
Concursul de fizică „Valeriu Novacu”
Clasa a VIII-a

Etapa I

1.a)  Două  mobile  pornesc  în  acelaşi  timp,  din  acelaşi  loc,  după  două  direcţii 
perpendiculare, vitezele lor fiind v1=v, respectiv  v2=k*v, unde k>1. Să se calculeze distanţa 
dintre cele două mobile în momentul în care cel cu viteza mai mică a parcurs distanţa l. Cu ce 
viteză se mişcă unul faţă de celălalt?     

(15 puncte)

b)  O balanţă  dereglată  are  braţele  de lungimi  diferite.  Dacă se aşează  un corp  pe 
platanul  A, atunci  pe celălalt  platan trebuie  aşezate  etaloane  cu masa  mB=3,5kg pentru a 
echilibra balanţa. Dacă acelaşi corp este aşezat pe platanul  B, atunci pentru echilibrare este 
nevoie  de  etaloane  cu  masa  mA=3,8kg. Ce  masă  are  corpul  respectiv?  Cu  ce  masă  se 
echilibrează balanţa dacă pe platanul A se aşează un corp cu masa de 5kg?            

(15 puncte)

2.a)  Un vas  metalic,  cu  masa  m1=0,8kg, conţine  m2=0,7kg de  apă  la  temperatura 
t1=300C. Sistemul este  încălzit  la  t2=600C absorbind căldura totală  Q=96808,8J. Calculaţi 
căldura specifică a metalului şi capacitatea calorică a calorimetrului (ca=4185J/kgK).

(15 puncte)

b) În apa caldă de la pct. a) se toarnă plumb topit până când temperatura apei ajunge la 
t3=950C. Calculaţi masa plumbului din apă. Se dau: λ t=250kJ/kg, tt=3270C, cPb=120J/kgK. 

(15 puncte)

3. Pistonul mic al unei prese hidraulice este acţionat prin intermediul unei pârghii de 
speţa II. Tija pistonului se sprijină de pârghie, faţă de articulaţia ei, la o distanţă de n=8 ori 
mai  mică decât  lungimea pârghiei.  Raportul  diametrelor  pistoanelor  este  k=1/10, iar  forţa 
dezvoltată de pistonul mare este F=19,6.104N. Calculaţi forţa Fa aplicată la capătul pârghiei.

(30 puncte)

Propunător: prof. Major Csaba

Notă: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.
2. Soluţiile se pot trimite până la termenul specificat în graficul concursului, on-line la adresa 
profmajor@gmail.com sau redactate pe coală A4. Desenele se pot realiza manual cu liniar şi 
creion  sau  cu  Paint,  în  format  .jpg.  Indicaţii  pentru  tehnoredactare:  Format  A4,  portret, 
caractere Times New Roman, 12 puncte. Rezolvarea redactată pe foaie de hârtie vor fi predate 
profesorului propunător în plic închis. 
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3. Elevi de la alte şcoli pot trimite rezolvarea prin poştă la adresa: Colegiul Naţional „Moise 
Nicoară”, Catedra de fizică; Arad, Piaţa Moise Nicoară Nr. 1.
4. Pe fiecare coală sau pagină redactată se va menţiona: Numele şi prenumele, Clasa, Şcoala 
de provenienţă, Numele profesorului de fizică. 


