
 

BAREM DE EVALUARE A TESTULUI DE EXAMEN LA FIZICĂ, profil REAL 

 

№ Răspunsuri Punctaj corespunzător etapelor de rezolvare Σ 

1 a) ... uniform variată ... 

 

Pentru fiecare răspuns corect - câte 1 p. 

 
5p 

b) ...longitudinală. 

c) ... temperatura. 

d) ... micșorarea... 

e) ... nucleul izotopului de heliu/    
  

2 Puterea mecanică W 

Pentru fiecare răspuns corect - câte 1 p. 5p 

Intensitatea câmpului elect. N/C 

Fluxul magnetic Wb
 

Lungimea de undă mm 

Energia fotonului eV 

3 a)  A; b) A; c) F; d) F; e) F. Pentru fiecare răspuns corect - câte 1 p. 5p 

  4   

 

Pentru reprezentarea corectă a fiecărei forțe – 

câte 1 punct. 3p 

5          (1) Pentru formula energiei totale (1)               -1p.                                                      

4p 

  
  

√  
  

  

       Pentru formula masei particulei în mișcare (2) 

                                 -1p.                                                                      

  
   

 

√  
  

  

       (3) Pentru deducerea formulei de calcul (3)      -1p.                                            

  
                    

 

 
  

√  
       

  

            Pentru calcule și răspuns corect                 -1p.                                                                      

6 Prima afirmație – A; Pentru fiecare răspuns corect la I-a și a II-a 

afirmație, se acordă – câte 1 p. 

Pentru relația „cauză – efect”                    -1 p. 
3p A doua afirmație – F; 

Relația cauză-efect – Nu. 

7 
a)               

Pentru teorema variației energiei cinetice (1)  
                                                                     -1p. 

5p 

       Pentru răspuns corect                                  -1p. 

b)             Pentru formula lucrului mecanic (2)           -1p. 

            
 

  
       Pentru formula de calcul (3)                        -1p. 

           
    

   
      Pentru calcule și răspuns corect                   -1p.                                                                      

8                     Pentru  lucrul efectuat asupra gazului (1)    -1p.                                                                     

6p 

              
Pentru  ecuația de stare aplicată procesului 

izobar (2)                                                     -1p. 

           (3) 
Pentru formula temperaturii în punctul 2 (3) 

     -1p. 
  

  
 

  

  
       Pentru  ecuația procesului izocor (4)           -1p. 

   (   
  

  
)
  

  
        

Pentru deducerea formulei de calcul (5)      -1p.               

   (      
     

           
 

     

)         

 
 
 

Pentru calcule și răspuns corect                 -1p.                                                                      



 

Remarcă: pentru rezolvarea corectă și completă a itemilor prin alte metode bazate pe legile fizicii se     

                   acordă punctajul maxim. 

9              Pentru formula tensiunii electrice (1)          -1p.                 

6p 

             Pentru egalitatea tensiunilor electrice (2)    -1p.          

   
  

  
           

Pentru legea lui Ohm (3)                             -1p. 

              Pentru formula (4)                                       -1p.                                    

                
  

  

            
Pentru deducerea formulei de calcul (5)      -1p. 

 

                (  
     

     
)                     Pentru calcule și răspuns corect                   -1p.                                                                      

10            Pentru teorema variației energiei cinetice (1) 

                                                                     -1p. 

6p 

     
   

 
     

Pentru formula variației energiei cinetice (2)  

           -1p. 

  
 

 
       Pentru formula tensiunii electrice (3)          -1p. 

  
 

 
        

Pentru formula inetnsității câmpului electic 

omogen (4)                                                  -1p. 

   
   

   
       Pentru deducerea formulei de calcul (5)      -1p.                                                            

        
              (      

 

 
)
 

                            
          

 

 
  Pentru calcule și răspuns corect                  -1p.                                                                      

11                       Pentru condiția de echilibru (1)                   -1p.                                                              

6p 

                   Pentru  expresia forței electromagnetice (2)-1p.                        

              Pentru  formula densității (3)                       -1p.                                             

              (4) Pentru formula volumului conductorului (4) 

                                -1p. 

  
   

 
       Pentru  deducerea formulei de calcul (5)     -1p.                       

  
              

  

      
 

  

      
         Pentru calcule și răspuns corect                  -1p.                                                                      

12 a)  Se așează lănțișorul pe masa orizontală și un 

capăt  puțin îl deplasăm astfel ca să atârne 

vertical la marginea mesei, în momentul când 

lănțișorul începe să alunece  de pe masă sub 

acțiunea forței de greutate, notăm lungimea 

porțiunii pe masă ℓ0 a acestuia. Se măsoară 

lungimea lănțișorului ℓ. 

Pentru  descrierea corectă a modului de lucru  

                                                                     -1p. 

6p b)                         Pentru condiția de echilibru a forțelor (1)   -1p.                                         

              Pentru formula forței de frecare (2)            -1p. 

              Pentru echilibrul forțelor a porțiunii de pe 

masă (3)                                                       -1p.                                  

           Pentru relația ce exprimă proporționalitatea 

masei porțiunii de lanț cu lungimea sa (4)  -1p.                                                

  
    

 
      

Pentru deducerea formulei de calcul a 

coeficientului de frecare la alunecare (5)    -1p.                                                                                                  

PUNCTAJUL TOTAL: 60p 


