ion  Minulescu”,  Slatina 

 

Un sistem de corpuri (puncte materiale) are un centru de masă. Acesta 

are mai multe proprietăți remarcabile, care pot fi utilizate în rezolvarea 

problemelor. 

1. În cazul a două puncte materiale având masele 𝑚1 și 𝑚2, centrul de masă 

se află pe dreapta care unește punctele materiale, distanțele acestora de la 

centrul de masă fiind invers proporționale cu masele lor. 

2. Viteza centrului de masă al sistemului de puncte materiale𝑣𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =
𝑝 

𝑚
, unde 𝑝  

este impulsul total și 𝑚 masa totală a sistemului de puncte materiale. 

3. Într-un sistem închis de puncte materiale asupra căruia nu acționează din 

exterior forțe necompensate: 

a) Impulsul total se păstrează, iar 𝑣𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ este constantă, deci accelerația 

centrului de masă este zero. 

b) În sistemul de referință legat de centrul de masă, impulsul total al sistemului 

este nul, deoarece 𝑣𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0, prin urmare sistemul de referință legat de 

centrul de masă este inerțial. 

 

Rezolvarea problemelor de fizică folosind centrul de masă: 

 

1. Două corpuri de mase 𝑀 și 𝑚 sunt legate la capetele unui resort inițial 

nedeformat, având constanta elastică 𝑘. Frecările sunt neglijabile. Se aplică 

simultan corpurilor forțele 𝐹  ca în figură. 

Determinați: 
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a) Viteza maximă a corpului de masă 𝑀; 

b) Deplasarea maximă a corpului de masa 𝑚. 

c)  

Rezolvare 

a) Accelerația centrului de masă este zero, centrul de masă este în 

repaus. Dacă 𝑙 este lungimea resortului nedeformat, poziția centrului de masă 

se poate determina din relațiile: 

𝑙1 + 𝑙2 = 𝑙;  𝑀𝑙1 = 𝑚𝑙2, 𝑜𝑏ț𝑖𝑛𝑒𝑚 𝑙1 =
𝑚𝑙

𝑀 +𝑚
, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑙2 =

𝑀𝑙

𝑀 +𝑚
 

Constantele elastice corespunzătoare lui 𝑙1 și 𝑙2 sunt 

𝑘1 = 𝑘
𝑀 +𝑚

𝑚
, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑘2 = 𝑘

𝑀 +𝑚

𝑀
 

 

Studiem corpul de masa 𝑀 față de SCM. 

Viteza este maximă atunci când accelerația este zero. 

∆𝐸𝐶 = 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑐ă
𝑀𝑣1

2

2
− 0 = 𝐹𝑥1 −

𝑘1𝑥1
2

2
 

Cum  

𝑎1 = 0 ;  𝐹 = 𝑘𝑥1 ș𝑖 𝑣1 =
𝐹

√𝑀𝑘1
= 𝐹√

𝑚

𝑘(𝑚 +𝑀) ∙ 𝑀
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b) Deplasarea maximă pentru 𝑚, când 𝑣2 = 0 

0 = 𝐹𝑥2 −
𝑘2𝑥2

2

2
⇒ 𝑥2 =

2𝐹

𝑘2
=

2𝐹𝑀

𝑘(𝑀 +𝑚)
 

 

2. Două corpuri considerate puncte materiale având masele 𝑚1 < 𝑚2 sunt 

legate de capătul unui fir ideal de lungime 𝑙 și se mișcă pe o suprafață netedă 

orizontală. La momentul inițial, primul corp era în repaus, iar al doilea avea 

viteza perpendiculară pe fir.  

Aflați forța elastică din fir la acest moment. 

 

 

 

Rezolvare 

Determinăm poziția centrului de masă al sistemului de corpuri, notăm 𝑙1 și 𝑙2 

distanțele lui 𝑚1 și 𝑚2 față de centrul de masă. 

Avem două relații evidente: 

𝑙1 + 𝑙2 = 𝑙 și 𝑚1𝑙1 = 𝑚2𝑙2,  

din care rezultă: 

 

𝑙1 =
𝑚2𝑙

𝑚1 +𝑚2
 ș𝑖 𝑙2 =

𝑚1𝑙

𝑚1 +𝑚2
(1) 

Viteza centrului de masă în raport cu pământul (legat de corpul 𝑚1) este: 
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𝑣𝐶𝑀 = 𝜔𝑙1 =
𝑣

𝑙
𝑙1 =

𝑚2
𝑚1 +𝑚2

∙ 𝑣   (2) 

Alegem un sistem de referință legat de centrul de masă și care 𝑣𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0. În 

raport cu centrul de masă corpurile 𝑚1 și 𝑚2se mișcă pe cercuri de raze 𝑙1 și 

𝑙2, având vitezele: 

𝑣1⃗⃗⃗⃗ = 0 − 𝑣𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝑣𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝑣2⃗⃗⃗⃗ = 𝑣 − 𝑣𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

sau: 

𝑣1 =
𝑚2𝑣

𝑚1 +𝑚2
 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣   𝑣2 =

𝑚1𝑣

𝑚1 +𝑚2
 

Scriind legea a doua a lui Newton pentru cele două corpuri în raport cu 

sistemul centrului de masă obținem: 

𝐹1 =
𝑚𝑣1

2

𝑙1
=

𝑚1𝑚2𝑣
2

𝑙(𝑚1 +𝑚2)
;      𝐹2 =

𝑚𝑣2
2

𝑙2
=

𝑚1𝑚2𝑣
2

𝑙(𝑚1 +𝑚2)
 

Deoarece firul este ideal 𝐹1 = 𝐹2. 

3. Un plan înclinat (𝑐𝑜𝑠𝛼 =
2

3
) de masă 2𝑚 este așezat pe o suprafață 

orizontală netedă. Două corpuri de masa 𝑚 și 3𝑚 sunt așezate pe planul 

(3) 
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înclinat ca în figură, corpul de masa 3𝑚 alunecă fără frecare pe o tijă ușoară, 

verticală, fixată de planul înclinat. Corpul de masa 3𝑚 se află inițial la înălțimea 

𝐻 = 36 𝑐𝑚 față de suprafața orizontală. Neglijând frecările, determinați cu cât 

se deplasează planul înclinat până în momentul când corpul de masă 3𝑚 

ajunge pe suprafața orizontală. 

Rezolvare 

Folosim centrul de masă al sistemului. Proiecția forțelor externe pe axa Ox 

este zero, accelerația centrului de masă 𝑎𝐶𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 0, deci coordonata centrului de 

masă al sistemului rămâne constantă. 

𝑥𝐶𝑀 =
𝑚𝑥1 + 2𝑚𝑥2 + 3𝑚𝑥3
𝑚+ 2𝑚 + 3𝑚

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. , 𝑎𝑑𝑖𝑐ă 𝑚𝑥1 + 2𝑚𝑥2 + 3𝑚𝑥3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

Atunci: ∆𝑥1 + 2∆𝑥2 + 3∆𝑥3 = 0 

Din desen se observă că ∆𝑥2 = ∆𝑥3, iar relația anterioară devine: 

∆𝑥1 + 5∆𝑥2 = 0 

Când corpul de masă 3m parcurge distanța H, corpul de masă m se 

deplasează pe orizontală ∆𝑥1 = ∆𝑥2 + 𝐻𝑐𝑜𝑠𝛼. 

Atunci 6∆𝑥2 + 𝐻𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0, obținem: 

∆𝑥2 = −
𝐻𝑐𝑜𝑠𝛼

6
= −4 𝑐𝑚 

Obs. Semnificația semnului minus este faptul că deplasarea are loc în sens 

invers axei Ox. 

Bibliografie: 

Fizica și Tehnologiile Moderne 2014 

Revista Kvant 2006 
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PROBLEME DE CHIMIE PENTRU GIMNAZIU 

PROBLEME REZOLVATE 

 

1. Peste o 200g soluție sodă caustică de concentrație 40% se adaugă 

11,5g sodiu. Să se calculeze concentrația procentuală masică a soluției 

finale. 

ms=200g NaOH 

cNaOH=40% 

mNa=11,5g 

cfinal=? 

𝑐

100
=
𝑚𝑑

𝑚𝑠
=> 𝑚𝑑 =

𝑐 ∙ 𝑚𝑠

100
=
40 ∙  200

100
= 80𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝑚𝑠 = 𝑚𝑑 +𝑚𝐻2𝑂 => 𝑚𝐻2𝑂 = 𝑚𝑠 −𝑚𝑑 = 200 − 80 = 120𝑔 𝐻2𝑂 

mNa=1.ANa=1.23=23g/mol 

mH2O=2.AH+1.AO=2.1+1.16=2+16=18g/mol 

mNaOH=1.ANa+1.AO+1.AH=1.23+1.16+1.1=23+16+1=40g/mol 
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𝑥 =
11,5𝑔 ∙ 1 ∙

18𝑔
𝑚𝑜𝑙

1 ∙
23𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 9𝑔𝐻2𝑂(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡ă î𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑐ț𝑖𝑒) 

𝑦 =
11,5𝑔 ∙ 1 ∙

40𝑔
𝑚𝑜𝑙

1 ∙
23𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 20𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 î𝑛 𝑢𝑟𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐ț𝑖𝑒𝑖) 

𝑚𝑑, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 80𝑔 + 20𝑔 = 100𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝑚𝐻2𝑂, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑚𝐻2𝑂, 𝑖𝑛𝑖ț𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝐻2𝑂, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡 = 120 − 9 = 111𝑔 𝐻2𝑂 

𝑚𝑠, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑚𝑑, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑚𝐻2𝑂, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 100𝑔 + 111𝑔 = 211𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢ț𝑖𝑒 

𝑐, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑚𝑑, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑠, 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∙ 100 =

100

111
∙ 100 = 90.09% 

2. Se dă următoarea schemă program: 

  

Substanța A este o substanță a cărei raport atomic este H:O=1:1 și 

prezintă masa moleculară 34g/mol . 

a) Identifica substanțele a-j; 

b) Scrie ecuațiile reacțiilor chimice din schema-program; 

c) Clasifica reacțiile reprezentate prin ecuațiile reacțiilor chimice; 

d) Calculeaza masa de precipitat obținută de puritate 80% în urma 

reacției a 60g sodă caustică de concentrație 40% cu sulfatul de cupru. 

𝐻:𝑂 = 1: 1 =>HxOx 
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mHxOx=x.AH+x.AO=x.1+x.16=17x g/mol 

17𝑥 = 34 => 𝑥 =
34

17
= 2 => 𝐹.𝑚. =H2O2 

 

a=H2O  b=O2  d=H2SO4   e=NaOH   f=H2  

g=CuSO4 h=SO2  i=Cu(OH)2  j=Na2SO4 

ms=60g NaOH 

cNaOH=40% 

pCu(OH)2=80% 

mCu(OH)2=? 

𝑐

100
=
𝑚𝑑

𝑚𝑠
=> 𝑚𝑑 =

𝑐 ∙ 𝑚𝑠

100
=
40 ∙ 60

100
= 24𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

mNaOH=1.ANa+1.AO+1.AH=1.23+1.16+1.1=23+16+1=40g/mol 

mCu(OH)2=1.ACu+2.AO+2.AH=1.64+2.16+2.1=64+32+2=98g/mol 

           24g   x g   

2NaOH + CuSO4       Cu(OH)2.    + Na2SO4 

    2.40g/mol        1.98g/mol 

𝑥 =
24𝑔∙1∙98𝑔/𝑚𝑜𝑙

2∙40𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 29,4𝑔 Cu(OH)2 (pur) 

𝑝

100
=

𝑚,𝑝𝑢𝑟

𝑚,𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟
=> 𝑚, 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟 =

𝑚,𝑝𝑢𝑟 ∙100

𝑝
=
29,4∙100

80
= 36,75𝑔Cu(OH)2 

Prof. Ing. Drd. Irina-Gabriela VOINEA1,2 

1 Școala Gimnazială „Ion I.C. Brătianu” - București 

2 Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” - București 
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU 

GIMNAZIU 

Clasa a VII-a 

1. Calculează masa de potasă caustică ce trebuie 

adăugată peste o soluție de 400mL soluție potasă 

caustică (rsoluție=1,2g/mL) de concentrație procentuală masică 56% pentru a 

obține o soluție de concentrație 84%. 

R: 114,7g 

2. Izotopii radioactivi sunt folosiți ca mijloc de terapie al zonelor greu 

accestibile din corpul uman. Una din metodele terapeutice ce utilizează surse 

radioactive este cobaltoterapia. Știind că izotopul cobaltului folosit în medicină 

prezintă 60 de particule nucleare, iar numărul de electroni este cu 6 unități mai 

mic decât numărul de neutroni, să se determine structura atomică a acestuia. 

R: 27p+; 33n0; 27e- 

3. Sulful este răspândit în natură sub forma a 25 de izotopi. Din cei 25 de 

izotopi  32S, 33S, 34S și 36S sunt stabili. Știind procentele de răspândire în natură 

95,03%, 0,75%, 4,2% și 0,02%, să se determine masa atomică relativă a 

sulfului natural. 

R: 32,0891 

4. Să se calculeze numărul de electroni din 10g 40
20Ca. 

R: 30,11.1023 e- 

5. Sulful este un element reactiv care arde cu o flacără albastră. În urma 

combustiei sulfului se obține un produs de reacție cu 50% sulf, restul oxigen. 

Să se determine formula moleculară a produsul de reacție știind că masa 

moleculară a acestuia este 64g/mol. 

R: SO2 
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6. Alaunul sau sarea acră, KAl(SO4)2
.12H2O, este folosit în tipografii la 

procesul de fixare a unor coloranți extrași din plante. Să se determine 

compoziția procentuală masică a alaunului.  

R: 8,23%K, 5,7%Al, 13,5%S, 67,51%O, 5,06%H 

7. Determină numărul atomic Z și configurația electronică pentru 

elementul căruia îi lipsesc 2 electroni pentru a avea configurația gazului rar 

situat în perioada a 3a. 

R: Z=16, 1(K)-2e-, 2(L)-8e-, 3(M)-6e- 

8. Un element prezintă 8 electroni pe stratul 3(M). Știind că între numărul 

atomic Z și numărul de masă A există relația A=2(Z+2) să se determine 

configurația electronică, structura atomică și poziția elementului în sistemul 

periodic. 

R: 1(K)-2e-, 2(L)-8e-, 3(M)-8e-; Z=18, A=40; G=18 (VIIIA), P=3 

9. Calculează numărul de moli de sulfat de cupru și numărul de molecule 

de apă din 50g piatră-vânătă (CuSO4
.5H2O). 

R: 0,2moli CuSO4, 1mol H2O 

10.  Determină masa de acid sulfuric ce conține 224g oxigen. 

R: 343g H2SO4. 

 

Clasa a VIII-a 

1. Se consideră următoarea schemă program: 

H2O                  a  + b 

S + b                 d 

2d + b                 2e 

H2O + e                f 

Cu + f                   g  + d   + 2H2O 

g + 2NaOH              h   + Na2SO4 

h + 4NH3            [Cu(NH3)4](OH)2 

electroliză 
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R: a=H2; b=O2; d=SO2; e=SO3; f=H2SO4; g=CuSO4; h=Cu(OH)2 

2. Se consideră șirul de transformări: 

 

H2O    H2   HCl     NaCl  

Știind că s-au descompus prin electroliză 36g apă, să se calculeze 

numărul de moli de sare de bucătărie ce se formează. 

R: 4moli NaCl 

3. Calculează masa de sodă caustică și potasă caustică din 360g 

amestec sodă și potasă caustică în raport molar 2:5. 

R: 80g NaOH, 280gKOH 

4. 145,75g azotat de sodiu de puritate 50% se descompun termic. Să se 

calculeze numărul de moli de gaz ce se degajă. 

R: 0,4375moli O2 

5. Calculează masa de soluție de acid clorhidric de concentrație 20% 

necesară reacției cu 59,5g amoniac. 

R: 638,75g HCl 

6. 28,75g sodiu reacționează cu 445g apă. Să se calculeze concentrația 

procentuală masică a soluției obținute. 

R: c=20% 

7. Un cui de fier cu masa de 28g este introdus în 300g soluție sulfat de 

cupru de concentrație 40%. Să se determine masa de cupru ce se depune. 

R: 32g Cu 

8. În urma reacției fierului cu clorul gazos se obțin 325g clorură ferică de 

puritate 65%. Să se determine numărul de moli de fier introdus în reacție. 

R: 1,3 moli Fe 

9. Să se calculeze volumul soluției acid sulfuric de concentrație 49% și 

densitate 1,5g/mL ce reacționează cu 43,875g sare de bucătărie. 

R: 50mL 

electroliză 
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10. Arderea magneziului, reacție puternic exotermă, are loc cu o flacără 

albă orbitoare. Știind că la arderea a 18g magneziu se formează 21g oxid de 

magneziu, să se calculeze puritatea magneziului introdus în reacție. 

R: p=70% 

 

Prof. Ing. Drd. Irina-Gabriela VOINEA1,2 

1 Școala Gimnazială „Ion I.C. Brătianu” - București 

2 Școala Gimnazială „Petrache Poenaru” - București 

 

 

PROBLEME DE FIZICĂ PROPUSE PENTRU GIMNAZIU 

1. In ce raport se găsesc cantitățile de căldură necesare pentru a încălzi 

volume egale de aluminiu și fier cu același număr de grade? Se cunosc ρAl= 

2700kg/m3, ρFe= 7880kg/m3, cAl=919,6 J/(kg∙K), cFe=459,8 J/(kg∙K). 

R: 0,68 

2. Se amestecă 20 de litri de apă cu temperatura de 12oC cu 40 de litri de 

apă cu temperatura de 80oC. Să se determine temperatura finală știind că s-

au pierdut rpin radiere în aer 100kcal. 

R:55,6oC 

3. Un rezistor cu rezistența R=17,5 Ω este conectat la o sursă care are 

căderea internă de tensiune u=0,25V. În cazul în care se scurtcircuitează 

rezistorul curentul măsurat este de 36 de ori mai mare decât în primul caz.Să 
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se calculeze rezistența internă a sursei, intensitatea curentului de scurtcircuit 

și tensiunea electromotoare a sursei. 

R: 0,5 Ω, 18A, 9V 

4. Turnul Eiffel cântărește aproximativ 800t, 

greutatea sa fiind repartizată uniform pe cei 4 piloni , 

fiecare având o suprafață de 450m2. Calculați 

presiunea exercită de fiecare pilon.  

R: 44444,4 Pa 

5. Un om cu greutatea de 686N merge pe un drum orizontal. Știind că 

fiecare pas măsoară 75cm și la fiecare pas corpul său se ridică cu 20mm să 

se determine lucrul mecanic efectuat pe distanța de 1,5km. 

R: 27440J 

6. Un număr de 20 de cărămizi sunt așezate 

una peste alta pe sol. Masa unei cărămizi este de 

2kg și grosimea de 5cm. Calculează lucrul mecanic 

minim ce trebuie efectuat pentru a așeza cărămizile 

una peste alta formând o coloană verticală.  

R: 190J 

7. Un electromotor este alimentat cu un curent de 2A de la un acumulator 

cu tensiunea electromotoare de 13V și rezistența internă de 0,5 Ω. 

Electromotorul ridică un corp cu masa de 5kg la o înălțime de 2m în 10s. Care 

este randamentul electromotorului? 

R: 41% 

8. Doua rezistențe R1= 10 Ω, respectiv R2 se leagă în paralel. Gruparea 

se leagă în serie cu o a treia rezistență R3 = 10 Ω, apoi noua grupare se leagă 

în paralel cu R4= 10 Ω. Dacă rezistența echivalentă a acestei grupări este 14,4 

Ω, care este valoarea rezistenței R2? 

R: 40 Ω 



 

 
 

Pag. 34 

9.  Cada din baie măsoară aproximativ 2m lungime, 0,5m înălțime și 0,8m 

lățime. Dacă o umplem cu apă de mare, care conține aproximativ 40g de sare 

la litru și lăsăm să se evapore toată apa, câtă sare se obține? 

R: 3,2kg 

10. Un automobil parcurge o distanță de 9km astfel : o treime din drum se 

deplasează cu viteza de 54km/h, următoarea treime cu 20m/s, iar restul de 

drum cu 108km/h. Care este viteza medie cu care s-a deplasat automobilul? 

R: 20m/s 

11.  Un corp cu masa de 5 kg este agățat de 

un resort mai intâi pe Pământ, apoi pe Lună. 

Cunoscând accelerațiile gravitaționale pe cele 

2 planete : gP= 9,8N/kg, respectiv gL= 1,6 N/kg 

și constanta de elasticitate a resortului k= 

500N/m, determină alungirea resortului în cele 

două cazuri. 

R: 9,8cm; 1,6cm 

12. Două plăci paralelipipedice au aceleași domensiuni : 10dm x 5dm x 

2dm. Împreună, cele două plăci cântăresc 1676kg. Una dintre plăci este 

confecționată din fier, cu densitatea de 7860kg/m3. Să se afle : 

a. masele celor două plăci 

b. densitatea materialului din care este confecționată cea de a doua placă 

R: a. 786kg, 890kg; b. 8900kg 

13. Un corp cu masa m este agățat de un resort suspendat. Resortul se 

alungește cu Δl. Care va fi alungirea resortului dacă de resort se mai agață 

încă un corp două corpuri identice cu primul? 

R: 3 Δl 

 

Prof. Simona Turcu, Liceul Teoretic “Marin Preda”, București 
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PROBLEME DE CHIMIE PROPUSE PENTRU LICEU 

 

1. S-au supus calcinării 250g calcar cu un conținut de 80% de carbonat 

de calciu. Să se calculeze masa de soluție de acid clorhidric de concentrație 

procentuală masică 18,25% necesară reacției. Ce volum în condiții normale 

de gaz s-a degajat în urma reacției? 

R: 800g soluție HCl, 44,8L CO2. 

2. La sinteza amoniacului s-au folosit 44,8m3 azot măsurat la 7oC și 

1,5atm. Să se determine volumul de hidrogen măsurat în condiții normale de 

presiune și temperatură necesar obținerii amoniacului și compoziția în 

procente de masă a amestecului gazos necesar reacției. 

R: 196,68m3 H2 ,  24,96% N2 75,04%H2. 

3. Să se determine concentrația molară a unei soluții de acid sulfuric de 

densitate 1,5g/mL de concentrație 49%.  

R: 7,5 M. 

4. Într-un vas cu soluție de acid clorhidric s-au barbotat 216g amestec 

echimolecular de etan și propenă. În urma barbotării s-a constatat o creștere 

a vasului cu 90g. Să se calculeze compoziția amestecului exprimată în 

procente masice. 

R: 41,67% etan, 58,33% propenă. 
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5. Cu câte procente de volum se reduce un amestec echimolecular de 

etan, propenă și hidrogen dacă el este trecut peste un catalizator de nichel. 

R: 33,33%. 

6. Prin clorurarea fotochimică a toluenului se obține un compus 

monohalogenat. Care este cantitatea de toluen exprimată în grame introdusă 

în reacție spre obținerea a 309,925g clorură de benzil la un randament de 70%. 

R: 322g toluen. 

7. Un volum de alcadienă este ars complet cu 27,5 volume de aer. 

Determină formula moleculară a omologului imediat inferior al alcadienei 

supusă combustiei. 

R: C3H4. 

8. Un amestec de cloroform și tetraclorură de carbon conține 90,54% clor. 

Determină raportul molar CCl3:CCl4. 

R: 1,5:1. 

9. Determină cantitate de căldură necesară încălzirii a 500g apă de la 18 

la 70oC. 

R: 108,68kJ. 

10. Calculează masa de azotat de argint ce se dizolvă în 100mL apă. 

KS=1,8.10-10 mol/L 

R: 258,3.10-11g. 

11. O probă de 10mL acid clorhidric se titrează cu 100mL hidroxid de sodiu 

de concentrație 0,01M. Să se calculeze concentrația molară a probei de acid 

clorhidric. 

R: 0,1M. 

Prof. Ing.Drd. Irina-Gabriela VOINEA1,2 

1 Școala Gimnazială „Ion I.C. Brătianu”, 2 Școala Gimnazială „Petrache 
Poenaru”  - București 
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PROBLEME DE CHIMIE 

ORGANICĂ PROPUSE PENTRU 

CLASA A XI-A 

1. Se clorurează fotochimic  6 moli CH4. Dacă s-ar obţine un amestec format  din 

CH3Cl şi CHCl3 cu 85,837% Cl , procentul molar de metan transformat în cloroform 

este : 

a) 66,66%              b) 33,33%            c) 55,5%            d) 20%           e) 45,5%  

2. Identificați alcanul care printr-o reacţie de dehidrogenare la alchena 

corespunzătoare formează un amestec gazos cu densitatea de 1,355g/l. Conversia 

reacției de dehidrogenare este 45%. 

a) etan      b) pentan     c) butan  d) propan   e) hexan 

 3. Un amestec de 2 alcooli: etanol și 1,4-butandiol aflați în raport molar 3 : 2, se 

deshidratează în prezența a 48 g soluție de H2SO4 de concentrație 98%. Dacă, la 

finalul procesului de deshidratare, (după eliminarea hidrocarburilor), concentrația 

soluției de H2SO4 devine 15,68%, numărul de moli de butadienă formată este: 

a) 2      b) 0,6       c) 6      d) 4      e) 0,3 

4. În radicalul monovalent 2-penten-4-inil orbitalul monoelectronic aparţine unui 

atom de carbon:    a) primar    b) secundar     c) terţiar    d) cuaternar    e) nular 

5. Un izoalcan A este supus operaţiei de dehidrogenare rezultând un amestec 

gazos compus din hidrocarburile B ( CnH2n), C (Cn-1H2n-2), CH4 şi H2. Masa 

moleculară a hidrocarburii rezultată din aceeaşi reacţie în care s-a format şi metanul 

este egală cu 42. Conversia izoalcanului în reacţia de formare a metanului, 

cunoscând că amestecul gazos rezultat în urma reacţiei de dehidrogenare conţine 

32%  H2, este : 

a) 64%   b) 36%        c) 33%          d) 50%  e) 80% 

6. Se dă schema de reacţie: 

 2A ⎯⎯ →⎯ C01500
 B + 3C;   3B ⎯⎯⎯ →⎯ − C0800600

 D;    E 
−2𝐻𝐶𝑙
→      B;     E + 2D ⎯⎯ →⎯ 3AlCl

 F +2 

HCl  

atunci substanţa F este: 
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a) p-dietilbenzen                        b) vinilacetilena                       c) difenilmetan                                                                           

d) o-xilen          e) 1,2- difeniletan       

7. Numărul compuşilor organici cu formele C4xH4xClx cu N.E.= 4 care pot forma prin 

hidroliză compuşi carbonilici este :  a) 3        b) 6        c) 5         d) 4           e) 2 

8. Alcolemia de 0,1% este produsă prin ingerarea a 1 g etanol / kg corp. 

Determinați  volumul  de băutură alcoolică, cu 10% etanol (ptocente 

volumetrice ), care produce alcolemie de 0,1% pentru o persoană de 70Kg. ( 

ρetanol=0,789 g /cm3).       

a) 0.678L     b) 789,12cm3    c) 887,19 cm3    d) 0.623L   e) 587,33dm3 

9. Cantitatea de metan necesară pentru a obţine prin ardere completă o cantitate de 

căldură echivalentă cu cea obţinută prin arderea completă a 0,51 Kg de amestec 

echimolecular format din propan şi n-butan este: 

  a) 0,845 kg        b) 0,584 kg         c) 5,84 g          d) 45,8 g         e) 0,458 Kg 

(Căldurile molare de combustie sunt Qn-butan=2878 kJ/mol,   Qpropan=2217,9 kJ/mol,   

Qmetan= 890 kJ/mol) 

10. Un amestec de etanol şi fenol  în raport molar 2 : 1 se tratează cu cantitatea 

stoechiometric necesară de soluţie de NaOH . Se formează un amestec în care 

fracţia molară a fenoxidului de sodiu este 1/5. Concentraţia procentuală a soluţiei de 

NaOH reacţionată este: 

 a) 48%          b) 63,25%          c) 68,96%      d) 77,32%            e) 58,55% . 

Răspunsuri 

   

 

 

 

 

 

 Prof. Velica Manuela 

L. T. „Al. I. Cuza” Corabia 

1. a 

2. d 

3. d 
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5.b 
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8. c 
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10.c 



 

 
 

Pag. 39 

 

PROBLEME FIZICĂ PROPUSE PENTRU LICEU 

1. Un cilindru vertical, închis, este împarţit în două părţi egale de un piston 

greu, care se poate mișca fără frecare. Sub piston se află o cantitate de gaz 

de 3 ori mai mare decât deasupra pistonului la temperatura 𝑇1= 300K. De cate 

ori va fi mai mare compartimentul inferior decât cel superior la 

temperatura 𝑇2=800K? 

   R: n= 2. 

2. O pană (plan înclinat) de masă M 

este așezată pe o suprafaţă 

orizontală. O bilă mică de masă m 

cade vertical pe suprafaţa înclinată a 

penei. Determinaţi unghiul penei cu 

orizontala dacă după ciocnirea 

perfect elastică bila deviază pe direcţia orizontală. Frecarile sunt neglijabile. 

R: tg∝ =√
𝑀

𝑀+𝑚
         

3.Un corp cade liber de la o anumită înălţime. În prima secundă a mișcării 

parcurge o distanţă de 7 ori mai mică decât distanţa parcursă în ultima 

secundă a căderii pe sol. Determinaţi timpul total de cădere pentru corp. 

R: T= 4s. 
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4. Un inel metalic este așezat pe o suprafaţă orizontală fiind situat într- un 

camp magnetic crescător în timp B= 𝐵0+ kt, k> 0. Masa inelului este m, 

rezistivitatea electrică a materialului 𝜌 și densitatea D, iar unghiul făcut de 

normala pe suprafaţa inelului cu liniile de câmp este ∝. Determinaţi inensitatea 

curentului electric prin inel. 

R: I= 
𝑘𝑚𝑐𝑜𝑠∝

4𝜋𝐷𝜌
. 

5. Un tramvai se mișcă între două staţii 

astfel: uniform accelerat, apoi uniform 

cu viteza v= 5m/s și apoi frânat cu 

aceeași acceleraţie în modul ca la 

accelerare. Accelerarea și frânarea s-

au făcut în total în Δt = 2minute.Timpul 

de deplasare între cele două staţii a 

fost t = 6 minute. Determinaţi distanţa 

dintre staţii.  

R: d= 1500m. 

Prof. Dumitru Combei, Slatina 

6. Un leagăn oscilează având perioada de 2,5 s. Cȃte oscilații efectuează ȋntr-

un minut?  

R: 24. 

8. Un pendul matematic are perioada T1=3s iar altul T2=4s. Care ar fi perioada 

de oscilatie a unui pendul a cărui lungime ar fi egală cu suma lungimilor firelor 

celor două pendule?  

R: 5s. 

9. Un corp suspendat de un cablu elastic oscilează armonic liniar cu perioada 

0,4 s. La momentul iniţial elongaţia sa era – 4 cm, iar defazajul 3π/2. Care sunt 

amplitudinea şi pulsaţia mişcării?  

R: 4 cm, 15,7 rad/s. 
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10. Graficul alăturat reprezintă dependența tensiunii de stopare a 

fotoelectronilor emiși de catodul unei celule fotoelectrice ca funcție de 

frecvența radiației incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflați: 

a) lungimea de undă de prag; 

b) lucrul mecanic de extracţie; 

c) energia cinetică maximă a fotoelectronilor emişi sub acţiunea unei radiaţii 

având frecvenţa 4·103 THz; 

d) tensiunea de stopare corespunzătoare frecvenței de iradiere de 5000 THz. 

R: a) 150 nm; b) 8,27 eV; c) 8,27 eV; d) 12,4 V. 

 

Prof. Jicmon Gabriela, C.T.” Carol I”,Bucureşti 
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PROBLEME REZOLVATE DE FIZICA CU GRAD 

RIDICAT DE DIFICULTATE 

Selectate, adaptate si rezolvate de prof. Măntoiu Liliana,  

Santiago de Chile 

 

1. Se consideră un gaz ideal format dintr-un sistem de N particule, care nu 

interacţionează între ele. Fiecare particulă poate ocupa doar şi numai doar 

două nivele energetice: 0 si E, E>0. 

Dacă 𝑛0si 𝑛𝐸reprezintă numărul de particule ce ocupă nivelele energetice 0 şi 

respectiv 𝐸, iar 𝑈este energia totală a sistemului, să se determine în funcţie de 

𝑁, 𝐸şi 𝑈: 

a) entropia sistemului 

b) expresia temperaturii în funcţie de energia totală a sistemului 

 

a)  𝑆 = 𝑘 • ln𝜀 unde 𝑘este constanta lui Boltzmann iar 𝜀 reprezintă numărul 

de stări posibile:  𝜀 =
𝑁!

𝑛0!•𝑛𝐸!
. 

 

Deci  𝑆 = 𝑘ln (
𝑁!

𝑛0!𝑛𝐸!
), de unde folosind formula lui Stirling 𝑆 = 𝑘[𝑁ln𝑁 −

𝑛0ln𝑛0 − 𝑛𝐸ln𝑛𝐸]. 

Cum 𝑁 = 𝑛0 + 𝑛𝐸 rezultă 𝑛0 = 𝑁 −
𝑈

𝐸
 

 

Si pentru entropie se obtine: 

 

𝑆 = 𝑘 [𝑁ln𝑁 − (𝑁 −
𝑈

𝐸
) ln (𝑁 −

𝑈

𝐸
) −

𝑈

𝐸
ln
𝑈

𝐸
] 

 

b) pentru un număr constant de particule,  
1

𝑇
= (

𝜕𝑆

𝜕𝑈
)
𝑁
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derivând, se obţine 

 

1

𝑇
=
𝜕𝑆

𝜕𝑈
=
𝑘

𝐸
[ln (

𝐸𝑁

𝑈
− 1)], de unde  𝑇 =

𝐸

𝑘ln(
𝐸𝑁

𝑈
−1)

. 

 

   2. (Olimpiada internatională de Fizică, Italia, 1999 – adaptată) Un cilindru din 

sticlă aflat în poziţie verticală conţine un gaz ideal. Cilindrul este prevăzut cu 

un capac din sticlă care se poate deplasa liber, fără frecare în interiorul 

cilindrului. Temperatura iniţială a gazului este egală cu cea a exteriorului şi 

între sistem şi mediul exterior nu există schimb de caldură. 

      Baza cilindrului este iluminată de un fascicul laser de putere constantă, 

radiaţie ce este complet absorbită de gazul din interior. În urma acestui proces, 

starea gazului se modifică şi se observă deplasarea către în sus a capacului, 

deplasare care este măsurată. 

     Să se determine: 

 a) temperatura şi presiunea gazului după iradiere   

 b) lucrul mecanic realizat de gaz după iradiere şi căldura dezvoltată 

Se cunosc: parametri exteriori: 𝑝0 =

101,3𝑘𝑃𝑎si 𝑡0 = 20°𝐶, numărul de moli de 

gaz ideal în interiorul cilindrului 𝑛 =

0,100𝑚𝑜𝑙𝑖, căldura specifică a gazului 𝑐𝑉 =

20,8 𝐽 𝑚𝑜𝑙⁄ °𝐾; diametrul cilindrului 𝑑 =

100𝑚𝑚, masa capacului mobil 𝑚 = 800𝑔; 

deplasarea maximă măsurată a capacului, 

𝛥𝑠 = 30𝑚𝑚, timpul de iradiere 

𝛥𝑡 = 10𝑠şi lungimea de undă a radiaţiei 

laser 𝜆 = 514𝑛𝑚 
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În absenţa iradierii, la echilibrul forțelor ce acţionează asupra capacului : 

𝑝0𝑆 + 𝑚𝑔 = 𝑝𝐺𝑆  de unde presiunea gazului:   𝑝𝐺 = 𝑝0 +
𝑚𝑔

𝑆
 

𝑝𝐺 • 𝑉0 = 𝑛𝑅𝑇0   şi    𝑉0 =
𝑛𝑅𝑇0

𝑝𝐺
 

𝑝𝐺 = 102,3 • 10
3𝑃𝑎 

 

După iradiere, temperatura şi volumul cresc dar presiunea rămane constantă 

 

𝑉1 = 𝑉0 + 𝜋𝑟
2 • 𝛥𝑠; 𝑟 =

𝑑

2
 

𝑝𝐺(𝑉0 + 𝜋𝑟
2𝛥𝑠) = 𝑛𝑅𝑇1de unde 𝑇1 = 𝑇0 +

𝑝𝐺•𝜋𝑟
2𝛥𝑠

𝑛𝑅
 

𝑇1 = 322K = 49°𝐶. 

Gazul efectuează un lucru mecanic la presiune constantă: 

   𝐿 = 𝑝𝐺 • 𝛥𝑉 = 𝑝𝐺𝜋𝑟
2𝛥𝑠 = 24,1𝐽 

Energia absorbită de gaz în timpul iradierii laser  determină o transformare a 

gazului la presiune constantă. Variaţia temperaturii va determina variaţia 

energiei interne a gazului𝛥𝑈 = 𝑛𝑐𝑉(𝑇1 − 𝑇0) 

 Căldura dezvoltată în interiorul gazului în intervalul de timp 𝛥𝑡 al iradierii 

laser, în urma absorbţiei radiaţiei laser este: 

                            𝑄 = 𝛥𝑈 + 𝐿 = 𝛥𝑠(𝑝0𝜋𝑟
2 +𝑚𝑔) (

𝑐𝑉

𝑅
+ 1); 𝑄 = 84J 

 

3. (Olimpiada Internatională de Fizica, Germania (Jena),1987 - adaptată) 

 O masă de aer umed suportă o transformare adiabatică în timp ce parcurge 

panta unui deal (ca în figura 

alaturată). 

Presiunea atmosferică masurată în 

punctele 𝐴0 si 𝐴3 este egală cu 

100kPa iar în punctul 𝐴2este de 

70kPa.             
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 În punctul 𝐴0 temperatura aerului este de 20°C. 

Pe măsură ce aerul câştigă în altitudine, condensează şi se formează nori cu 

o presiune internă de 𝑝1 = 84,5𝑘𝑃𝑎 (la ℎ1).Umiditatea creşte, ajunge la 𝑚0 =

2,45𝑔 apă pe kilogram aer, condensează şi se transformă în ploaie 

      a. Să se determine temperatura 𝑇1în punctul 𝐴1 la altitudinea ℎ1(înălţime 

la care încep să se formeze norii). 

      b. Presupunând o scădere liniară a densităţii aerului, să se determine 

valoarea lui ℎ1 

       c. Să se determine valoarea temperaturii măsurată în punctele 𝐴2și 𝐴3. 

 Se consideră aerul atmosferic - gaz ideal. Influenţa vaporilor de apă asupra 

densităţii atmosferice, a căldurilor specifice se neglijează. 

Se cunosc: 

𝜌0 = 1,189 𝑘𝑔 𝑚3⁄ la 𝑇0si 𝑝0in punctul 𝐴0 

𝑐𝑝 = 1005 𝐽 𝑘𝑔⁄ • 𝐾 

𝛾 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
= 1,4 

𝑔 = 9,8𝑚 𝑠2⁄  

𝜆𝑣 = 2500 𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ (căldura latentă de vaporizare a apei in interiorul volumului 

norului) 

a.  Volumul de aer, considerat gaz ideal, suportă o transformare adiabatică: 

 

     
𝑇0

𝑇1
= (

𝑝0

𝑝1
)
(
𝛾−1

𝛾
)

 si 𝑇1 = 𝑇0 (
𝑝1

𝑝0
)
(
𝛾−1

𝛾
)

; 𝑇1 = 279K 

 

b.   𝑝𝑉 = 𝜈𝑅𝑇, 
𝑝

𝑇
=
𝜈𝑅

𝑉
= 𝜌

𝜈𝑅

𝑚
 

 

𝑝0

𝑇0
= 𝜌0

𝜈𝑅

𝑚
, 
𝜈𝑅

𝑚
=

1

𝜌0
•
𝑝0

𝑇0
 

𝑝1

𝑇1
= 𝜌1

𝜈𝑅

𝑚
=
𝜌1

𝜌0
•
𝑝0

𝑇0
de unde 𝜌1 = 𝜌0

𝑝1

𝑇1

𝑇0

𝑝0
  ; 𝜌1 = 1,052 𝑘𝑔 𝑚3⁄  
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 𝑝 = 𝜌𝑔ℎ;𝛥𝑝 = �̅�𝑔𝛥ℎ  

𝑝0 − 𝑝1 =
𝜌0+𝜌1

2
𝑔ℎ1; ℎ1 = 1412𝑚 

c. In timpul ridicării masei de aer pe creastă apare o variaţie de temperatură 

datorată atât unei răciri adiabatice cât şi unei uşoare încălziri datorită apariţiei 

fenomenului de condensare: 

𝑇𝑟temperatura în urma răcirii adibatice:   𝑇𝑟 = 𝑇1 (
𝑝2

𝑝1
)
(
𝛾−1

𝛾
)

;  𝑇𝑟 = 265K 

𝛥𝑇variaţia de temperatură în urma condensării 

-pentru fiecare kilogram de aer, căldura degajată va fi 𝑄 = 𝜆𝑣 • 𝑚0; 𝑄 =

6125𝑘𝐽 

dar 𝑄 = 𝑚𝑐𝑝𝛥𝑇; 𝑚 = 1𝑘𝑔si 𝛥𝑇 =
𝑄

𝑐𝑝
; 𝛥𝑇 = 6,09𝐾 = 6,1𝐾 

𝑇2 = 𝑇𝑟 + 𝛥𝑇; 𝑇2 = 271,1𝐾 

Urmează apoi o nouă transformare adiabatică la coborârea pe panta 

muntelui: 

𝑇3 = 𝑇2 (
𝑝3

𝑝2
)

𝛾−1

𝛾
; 𝑇3 ≈ 300K 

alte date...care? 

 

 4.Un baschetbalist aleargă cu viteza de 5m/s spre a arunca la coş. Ştiind că 

viteza orizontală se menţine constantă, 

 a) să se determine componenta verticală a vitezei de care are nevoie 

pentru a se ridica 0,90 m în încercarea de a arunca la coş. 

 b) la ce distanţă, orizontală, faţă de coş trebuie să işi înceapă miscarea 

pentru a atinge înălţimea maximă în momentul în care aruncă. 

a) 

𝑣𝑥 = 5𝑚 𝑠⁄ ,𝑣𝑦 = 0; 𝑦 − 𝑦0 = 0,75𝑚;  𝑎𝑥 = 0, 𝑎𝑦 = −𝑔 = −9,8𝑚 𝑠2⁄  

 

𝑣𝑦
2 = 𝑣0y

2 − 2g(𝑦 − 𝑦0) ⇒ 𝑣0y = √2g(𝑦 − 𝑦0), 𝑣0y = 4,2𝑚 𝑠⁄  
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b) timpul este acelaşi şi pe orizontală si pe verticală 

𝑣𝑦 = 𝑣0y − 𝑔 • 𝑡 ⇒ 𝑡 =
𝑣0y−𝑣𝑦

𝑔
=
𝑣0y−𝑣𝑦

−𝑔
=
𝑣𝑦−𝑣0y

𝑔
;   𝑡 = 0,08𝑠 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑥𝑡 ⇒  𝑥 − 𝑥0 = 𝑣𝑥 • 𝑡 ⇒ 𝑥 − 𝑥0 = 0,4𝑚 

 

5. Un om cade de pe un acoperiş aflat la înălţimea  𝐻 = 100𝑚faţă de sol. După 

𝑡 = 1𝑠, Batman aflat și el pe acoperiș la aceeași înălţime, se aruncă după el, 

căzând liber cu viteza iniţială𝑣0 şi îl prinde la distanţa ℎ = 20𝑚faţă de sol. Care 

este valoarea lui 𝑣0? 

𝑦 = 𝑣0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
 

- pentru om: 

𝑎 = 𝑔 și 𝑣0 = 0, iar distanţa parcursă în cădere 𝑦 = 𝐻 − ℎ 

prin urmare 𝐻 − ℎ =
𝑔𝑡2

2
de unde timpul de cădere pentru om  𝑡𝑜𝑚 = √

2(𝐻−ℎ)

𝑔
 

     -     Batman parcurge în cădere aceeaşi distanţă în timpul 

 𝑡𝐵𝑎𝑡𝑚𝑎𝑛 = 𝑡𝑜𝑚 − 1 

Deci:  𝐻 − ℎ = 𝑣0𝑡 +
𝑔𝑡𝐵𝑎𝑡𝑚𝑎𝑛
2

2
  si   𝑣0 =

1

𝑡𝑜𝑚−1
[(𝐻 − ℎ) −

𝑔(𝑡𝑜𝑚−1)
2

2
] (𝑣0 =

11,96𝑚 𝑠⁄ ). 

 

6. Două trenuri A si B circulă, cu aceeaşi viteză 𝑣 = 60 𝑘𝑚 ℎ⁄ , în sens opus pe 

două şine paralele. Un aeroplan zboară deasupra lor, traversându-le. O 

persoană din trenul A, îl vede traversând perpendicular pe direcţia de mers a 

trenului, în timp ce o persoană din trenul B îl vede traversând la un unghi 𝛼 =

30°. Care este unghiul 𝛽 la care aeroplanul traversează şinele, văzut de pe 

pămant şi care este viteza lui la nivelul solului. 
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𝑣𝑎= viteza aeroplanului 

𝑣𝑎𝐴 = 𝑣 • 𝑡𝑔𝛽si   𝑣𝑎𝐴 = 2𝑣 • 𝑡𝑔𝛼 de unde  𝑡𝑔𝛽 = 2𝑡𝑔𝛼 si rezulta 𝛽 = 48,99 =

49°. 

𝑣𝑠𝑜𝑙 =
𝑣

cos(𝛽)
;  𝑣𝑠𝑜𝑙 = 92,3 𝑘𝑚 ℎ⁄  

 

7. Un jucător de tenis, în momentul serviciului loveşte mingea în timp ce 

aceasta coboară vertical cu viteza 𝑣𝑖 = 𝑣0. Imediat dupa lovire, mingea se 

deplasează orizontal cu viteza  𝑣𝑓 = 4v0. Dacă masa mingii este 𝑚 și 

momentul ciocnirii rachetă-minge durează 𝛥𝑡, să se exprime și să se 

reprezinte grafic impulsul net exercitat de racheta de tenis asupra mingii în 

timpul ciocnirii (se neglijează frecarea cu aerul şi gravitaţia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝛥𝑝 = 𝑝𝑓⃗⃗⃗⃗ − 𝑝𝑖⃗⃗⃗                                                                                               

După ciocnire imediat mișcarea este orizontală: 

𝑝𝑓⃗⃗⃗⃗ = 𝑚 • 𝑣𝑓 • 𝑖 = 𝑚 • 4v0 • 𝑖                                                                                                                                                   
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𝑣𝑖⃗⃗⃗  = −𝑣0 • 𝑗 
                                                                      

𝑝𝑖⃗⃗⃗  = −𝑚 • 𝑣𝑖 • 𝑗 = −𝑚 • 𝑣0 • 𝑗  

 

𝛥𝑝 = 𝑚[4𝑣0𝑖 − (−𝑣0𝑗 )] = 𝑚 • 𝑣0[4𝑖 + 𝑗 ] 

 

 

 8. Un copil se joacă cu un măr intr-un autobuz care se deplasează cu viteza 

constantă 𝑣. 

La un moment considerat 𝑡 = 0, copilul aruncă mărul în sus iar acesta atinge 

înălţimea maximă 𝐻 = 0,75𝑚. Să se calculeze viteza autobuzului, stiind că 

acesta s-a deplasat pe distanţa 𝐷 = 7,8𝑚, cât timp mărul a fost în aer. (𝑔 =

9,8𝑚 𝑠2⁄ ). 

Timpul cât mărul a fost în aer: 

𝑡 = 𝑡𝑢 + 𝑡𝑐 = 2√
𝐻

2g
; 𝑡 = 0,39𝑠 

𝑣 =
𝐷

𝑡
;  𝑣 = 20𝑚 𝑠⁄ . 

 

9. Un automobil se deplasează pe o suprafaţă orizontală cu viteza iniţială 

𝑣0 într-o mişcare uniform accelerată. Dacă coeficientul de frecare dintre şosea 

şi cauciucuri este 𝜇, să se determine care este distanţa cea mai mică în care 

poate fi oprit automobilul. 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚𝑔; la echilibru 𝐹 + 𝐹𝑓 = 0 de unde 𝑎 = −
𝐹𝑓

𝑚
 

ecuaţia de miscare: 𝑣2 = 𝑣0
2 + 2𝑎(𝑥 − 𝑥0) 

Considerând condiţiile mişcarii: 𝑥0 = 0 și 𝑣 = 0 ecuaţia de mişcare devine 

0 = 𝑣0
2 + 2𝑎𝑥şi 𝑥 = −

𝑣0
2  

2𝑎
respectiv 𝑥 =

𝑣0
2

2𝜇𝑔
 distanţa pe care poate fi oprit 

automobilul. 

Â 
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10. Un automobil se deplasează cu viteza iniţială 𝑣0 = 100 𝑘𝑚 ℎ⁄ . La un 

moment dat conductorul începe să frâneze și acceleraţia începe să scadă 

după o relaţie 𝑎(𝑡) = 𝑐 • 𝑡, unde  𝑐 = −2,5𝑚 𝑠3⁄ . În cât timp se oprește şi care 

este distanţa parcursă. 

  

Pentru a găsi timpul în care se ajunge la 𝑣 = 0 se necesită expresia 

 𝑣 = 𝑓(𝑡) = 𝑣(𝑡). 

𝑣(𝑡) = 𝑣0 + ∫ 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑣0 + ∫
𝑡

0
𝑐 • 𝑡𝑑𝑡  si 𝑣(𝑡) = 𝑣0 +

1

2
𝑐𝑡2 

𝑣(𝑡) = 0 ⇒ 𝑣0 +
1

2
𝑡2 = 0 ⇒ 𝑡 = √

−2v0
𝑐

 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 + ∫
𝑡

0
𝑣(𝑡)𝑑𝑡  si 𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑣0𝑡 +

1

6
𝑐𝑡3 

 

   Dacă 𝑥0 = 0si  𝑡 = √
−2v0

𝑐
, rezultă   𝑥 =

2v0

3
√
−2v0

𝑐
. 
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CUVINTE ÎNCRUCIȘATE - CHIMIE 

PROPRIETĂȚI. FENOMENE FIZICE ȘI CHIMICE  
- CLASA a VII-a 

  Orizontal 

3. Zahărul are ...... dulce. 

4. Sulful are starea de agregare 
.... 

6. Acetona este o substanță .... 

8. Are punctul de fierbere 78° C. 

9. Sinonim al cuvântului însușiri. 

10. Sinonim pentru fenomene. 

11. Sinonim pentru "nu are 
culoare". 

14. Transformarea unui gaz intr-un 
lichid. 

16. Proprietate caracteristică 
naftalinei. 

17. Sinonim pentru "nu are gust". 

20. Varul stins are culoarea.... 

21. Transformare suferită de 
metalele solide, la răcire. 

23. Apa în stare solidă se 
numește...... 

24. ... a apei este 100° C. 
 

    

  Vertical 

1. Transformarea unui lichid în 
gaz (la suprafață). 

2. Proprietatea chimică a fierului 
este de a ... 

4. Transformarea unui lichid în 
solid. 

5. Transformarea unui solid în 
lichid. 

7. Transformarea unui lichid în 
gaz (în toată masa lui). 

12. Transformarea unui gaz în 
solid. 

13. Sulful are culoarea .... 

15. Zahărul este ....... în apă. 

18. Uleiul și apa sunt lichide ...... 

19. Sinonim pentru "nu are miros". 

22. Gheața se ......... la 0° C. 
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SOLUȚII - CLASA A VII-A 
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  Orizontal 

1. Dizolvantul se mai numește ... 

3. Conține cantitatea maximă de 
solvat la o anumită 
temperatură. 

5. Apa distilată este o substanță 
... 

6. Este cel mai folosit dizolvant. 

9. Reprezintă cantitatea de 
substanță dizolvată în 100g 
soluție. 

11. Denumirea tehnică/populară a 
soluției formată din apă și sare. 

12. Amestecul de piatră vânătă și 
var stins. 

14. Sinonim pentru insolubile. 
 

  
  

                   Vertical 

1. Aliajele metalelor sunt soluții ... 

2. Amestecul omogen de două sau 
mai multe substanțe. 

4. Constantă fizică care se referă la 
cantitatea maximă de substanță ce 
se poate dizolva într-o anumită 
cantitate de solvent, la o anumită 
temperatură. 

6. Este poluat prin diverse activități 
ale omului. 

7. Dizolvatul se mai numește ... 

8. O soluție saturată este obligatoriu 
și concentrată? 

10. Iodul se dizolvă în ... 

13. Sinonim pentru solubile. 
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INERȚIA. DENSITATEA 

TEST DE FIZICĂ – 

 CLASA A VI-A 

 

  

 

1.După trecerea liniei de sosire, alergătorii 

nu se opresc brusc. Ce proprietate a 

corpurilor este pusă în evidenţă? 

a) inerţia; 

b) interacţiunea; 

c) divizibilitatea; 

d) starea de agregare. 

2. Pe un cărucior care se deplsează cu viteză constantă, pe o traiectorie 

rectilinie, se află o bilă de oţel. In cazul în care căruciorul este frânat brusc, 

bila se va deplasa: 

a) către partea din față a căruciorului; 

b) la stânga căruciorului; 

c) la dreapta căruciorului; 

d) către partea din spate a căruciorului. 

3.Pe un cărucior care se deplasează cu viteză constantă, pe o traiectorie 

rectilinie, se află o bilă de oţel. În cazul în care căruciorul virează la stânga, 

bila tinde să se deplaseze: 

a) către partea din față a căruciorului; 

b) pe o traiectorie rectilinie; 

c) către partea din spate a căruciorului; 

d) la stânga căruciorului. 
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4.Unitatea de măsură în S.I. pentru masă se numeşte: 

a) metru;  

b) tonă; 

c) kilogram; 

d) litru. 

5.Densitatea de 2500 kg/m3 înseamnă că 1m3 din acel 

material cântăreşte: 

a) 25kg; 

b) 250kg; 

c) 2500kg; 

d) 2500g. 

6.Dacă se adună 300g+1,4Kg+240g+12000mg, se obţine: 

a)195,2g; 

b)19,52kg; 

c)1952kg; 

d)1,952kg. 

7.Dintre următoarele egalităţi, sunt corecte: 

a)  250kg/m3=1kg/dm3; 

b)13.6g/cm3=13600kg/m3; 

c) 7,1kg/dm3=71g/cm3; 

d) 800kg/m3=8g/cm3. 

8.Masa unui corp cu densitatea ρ=2500kg/m3 şi volumul V=0,1m3 este: 

a) 2,5kg; 

b) 25kg; 

c) 250kg; 
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d) 2500kg. 

9.Un cub cu masa m=9,6g şi densitatea 

ρ=1,2g/cm3 are lungimea laturii: 

a) 0,2cm;  

b) 0,2m; 

c) 20cm; 

d) 2cm. 

10.Un corp cu densitatea 2,7g/cm3 are o cavitate vidată în interior. Deoarece 

corpul cântăreşte 54g şi are volumul exterior 25cm3, volumul cavităţii este: 

a) 5 cm3; 

b) 0,5 cm3; 

c) 54 cm3; 

d) 2,7 cm3. 

 

Răspunsuri: 

 

1. a 2. a 3. b 4. c 5. c 6. d 7. b 8. c 9. d 10. a 
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