
CONCURSUL DE FIZICĂ “VALERIU NOVACU” 

etapa I - subiecte 

CLASA A IX-A 
 
1.  Aflaţi viteza umbrei corpului când vă plimbaţi uniform pe sub o lampa stradală 
aflată la înălţimea de 6,75 m faţă de sol. Consideraţi înălţimea voastră de 1,75m , iar viteza 
de deplasare de 3km/h. 

 10 puncte 
 

2.  O sursă de lumină  punctiformă  se îndepărtează de o oglindă plană pe o direcţie ce 
face unghiul α cu aceasta, cu viteza v

r
. Aflaţi viteza imaginii faţă de sursă. Exemplificaţi 

pentru următoarele valori ale lui α : 0o, 30o, 60o şi 90o. 
10 puncte 

 
3.  Un obiect luminos  înalt de 2cm se află în faţa unei oglinzi concave la distanţa  

x1=
4

3R
 , unde R este raza de curbură a oglinzii.  Aflaţi unde trebuie plasată o oglindă 

plană, perpendiculară pe axa optică principală , pentru ca imaginea finală să fie în acelaşi 
plan cu obiectul (perpendicular pe axa optică). Care va fi mărimea imaginii? Construiţi 
grafic imaginea. 

15 puncte 
 

4.  Un triunghi isoscel se sprijină cu baza pe axa optică principală a unei oglinzi 
concave de raza R=24cm astfel că un colţ al triunghiului se află la 48 cm de vârful oglinzii, 
iar celălalt la 36cm. Ştiind înălţimea triunghiului h=6cm, aflaţi aria imaginii triunghiului. 
Construiţi grafic imaginea.  

15 puncte 
 

5.  O oglindă convexă este plasată cu vârful în centrul de curbură al unei oglinzi 
concave. Oglinzile au aceeaşi raza de curbură R. Unde trebuie plasat un punct luminos pe 
axa optică principală  între cele două oglinzi pentru ca imaginea lui finală ( după a doua 
reflexie) să se formeze la infinit? Construcţia grafică a imaginii. 

15 puncte 
 

6.  Într-o piscină adâncă de 2m a căzut un mic obiect. Privindu-l sub unghiul de 30o 
faţă de suprafaţa apei veţi aprecia corect adâncimea apei? Explicaţi şi estimaţi această 
adâncime . Ce adâncime aţi obţine privind obiectul de sus (pe aceeaşi verticală)?  

Consideraţi acum că pe fundul piscinei se află o oglinda plană şi vă priviţi chipul de 
la distanţa d=1m de deasupra apei. La ce distanţă de ochi veţi observa  imaginea? Dar după 

golirea piscinei ? Se dă napă=
3

4
. 

25 puncte 
Precizări: 

• Rezolvările se predau la Colegiul Naţional “Moise Nicoară” la prof. Ştefan Alexandru sau 

se pot trimite la adresa de email: profmajor@gmail.com  

• Termen limită: 24 noiembrie 2012;  

• Se acordă 10 puncte din oficiu; 

• Se vor lua în considerare numai rezolvările redactate îngrijit. 


