
Concursul de fizică „Valeriu Novacu” 

Clasa a X-a 

Etapa II 
 

1. O bară de fier de lungime lFe=0,5m şi o bară de cupru de lungime lCu=1,2m, de aceeaşi 

secţiune, sunt unite la capete. Capătul liber al barei de fier este menţinut la temperatura de 

t2=80
0
C, iar cel al barei de cupru la t1=0

0
C. Cele două bare sunt izolate termic de mediul 

înconjurător, diametrul lor fiind d=0,16m. 

 Să se calculeze temperatura suprafeţei comune şi viteza de conducţie a căldurii (Q/t). 

 Se dau: conductivitatea termică a fierului: Fe=75Wm
-1

K
-1

, conductivitatea termică a 

cuprului: Cu=390Wm
-1

K
-1

. 

 
30 puncte 

2. O cameră are o singură fereastră cu un singur strat de sticlă având lăţimea L=2,2m, înălţimea 

h=1,2m şi grosimea d=5mm. Temperatura aerului în cameră este t2=22
0
C, iar în exterior t1=3

0
C. 

Să se calculeze puterea consumată pentru a menţine temperatura constantă în cameră. 

Conductivitatea termică a sticlei este =0,8Wm
-1

K
-1

. 

 Care va fi rezultatul dacă fereastra are două straturi identice de sticlă separate de un strat 

de aer de grosime ds=10cm. Conductivitatea termică a aerului este a=0,025Wm
-1

K
-1

. 

30 puncte 

3.A. Să admitem că două vase de lemn identice, largi şi deschise, unul cu apă rece şi altul cu 

aceeaşi cantitate de apă fierbinte, sunt scoase afară unde temperatura e sub zero grade. În care 

din vase apa va îngheţa mai devreme ? 

10 puncte 
 

B. Într-un calorimetru care conţine în condiţii normale m1=0,6kg de apă la temperatura t1=15
0
C 

a fost introdusă o bucată de gheaţă cu masa m2=0,2kg având temperatura t2=−30
0
C. Neglijând 

capacitatea termică a calorimetrului, determinaţi temperatura care s-a stabilit, precum şi 

conţinutul calorimetrului în starea de echilibru termic. 

 Se cunosc: căldura specifică a apei c=4200J/kgK, a gheţii cg=2100J/kgK şi căldura 

latentă specifică de topire =3,35.10
5
J/kg. 

20 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.  

mailto:profmajor@gmail.com


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.  

 


