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1. Calorimetrie 

 
1.1. Se amestecă m1=2kg de apă cu temperatura t1=10


C cu 

m2=1kg de apă cu temperatura t2=70

C. Să se afle temperatura 

de echilibru. 

 

1.2. Ce mase de apă aflate la temperaturile t1=20

C respectiv 

t2=60

C trebuie amestecate pentru a obţine o cantitate cu masa 

m=100kg cu temperatura t=35

C? 

 

1.3. În ce raport de mase trebuie amestecate două cantităţi din 

acelaşi lichid, având temperaturile t1=10

C, respectiv t2=65


C, 

pentru a obţine o temperatură de echilibru de t=45

C? 

 

1.4. Ce mase de apă, aflate la temperaturile t1=15

C respectiv 

t2=80

C, trebuie amestecate pentru a obţine 50 de litri de apă 

la temperatura t=30

C? 

 

1.5. La 145l de apă, aflată la 20

C, se adaugă 55l de apă aflată la 

temperatura de 80

C. Care va fi temperatura finală? 

  

1.6. De ce nu se observă o creştere a temperaturii apei unui 

bazin de înot (20

C de exemplu), deşi temperatura oamenilor 

din apă este 36-37

C? 

 

1.7. În trei pahare se află apă de masele m1, m2, m3 la 

temperaturile t1, t2, t3. Cele trei cantităţi de apă se toarnă într-

un vas mai mare, de capacitate calorică neglijabilă. Calculaţi 

temperatura finală a amestecului. 

 

1.8. Într-un calorimetru cu capacitatea calorică C=100J/K se 

găseşte o cantitate de apă cu masa m1=200g la temperatura 

t1=15

C. Se introduce în calorimetru un corp de fier cu masa 

m2=100g la temperatura t2=90

C. Determinaţi temperatura de 
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echilibru. 

 

1.9. Într-un calorimetru din cupru de masă m1=0,3kg se află 

m2=0,5kg de apă la temperatura t1=15

C. În calorimetru se 

introduce o bilă de cupru cu masa m3=0,56kg şi temperatura 

t2=100

C. Determinaţi temperatura de echilibru.  

 

1.10. Un termometru de dimensiuni mari este introdus într-un vas 

în care se găseşte o masă m=100g de apă. Temperatura indicată 

iniţial de termometru era de t1=20

C, iar după ce este introdus în 

apă, termometrul indică t2=64

C. Se cunoaşte capacitatea calorică 

a termometrului C=1,9J/K. Să se determine care era temperatura 

reală a apei, înaintea introducerii termometrului în apă? 

 

1.11. Într-un vas în care se află m=200g de apă cu temperatura 

t=20

C, se mai introduc două corpuri, unul din fier cu masa 

m1=60g şi temperatura t1=100

C şi altul din cupru cu

 
masa 

m2=20g şi temperatura t2=50

C. Neglijând căldura absorbită de 

vas, să se calculeze temperatura de echilibru.  
  

1.12. Un calorimetru din alamă cu masa M=0,2kg, conţine un 

lichid pentru care trebuie determinată căldura specifică. Masa 

lichidului aflată iniţial în calorimetru este m1=0,4kg. 

Termometrul aflat în calorimetru indică o temperatură iniţială 

t1=10

C. În calorimetru se mai introduce încă o masă 

m2=0,4kg din lichidul necunoscut, la temperatura t2=31

C. În 

calorimetru se stabileşte o temperatură de echilibru =20

C. Să 

se determine căldura specifică cx a lichidului din calorimetru.  
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2. Transformări de stare de agregare 

 

2.1. Din m=8kg de apă, aflată la temperatura 20

C, se obţine 

gheaţă la temperatura de -10

C. Calculaţi variaţia energiei 

interne (căldura cedată). 

 

2.2. Graficul de mai jos reprezintă variaţia temperaturii a 

m=150g de apă. Să se 

determine: 

 a) căldura primită; 

 b) variaţia energiei interne 

în timpul topirii. 

 

 

2.3. Pe un bloc de gheaţă se aşează bile de aceeaşi masă şi 

temperatură iniţială, confecţionate din aluminiu, fier şi cupru.  

 a) Care din bile se scufundă cel mai mult în gheaţă?  

 b) Dar cel mai puţin? 

 

2.4. În vase identice, conţinând aceeaşi cantitate de apă, la 

aceeaşi temperatură, se introduc bile de aceeaşi masă şi 

temperatură, din gheaţă, fier, şi respectiv sticlă.  

 a) În care din vase se răceşte apa cel mai mult?  

 b) Dar cel mai puţin? 

 

2.5. Ce cantitate minimă de apă aflată la temperatura de 10C 

trebuie turnată pe 100g de gheaţă de 0C pentru a o topi în 

întregime? 

 

2.6. Se amestecă m1=0,4kg de gheaţă aflată la temperatura de 

-10C cu m2 cantitate de apă cu temperatura de 60C. 

Calculaţi valoarea maximă pentru m2 astfel încât temperatura 

amestecului să fie de 0C. Ce rezultă în vas dacă masa m2 este 

mai mică decât cea calculată? 

 



 5 

2.7. Într-un calorimetru cu capacitatea calorică C=150J/K se 

găseşte o cantitate de apă cu masa m1=100g la temperatura 

t1=30

C. Se introduce în calorimetru o bucată de gheaţă la 

temperatura t2=-10

C. Ştiind că temperatura de echilibru este 

t=10

C, determinaţi masa de gheaţă introdusă în calorimetru.   

 

2.8. Într-un calorimetru cu capacitatea calorică C=200J/K se 

găseşte un amestec de apă şi gheaţă cu masa totală M=300g la 

temperatura t1=0

C. Se introduce în calorimetru o bucată de 

aluminiu cu masa m=200g la temperatura t2=100

C. Ştiind că 

temperatura de echilibru este t=7

C, determinaţi masa de gheaţă 

aflată iniţial în calorimetru.   

 

2.9. Într-un calorimetru cu capacitatea calorică C=100J/K se 

găseşte o cantitate de apă cu masa m1=400g la temperatura 

t1=20

C. Se introduc în calorimetru vapori saturanţi de apă la 

temperatura t2=100

C. Ştiind că temperatura de echilibru este 

t=80

C, determinaţi masa vaporilor introduşi.   

 

2.10. Într-un calorimetru se găseşte apă la temperatura 

t1=15

C. Dacă în calorimetru se mai toarnă m2=150g de apă cu 

temperatura de t2=65

C, temperatura de echilibru va deveni 

t3=40

C. Să se calculeze: 

 a) capacitatea calorică a calorimetrului dacă masa totală a 

apei este mt=250g; 

 b) masa de gheaţă ce trebuie adăugată pentru a răci apa la 

20

C, dacă gheaţa se află la temperatura de topire? 

 

2.11. Într-un calorimetru, de capacitate neglijabilă, se găseşte 

m=0,1kg de gheaţă la 0

C. Dacă se introduce un corp din 

cupru, cu masa de m1=1,1kg şi temperatura t1=100

C, apa se 

încălzeşte la =10

C. Să se determine: 

 a) căldura specifică pentru cupru; 

 b) densitatea cuprului la temperatura t1, dacă la 0

C latura 
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cubului este de 5cm. Se cunoaşte Cu=2∙10
-5

K
-1

. 

 

2.12. Cum ar trebui împărţită o cantitate de 25kg de apă având 

temperatura de 60

C astfel încât căldura eliberată de o parte de masă 

m1 prin răcire până la 0

C, să fie egală cu cea necesară celeilalte părţi 

de masă m2 pentru a se încălzi până la 100

C? 

 

2.13. Într-un calorimetru, cu capacitatea calorică neglijabilă, se 

află m1=3kg de apă la temperatura t1=10

C. Se introduce apoi 

în calorimetru gheaţă cu masa m2=5kg şi temperatura t2=-

40

C. Să se determine starea în care se află sistemul apă-gheaţă 

din calorimetru. 

 

2.14. Ce cantitate de căldură este necesară pentru a vaporiza 

m=5kg de apă aflată la temperatura de -10

C? 

 

2.15. O bilă din fier cu masa m1=0,4kg şi temperatura 

t1=800

C a fost introdusă într-un calorimetru cu capacitatea 

calorică C=25J/K, care conţinea deja m2=0,2kg de apă la 

temperatura t2=21

C. Apa din calorimetru s-a încălzit până la 

fierbere şi o masă m3=25g de apă s-a vaporizat. Să se 

determine căldura latentă de vaporizare a apei. 

 

2.16. Un calorimetru cu capacitatea calorică C=200J/K conţine 

o masă m1=100g de apă la temperatura t1=40

C. Se introduce 

în calorimetru o bucată de gheaţă cu masa m2=200g la 

temperatura t2=-30

C. Să se determine starea finală a 

sistemului. 

 

2.17. Un calorimetru cu capacitatea calorică C=100J/K conţine o 

masă m1=200g de gheaţă la temperatura t1=-20

C. Se introduce 

în calorimetru o masă m2=50g de apă la temperatura t2=10

C. Să 

se determine starea finală a sistemului. 
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