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Problema 1. 
Din oficiu...................................................................................................................1 p 
1. A. O traversare mai ciudată (Soluție și barem de evaluare)...........(în total 5 puncte) 
a). Deoarece 090=′= ii rezultă că nnr /sin 1= , respectiv  nnr /sin 2=′ ....................... 1p 
Știindu-se că Arr =′+ , putem scrie relația 

2/122/12 )sin1(sin)sin1(sincos.sincos.sin)sin(sin rrrrrrrrrrA −′+′−=′+′=′+= , din 

care rezultă 2
12

2
21 )/(1)/()/(1)/(sin nnnnnnnnA −+−= ,   (*).............................2p   

Cu valorile numerice din enunț găsim 938,0]7184)9/4)[(125/9(sin ≈+=A , ceea ce 

înseamnă 073,69≈A ..................................................................................................0,50p 

 b). Cu 190sinsin 0 ==A  în relația (*),  prin două ridicări succesive la pătrat se obține  

ecuația 0)]([)()(2 22
2

2
1

222
2

2
1

2
2

2
1

24 =+−=+++− nnnnnnnnn ..................................1p 
Așadar, indicele de refracție al prismei ar trebui să aibă valoarea 

).3(93,115/292
2

2
1 ≈=+= nnn ............................................................................0,50p 

1. B.  Șnurul luminos (Soluție și barem de evaluare).................  (în total 4 puncte) 
Urmărim notațiile de pe  desenul alăturat. Fie 1dd = și 2dsd =+ . Lentila fiind divergentă 

putem scrie relațiile 011 /1/1/1 fcd −=− , 

adică )/( 10101 dfdfc += ,........0,75p 

 respectiv 022 /1/1/1 fcd −=− , adică 

)/( 20202 dfdfc += .................0,75p 

 Pe de altă parte 0/ fHtg =α ..........0,50p 

Din triunghiul mic cu ipotenuza l , putem 
scrie 

2
01212 )/(1)(cos/)( fHcccc +−=−= αl . .................................................................0,50p 

Cu formulele de mai sus găsim destul de ușor că ))(/( 00
2

012 fsdfdsfcc +++=− ........0,50p  

În final mmcmfHfsdfdsf 25,68/5)/(1)].)(/([ 2
000

2
0 ==++++=l .........................1p 

Total problema 1.......................................................................................10 (zece) puncte 
  
 
 



Problema 2. O semisferă (Rezolvare )  
Din oficiu...............................................................................1 p  
Fasciculul emis fiind paraxial, pentru toate razele lui se pot utiliza 
aproximaţii de forma ααα ≈≈ sintg .........................................0,50p 
Desenul a) cu refracția pe fața plană................................................. 1p 
La refracţia pe faţa plană (figura a) avem ddtgAO αα ≈= şi 

n/αβ ≈ ........................................................................1p  

Apoi .)/(/ nddtgAOOS ≈≈=′ βαβ ..........................1p 
 Desenul b) cu refracţia pe dioptrul sferic...........................1p Observație: 
Notațiile A, α și β din figura b) nu coincid cu cele din figura a) !!!!!! 
 Punctul S ′ este imaginea sursei în dioptrul plan și joacă rol de obiect 
pentru dioptrul sferic...................................................................................0,25p 
Imaginea finală se formează în punctul S ′′ . Legea refracţiei în punctual A  are forma αβ n≈  
..............................................................................................................................................0,75p 
Teorema sinusurilor în tr. SAO ′  ne dă nndROSR /2// αααδ ==′≈ , căci 2/Rd =  .....1p  

Însă, )1( −=−= nααβσ  şi astfel nnnnn )2()1(/2 2−+=−−=−= ααασδγ  ......1p 

Teorema sinusurilor în tr. SOA ′′  ne dă )2/(/// 22 nnnnROS −+≈≈≈′′ γαγβ , adică 

.18)2/( 22 cmnnRnOS =−+≈′′ .........................................................................1,50p 

Total problema 2.......................................................................................10 (zece) puncte 
 
Problema 3 
Problema 3.A. Cinematică (Trei mobile) 
1). Metodă geometrică.................................................................................. (în total 5 puncte) 

Considerăm șoseaua ca o axă x, cu originea în 

poziția inițială a motociclistului (M) și cu sensul 

pozitiv spre poziția inițială a biciclistului B (vezi 

figura). În timp ce  Mx  crește, ca și Px , coordonata 

Bx scade..........................................................1p 

Desen corect cu pozițiile ini țiale M, B, P și poziția triplei întâlniri (punctul  I). Până la întâlnire , 

B parcurge spațiul BI, motociclistul parcurge spațiul MI iar pietonul – spațiul PI. .....................1p 

Conform enunțului 2/ =BPMP . În plus, ținând cont de raportul vitezelor, putem scrie 

.3/ =BIMI ...............................................................................................................................0,50p 

Folosind aceste rapoarte, avem 4/).3(/)(/ =+=+= IBIBIBIBIBMIIBMB  și 

.3/).2(/)(/ =+=+= PBPBPBPBPBMPPBMB ..........................1p 

 De aici rezultă că 3/4/ =IBPB ...................................................0,50p 

 Urmărind și figura, calculăm acum raportul 

3/113/4/)(/// =−=−=== BIBIPBvvtvtvBIPI bxbx . Astfel, ./67,63/203/ orakmvv bx === ....1p 



2).Metodă analitică  (se acordă cele 5 puncte , distribuite corespunzător) 

Fie S distanța inițială dintre M și B și fie t  timpul de mers până la întâlnirea 

triplă  din I.  Putem scrie relația tvvttvtvSSS mbmbmb 80)( =+=+=+=  (în 

kilometri). (1). Să admitem că pietonul  se deplasează cu viteza xv  spre 

biciclist.  Conform figurii alăturate putem scrie 3// == tvtvSS bmbm  ,   (2) și, 

în plus, pmpb SSSS −=+ )(2 , (3) în  care tvS xp = ,    (4). Din (1) și (2) rezultă 

4/SSb =  și 4/3SSm = ,    (5). Din (3) găsim imediat că ,12/SS p =   (6). 

Pentru distanțele inițiale dintre pieton și biciclist, respectiv pieton și motociclist putem 

scrie 3/...)( SSSBP pbin ==+= , respectiv 3/2...)( SSSMP pmin ==−= ,  (7). Până la întâlnirea din 

I, biciclistul a parcurs distanța tvSSBPvt xpin −=−= 3/)( ,   (8).Până la întâlnirea din I, 

motociclistul a parcurs distanța tvSSMPtv xpinm −=+= 3/2)( ,   (9). Sistemul (8)+(9) are forma 

3/)( Stvv xb =+  și 3/2)( Stvv xm =− ,     (10). Din aceste relații rezultă ușor că 

orakmvvv bmx /67,63/203/)2( ==−= . Sistemul de relații (10) nu permite nici determinarea lui 

S și nici determinarea lui t .Observație: Dacă am fi presupus că P pleacă spre M și am fi raționat 

ca mai sus,  am fi obținut un xv negativ (rezultat absurd). 

3.B. (Durata rostirii unei ghicitori)..................................................  (în total 4 puncte) 

Este evident că spre receptor se propagă atât unda sonoră directă (ce parcurge distanța )r  
cât şi cea reflectată de perete. Parcursul celei reflectate este mai 
lung şi, de aceea, este posibilă suprapunerea despre care se 
vorbeşte în enunţ...............................................................0,50p 
Realizarea unui desen corect..............................................0,50p 
Fie A şi B picioarele perpendicularelor coborâte din locul unde 
se află elevii pe peretele masiv de beton. Cu ajutorul teoremei 

lui Pitagora putem scrie relaţia 2
21

2 )( rrrAB −−= ..........0,75p  
Dacă notăm cu D drumul ecoului (al undei ce ajunge la receptor după ce s-a reflectat de 

perete) avem 2
21

2 )( rrDAB +−= ...........................................................................0,75p 

 Egalând cele două expresii obţinem 21
2 4 rrrD += . ..............................................0,50p 

 Durata rostirii ghicitorii este dată de relaţia ].4)[/1(/)( 21
2 rrrruurDt −+=−=∆ .........1p 

Din oficiu..................................................................................................1 p  
Total problema 3 ..............................................................................10 (zece) puncte 
 
Barem de evaluare propus de: 
prof. univ. dr.Uliu Florea, Facultatea de Știin țe, Craiova,  
prof.dr. Sandu Mihail, Colegiul Tehnic de Turism, Călimănești 
 
 


