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Problema 1. 
1. A. O traversare mai ciudată 

a).Pentru ce valoare a unghiului refringent ( ?=A )  al unei  
prisme optice drepte,  confecționată dintr-un material transparent cu 
indicele de refracție 3/5=n , ce are  în partea stângă un mediu cu 
indicele de refracție 3/41 =n  iar în partea dreaptă un mediu cu 

indicele de refracție 5/72 =n ,  este posibilă traversarea luminoasă 
arătată în figură? 

b). Dacă 1n  și 2n  păstrează valorile de la punctul a) al 
problemei, ce valoare ar trebui să aibă indicele de refracție n  al 

prismei propriu-zise pentru ca unghiul refringent (A ) al prismei  să fie de 090 ?  
1. B. Un șnur și o  lentilă divergentă 
Un  şnur luminos liniar ab  este aşezat la distanţa H  faţă de axul optic principal (AOP) al 
unei lentile divergente cu distanţa focală 0>f  (ca modul), paralel cu acesta. Lungimea 
şnurului este S  iar capătul său a  este situat la distanţa )( fd >  de planul transversal 
(perprndicular pe AOP) al lentilei. Celălalt capăt (b ) este situat mai departe de planul 
transversal al lentilei, adică se află la o distanţă Sd + . Aflaţi lungimea l  a imaginii 
şnurului în lentilă şi construiţi această imagine. Care este natura ei ? Aplicaţie numerică: 

cmH 4= , cmf 3= , ,4cmS = .5cmd =  
 
Problema 2. O semisferă  

Dintr-un material plastic transparent, cu indicele de refracţie 
,2/3=n  s-a putut confecţiona o semisferă cu raza .10cmR =  De la 

sursa punctiformă S , situată la distanţa 2/Rd = de faţa plană,  pleacă 
spre semisferă un fascicul divergent subţire, paraxial. Privind în lungul 
axului optic principal (axă de simetrie) din partea bombată a semisferei 
se poate observa imaginea sursei S . La ce distanţă de central O al bazei 
semisferei se vede această imagine ? 

  
Problema 3.A.  Cinematică (Trei mobile) 

 Pe o șosea rectilinie se află, în repaus, un biciclist (B), un motociclist (M) și, între 
ei, un pieton (P).  La început, distanța dintre B și P este de două ori mai mică decât 
distanța dintre P și M. La un moment dat, M și B încep să se miște, unul spre celălalt, cu 



vitezele constante orakmvb /20= , respectiv orakmvm /60= . În ce sens, și cu ce viteză 
trebuie să pornească pietonul în același moment de timp, pentru a se întâlni cu B și M în 
locul întâlnirii lor ? 

 
Problema 3.B (Durata rostirii unei ghicitori)   
Doi elevi (colegi) se află în faţa unui perete masiv de beton, lung și înalt, la distanţa r  
unul de altul. Distanţele de la elevi la perete sunt 1r , respectiv ).( 12 rr < Stând cu fața spre 
perete, unul dintre elevi îi spune celuilalt, cu voce tare,  o ghicitoare. Auzind cele rostite 
de primul elev, al  doilea elev observă că ecoul începutului ghicitorii rostite de colegul lui 
coincide cu finalul ghicitorii auzite direct. Cunoscând viteza u a sunetului în aer, 
determinaţi cât timp a durat rostirea ghicitorii.  
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