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 I. NOŢIUNI ELEMENTARE DE ELECTROSTATICĂ 

1. Prezentaţi tipurile de electrizare ale corpurilor. 

Electrizarea corpurilor se poate realiza prin:  
q frecare – două corpuri neutre, prin frecare se 

electrizează cu sarcini de semne contrare; 
q contact – două corpuri electrizate şi puse în contact 

fac schimb de sarcină până când potenţialele lor se 
egalează. Deci în final, după electrizarea prin 
contact, cele două corpuri vor avea sarcini de acelaşi 
semn; 

q influenţă (inducţie) – pe corpul electrizat prin 
influenţă nu apare o sarcină electrică. Pe suprafaţa 
lui apar sarcini electrice de ambele semne, în 
cantităţi egale, distribuite în regiuni diametral opuse 
(dar nu neapărat de suprafeţe sau volume  egale) .  

2. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Un corp are sarcina pozitivă dacă este încărcat cu protoni. 
b) Un corp are sarcina pozitivă dacă este încărcat cu pozitroni. 
c) Un corp are sarcina pozitivă dacă are electroni în exces. 
d) Un corp are sarcina pozitivă dacă are un deficit de 

electroni. 

d).  

3. Enunţaţi legea lui Coulomb. 

Enunţul  legii  lui  Coulomb: „Forţa   F
r

  cu   care  
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interacţionează  două  corpuri punctiforme fixe A şi B, 
încărcate cu sarcinile electrice Aq  şi respectiv Bq ,  este 
direct proporţională cu mărimea sarcinilor şi invers 
proporţională cu pătratul distanţei, d, dintre ele”.  

4. Dacă distanţa dintre două sarcini electrice identice se 
reduce la jumătate, atunci forţa coulombiană: 
a) scade de 4 ori;  
b) scade de 2 ori;  
c) creşte de 4 ori;  
d) creşte de 2 ori.  

c). 

5. Care este forţa ce se exercită între doi electroni, în vid 
( )1r =e , situaţi la distanţa de m10 10- ? Sarcina electronului 
este C106,1e 19-×-=  şi permitivitatea electrică a vidului are 

valoarea 
m
F

10854,8 12
0

-×=e . 

Modulul forţei coulombiene este: 

ï
þ

ï
ý

ü

=e

×
e×pe

=

1

d
e

4
1

F

r

2

2

ro N1023,04F -9×=Þ . 

6. Arătaţi că permitivitatea relativă re  ne indică de câte ori 
forţa coulombiană într-un mediu este mai mică în mediul 
respectiv decât în vid. 
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Considerăm două sarcini electrice q şi Q aflate la 
distanţa d. Plasăm aceste sarcini într-un mediu cu 
permitivitatea relativă re  şi respectiv în vid. Raportul 

dintre forţa coulombiană în mediul cu permitivitatea re  

şi forţa coulombiană în vid este: 

rvid

mediu

2
0

2
r0

vid

mediu 1
F

F

r
Qq

4
1

r
Qq

4
1

F
F

e
=Þ

×
×

pe

×
×

e×pe
= . 

7. Două corpuri punctiforme sunt încărcate cu sarcini 
electrice egale şi de acelaşi semn. Ştiind că forţa de respingere 
este aceiaşi în vid cât şi în petrol, să se determine raportul 
distanţelor la care sunt plasate cele două corpuri în cele două 
medii. 

Dacă notăm cu 0F , unde ,
d
q

4
1

F
2
o

2

o
o ×

pe
=  

respectiv cu F, unde ,
d
q

4
1

F
2

2

ro

×
e×pe

=  forţele în vid 

şi, respectiv,  în petrol, atunci din condiţia de egalitate a 

forţelor rezultă r
o

d
d

e= . 

8. O sferă este încărcată cu o sarcină C10q = . Să se 
determine distanţa la care se află o sarcină punctiformă 

C102q 11
1

-×=  într-un mediu cu 2r =e  pentru ca forţa de 
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respingere să fie N01,0F = . Se dă permitivitatea electrică a 

vidului 
m
F

10854,8 12
0

-×=e . 

2
1

ro d
qq

4
1

F
×

×
e×pe

= ; m3,0d = . 

9. La ce distanţă trebuie să se afle doi electroni plasaţi în 
aer ( )1r @e  pentru ca forţa coulombiană ce se exercită între ei 
să fie egală cu greutatea lor? Se dau: sarcina electronului 

C106,1e 19-×=  şi masa electronului kg101,9m 31-×= , 

acceleraţia gravitaţională  
2s

m
10g =  şi permitivitatea electrică 

a vidului 
m
F

10854,8 12
0

-×=e . 

Din condiţia: gm
d
e

4
1

GF
2

2

0

×=×
pe

Û= , 

rezultă: 5,03mr   ;
gm

e
4

1
d

2

0

@
×

×
pe

= . 

10. Două corpuri punctiforme  identice sunt situate în vid 
( )1=er  la distanţa m1d =  unul faţă de altul. Care este sarcina 
electrică a corpurilor dacă  ele se resping cu o forţă N1F = ? Se 

dă permitivitatea electrică a vidului 
m
F

10854,8 12
0

-×=e . 

Pentru  a  determina valoarea sarcinii electrice a  
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fiecărui corp vom scrie expresia forţei coulombiene:  

2

2

r0 d
q

4
1

F ×
e×pe

= , rezultă 2
r0 dF4q ××e×pe= ; iar în 

urma efectuării calculelor se obţine C1054,10q 6-×@ . 
Cele două corpuri punctiforme pot fi încărcate ambele 
cu sarcină pozitivă sau ambele cu sarcină negativă. 

11. Definiţi câmpul electric. 

Câmpul electric este o formă de existenţă a 
materiei din jurul corpurilor electrizate, care se 
manifestă prin acţiuni asupra corpurilor electrizate. 

12. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Atomul nu este neutru din punct de vedere electric. 
b) Linia tangentă în fiecare punct la vectorul intensitate a 

câmpului electric poartă denumirea de linie de câmp 
magnetic. 

c) Sarcina electrică are ca unitate de măsură voltul. 
d) Un câmp electric ce este produs de un corp încărcat cu 

sarcină electrică, aflat în repaus, poartă denumirea de 
câmp electrostatic. 

 d).  

13. Intensitatea câmpului electric creat de o sarcină 
punctiformă este direct proporţională cu: 
a) sarcina electrică şi invers proporţională cu pătratul 

distanţei; 
b) sarcina electrică şi invers proporţională cu distanţa; 



ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII ŞI PROBLEME DE FIZICĂ PENTRU S.A.M.: ELECTRICITATE 

 

 -10- 

c) pătratul distanţei şi invers proporţională cu sarcina 
electrică; 

d) distanţa şi invers proporţional cu sarcina electrică. 

 a).  

14. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
2d

q
4
1

×
pe

 este: 

a) N;  c) CN × ; 
b) V; d) 1CN -× . 

d). 

15. În jurul oricărui corp încărcat electric apare un câmp 
ce este caracterizat prin: 
a) intensitatea câmpului electric şi forţa electrică; 
b) intensitatea câmpului electric şi potenţialul electric; 
c) forţa electrică şi potenţialul electric; 
d) capacitatea electrică şi potenţialul electric. 

b). 

16. Potenţialul electric generat de o sarcină punctiformă q 
într-un punct situat în vid la distanţa d de aceasta este dat de 
relaţia: 

a) 
d
1

4
1

V
0

×
pe

= ; c) 
d
q

4
1

V
0

×
pe

= ; 

b) 
2

0 d
q

4
1

V ×
pe

= ; d) 
q
1

4
d

V
0

×
pe

= . 
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c).  

17. Potenţialul electric într-un punct aflat la mijlocul 
distanţei dintre două corpuri punctiforme încărcate electric 
este zero dacă sarcinile electrice ale celor două corpuri sunt: 
a) egale şi de acelaşi semn; 
b) egale şi de semne opuse; 
c) diferite, dar au acelaşi semn; 
d) diferite şi de semne opuse. 

b). 

18. Potenţialul electric al câmpului electric creat de o 
sarcină punctiformă este direct proporţional cu: 
a) sarcina electrică şi invers proporţional cu pătratul distanţei; 
b) pătratul distanţei şi invers proporţional cu sarcina electrică; 
c) sarcina electrică şi invers proporţional cu distanţa; 
d) distanţa şi invers proporţional cu sarcina electrică. 

c).  

19. La deplasarea unui corp ce are  sarcina electrică de 
1nC între punctele M şi N ale unui câmp electric, câmpul 
efectuează un lucru mecanic de 1mJ. Diferenţa de potenţial 
între punctele M şi N este: 
a) V106 ; c) V103 ; 
b) V109 ; d) V1012 . 

a). 
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20. În timpul unei descărcări electrice între doi nori se 
scurge o sarcină electrică q şi se face  un lucru mecanic de 
1GJ. Dacă diferenţa de potenţial între cei doi nori este 

V102 7× , precizaţi valoarea sarcinii q. 

50Cq ;
U
L

q
q
L

U ==Þ= . 

21. Într-o zonă de câmp electric uniform, de intensitate E, 
se află o particulă electrizată cu masa m, sarcina Q. Iniţial, 
particula electrizată se află în repaus. Ştiind că particula 
străbate distanţa d în câmpul electric uniform, putem afirma că 
viteza particulei după parcurgerea acestei distanţe este dată 
de relaţia: 

a) 
Q

dEm2
v

×××
= ; c) 

dEm
Q2

v
××

×
= ; 

b) 
mQ

dE2
v

×
××

= ; d) 
m

dEQ2
v

×××
= . 

d). 

22. Definiţi capacitatea electrică a unui conductor izolat. 

Capacitatea electrică C a unui conductor izolat şi 
depărtat de alte corpuri este o mărime fizică egală cu 
raportul dintre sarcina Q a conductorului şi potenţialul 

său V: 
V
Q

C = . 
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23. Capacitatea electrică a unui corp încărcat cu sarcina 
(Q), care are potenţialul (V), se poate determina din relaţia: 

a) 
Q
V

C = ; c) VQC ×= ; 

b) 
VQ

1
C

×
= ; d) 

V
Q

C = . 

d). 

24. Dacă aducem pe o sferă metalică izolată o sarcină 
electrică q, potenţialul său devine 0V . Care este expresia 
potenţialului V pentru cazul în care sarcina electrică de pe 
sferă este Q? 

Avem relaţiile: 

q
VQ

V
V
Q

V
q

V
Q

C

V
q

C
0

0

0 ×
=Þ=Þ

ï
ï
þ

ïï
ý

ü

=

=
 

25. Condensatorul electric este: 
a) un conductor; 
b) un dispozitiv format dintr-un ansamblu de două 

conductoare, numite armături, separate între ele printr-un 
strat izolator; 

c) un dispozitiv format dintr-un ansamblu de două 
conductoare izolate; 

d) un instrument de măsură. 
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b). 

26. Ce sarcină electrică este acumulată pe armătura unui 
condensator cu capacitatea electrică de pF10  încărcat la 
tensiunea de 1000V? 

C10Q  ;UCQ
U
Q

C 8-=×=Þ= . 

27.  Faradul este unitatea de măsură pentru: 
a) intensitatea câmpului electric; c) forţa coulombiană; 
b) potenţialul electric; d) capacitatea electrică. 

d). 

28. Expresia matematică a capacităţii condensatorului plan 
este: 

a) 
d

S
C

r0 ×e×e
= ; c) 

d
S

C
0

r

×e
×e

= ; 

b) 
S

d
C r0 ×e×e
= ; d) 

d
S

C r0 ×e×e
= . 

 d). 

 29. Capacitatea echivalentă a grupării serie formată din 
două condensatoare cu capacităţile 1C  şi 2C  se poate 
determina din relaţia: 
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a) 2
1serie

C
C
1

C
1

+= ; c) 
21

21
serie CC

CC
C

+

×
= ; 

b) 
21

serie C
1

C
1

C += ; 
d) 21serie CCC += . 

 c). 

30. Capacitatea echivalentă a grupării paralel formată din 
două condensatoare cu capacităţile 1C  şi 2C  se poate 
determina din relaţia: 

a) 2
1

paralel C
C
1

C += ; c) 
21

21
paralel CC

CC
C

+

×
= ; 

b) 
21

paralel C
1

C
1

C += ; 
d) 21paralel CCC += . 

 d). 

31. Două condensatoare identice, cu capacitatea de F10m  
sunt conectate în paralel. Capacitatea electrică a grupării este:  
a) F20m ; c) F5m ; 
b) F10m ; d) F5,2 m . 

a). 

32. Două condensatoare identice, cu capacitatea de F10m  
sunt conectate în serie. Capacitatea electrică a grupării este:  
a) F20m ; c) F5m ; 
b) F10m ; d) F5,2 m . 
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c). 

33. Comparaţi capacitatea electrică echivalentă a grupării 
paralel cu capacitatea electrică echivalentă a grupării serie 
pentru n condensatoare identice. 

Capacitatea electrică echivalentă a grupării 
paralel formată din n condensatoare identice este dată 
de relaţia: 

CnCparalel ×= , 

iar capacitatea electrică echivalentă a grupării serie 
formată din n condensatoare identice se poate 
determina din expresia: 

C
n

C
1

serie

= . 

Din aceste relaţii obţinem: 

serie
2

paralel
2

serie

paralel CnCn
C

C
×=Û= . 

34. Care este capacitatea electrică echivalentă în cazul 
grupării paralel a trei condensatoare, cu capacităţile electrice 

pF10C1 = , pF20C2 =  şi pF30C3 =  ? 

pF60C  ;CCCC paralel321paralel =++= . 

35. Ce valoare are capacitatea electrică echivalentă în 
cazul   grupării   serie  a   trei  condensatoare,  cu  capacităţile  
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electrice  pF20C1 = , pF40C2 =  şi pF80C3 =  ? 

pF42,11C  ;
C
1

C
1

C
1

C
1

serie
321serie

@++= . 

36. Care este capacitatea 
electrică echivalentă între 
punctele A şi B pentru 
porţiunea de circuit 
prezentată în figura alăturată? 
Se dă: F12C m= .  

 Capacitatea electrică echivalentă între punctele 
A şi B pentru porţiunea de circuit prezentată în figura de 

mai sus este: 
( )
( ) F8C ;C

3
2

C
CCC
CCC

C ABABAB m==Þ
++
×+

= . 

37. Calculaţi valoarea 
capacităţilor electrice C din 
figura alăturată pentru cazul 
în care capacitatea electrică 
echivalentă între punctele A şi 
B este F90CAB m= .  

 Capacitatea electrică echivalentă între punctele 
A şi B este: 

( ) ( )
( ) ( ) F90C  ;CC

CCCC
CCCC

C ABAB m==Þ
+++
+×+

= . 
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 II. CURENTUL ELECTRIC STAŢIONAR 

1. Definiţi curentul electric. 

 Deplasarea ordonată a purtătorilor de sarcină 
constituie un curent electric. Obţinerea unei mişcări 
ordonate a purtătorilor de sarcină se realizează cu 
ajutorul unei surse ce creează o diferenţă de potenţial 
(tensiune electrică – unitatea de măsură este voltul – se 
măsoară cu ajutorul voltmetrului care se conectează în 
paralel). Fenomenul ce constă în deplasarea ordonată a 
purtătorilor de sarcină electrică în corpurile conductoare 
sau în vid poartă denumirea de curent electric de 
conducţie. Prin deplasarea unui corp încărcat electric, 
purtătorii de sarcină electrică ce se vor deplasa 
împreună cu corpul pe care se află formează un curent 
electric de convecţie.  

2. Definiţi intensitatea curentului electric. 

 Intensitatea curentului electric se defineşte ca 
fiind raportul dintre sarcina electrică ce străbate 
secţiunea transversală a unui conductor în unitatea de 

timp: 
t
Q

I = . Intensitatea curentului electric se măsoară 

în amperi. Aparatul de măsură pentru intensitatea 
curentului electric este ampermetrul (se montează în 
serie). Pentru valori măsurate în unităţi de intensitate a 
curentului electric sau a tensiunii electrice foarte mici se 
utilizează galvanometrul.  
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3. Sensul curentului electric este dat de: 
a) sensul de deplasare a purtătorilor de sarcină pozitivă prin 
circuitul exterior; 
b) sensul de deplasare a purtătorilor de sarcină negativă prin 
circuitul exterior; 
c) sensul de deplasare a atomilor prin circuitul exterior; 
d) sensul de deplasare a atomilor prin circuitul interior. 

 a). 

4. Care sunt valorile mărimilor fizice indicate de scalele 
ampermetrelor cu domeniile de măsurare modelate în figurile 
de mai jos? 

 fig. A   fig. C 

 fig. B  fig. D 

 Având în vedere situaţiile prezentate, valorile 
măsurate de ampermetre sunt: 

q în figura A: 10mA; 
q în figura B:  0,6A; 
q în figura C:  9mA; 
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q în figura D:  0,5A. 

5. Efectuaţi următoarele transformări de unităţi de măsură: 
a) mA10  =... A; c) mA50 =... Am ; 

b) A125m =...mA ; d) A3750m =... A. 

 În urma efectuării calculelor se obţin 
următoarele rezultate: 
a) A01,0 ; 
b) mA125,0 ; 
c) A05,0 m ; 
d) A00375,0 . 

6. Pentru un circuit electric se 
trasează graficul intensităţii curentului 
electric în funcţie de timp ( )tII =  din 
figura    alăturată.   Care   este   sarcina 
electrică ce străbate circuitul?       

În intervalul [ ]( )min3,0tÎ  avem .constI = , 

deci:  C2,7q;tIq
t

q
I =D×=Þ

D
= . 

7. Un conducător auto a parcat autoturismul personal în 
faţa locuinţei, dar a uitat farurile aprinse. După cât timp se 
sting farurile autoturismului (până la descărcarea bateriei)? Se 
ştie că bateria de acumulatori a autoturismului debitează 
curentul A3I =  şi are parametrii de funcţionare (12V; 45Ah) . 
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h15t  ;
I
Q

t
t
Q

I ==Þ= . 

8. Care este intensitatea curentului electric dacă o sarcină 
de C1200  traversează un circuit electric timp de2min?  
a) 600A; c) 10A; 
b) 60A; d) 1A. 

c). 

9. Definiţi circuitul electric. 

 Circuitul electric este un sistem de medii prin 
care poate circula curent electric. Elementele de circuit 
sunt unităţi funcţionale ale unui circuit electric care au 
două sau mai multe borne de acces. Exemple de 
elemente de circuit: rezistori, bobine, condensatoare, 
dispozitive semiconductoare etc. Elementele de circuit 
pot fi: 
q active sau pasive – după cum conţin sau nu surse de 

tensiune electromotoare; 
q liniare sau neliniare – în funcţie de forma 

caracteristicii voltampermetrice; 
q disipative sau nedisipative – după cum transformă, 

sau nu,  energia electrică în căldură. 

10. Se dau următoarele elemente de circuit: baterie, bec, 
întrerupător, conductoare de legătură. Utilizând toate 
elementele de circuit, precizaţi care este numărul minim de fire 
conductoare pentru ca becul să lumineze? 



ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII ŞI PROBLEME DE FIZICĂ PENTRU S.A.M.: ELECTRICITATE 

 

 -22- 

a) 3 fire conductoare; c) 5 fire conductoare; 
b) 4 fire conductoare; d) 6 fire conductoare. 

 a). 

11. Definiţi tensiunea electromotoare. 

 Tensiunea electromotoare se defineşte ca fiind 
cantitatea de energie necesară pentru transportul 
unităţii de sarcină de-a lungul circuitului electric: 

uUE += , unde am notat cu E tensiunea electromotoare 
(t.e.m.), cu U căderea de tensiune pe circuitul exterior 
sau tensiunea la borne, iar cu u căderea de tensiune pe 
sursă sau tensiunea internă. 

12. Care sunt valorile mărimilor fizice indicate de scalele 
voltmetrelor cu domeniile de măsurare modelate în figurile de 
mai jos? 

  fig. A     fig. C 

 fig. B      fig. D 
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 Având în vedere situaţiile prezentate, valorile 
măsurate de voltmetre sunt: 

q în figura A:  4mV; 
q în figura B:  60mV; 
q în figura C:  27V; 
q în figura D:  0,6V. 

13. Un conductor de cupru este alimentat de la bornele 
unei surse de curent continuu ce are tensiunea electromotoare 
de 6V. Căderea  de  tensiune de pe  conductorul de nichel este  
de 5,8V. Să se determine tensiunea internă a sursei? 

 V2,0u  ;UEuuUE =-=Þ+= . 

14. Ce înţelegeţi prin noţiunea de rezistenţa electrică. 

 Rezistenţa electrică R, definită de 
I
U

R = , 

caracterizează conductorii din punct de vedere electric. 
Unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică este 
ohmul (W ).  

15. Efectuaţi următoarele transformări de unităţi de 
măsură: 
a) Wk10  =... W ; c) WM1 =... Wk ; 

b) W250 =... Wk ; d) W12500 =... WM . 

 Obţinem rezultatele: 
a) W10000 ; 
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b) Wk25,0 ; 
c) Wk1000 ; 
d) WM0125,0 . 

16. Scrieţi legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit. 

 
R
U

I = . 

17. Diferenţa de potenţial de la bornele unui conductor, cu 
rezistenţa de 10W, este de 5V. Care este intensitatea 
curentului electric ce străbate conductorul? 

 A5,0I  ;
R
U

I == . 

18. Intensitatea curentului electric I printr-un conductor de 
rezistenţă R, constantă, depinde de tensiunea U aplicată la 
capetele sale conform reprezentării grafice din figura: 
a) fig. A; b) fig. B; b) fig. C; b) fig. D. 

  fig. A       fig. C 

 fig. B       fig. D 
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d). 

19. Instrumentul de măsură pentru rezistenţa electrică 
este: 
a) galvanometrul; c) ohmetrul; 
b) voltmetrul; d) ampermetrul. 

c). 

20. Printr-un rezistor cu rezistenţa de 400W trece un 
curent de 10mA. Ce valoare are tensiunea aplicată la capetele 
lui? 
a) 4V; c) 400V; 
b) 40V; d) 4000V. 

a). 

21. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
I
U

 este:  

a) A; c) m×W ; 
b) W ; d) V. 

b). 

22. Ce sunt rezistoarele? 

 Piesele care sunt folosite în montajele electrice 
pentru rezistenţa lor electrică poartă denumirea de 
rezistoare. Ele pot fi cu rezistenţă fixă şi cu rezistenţă 
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variabilă (se reglează rezistenţa în funcţie de 
necesităţile circuitului electric). 

23. Se consideră un circuit format dintr-o baterie cu 
tensiunea electromotoare E şi rezistenţa internă r, ce 
alimentează un circuit electric de rezistenţă R. Scrieţi legea lui 
Ohm pentru întreg circuitul.  

rR
E

I
+

= . 

24. Un conductor cu rezistenţa de 4W, legat la bornele 
unei baterii  cu rezistenţa internă de 0,5W, este parcurs de un 
curent cu intensitatea de 1A. Ce valoare are tensiunea 
electromotoare a bateriei? 

 Aplicăm legea lui Ohm pentru întreg circuitul. 

( ) 4,5VE  ;rRIE
rR

E
I =+×=Þ

+
= . 

25. Într-un circuit format dintr-o baterie cu rezistenţa 
internă de 1Ω şi un rezistor s-a măsurat intensitatea curentului 
electric cu sursa scurtcircuitată şi s-a găsit valoarea de 6A. Să 
se determine tensiunea electromotoare a sursei şi tensiunea la 
bornele sursei. 

 Avem următoarele relaţii: 

 
.0U  ;rI-EU

6V;E  ;rIE
r
E

I

SC

SCSC

=×=

=×=Þ=
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26. O baterie furnizează un curent A1I1 =  pe un rezistor 
W= 1R1  şi  un curent A5,0I2 = pe un rezistor W= 5,2R2 . Să 

se determine rezistenţa internă a sursei. 

 Avem următorul sistem de ecuaţii: 

W=
-

×-×
=Þ

ï
ï
þ

ï
ï
ý

ü

+
=

+
=

5,0r  ;
II

RIRI
r

rR
E

I

rR
E

I

21

1122

2
2

1
1

. 

27. Ce înţelegeţi prin noţiunea de rezistivitate electrică?  

 Rezistivitatea caracterizează materialul din 
punct de vedere al trecerii curentului electric – la nivel 
microscopic. Ea depinde de temperatură conform legii: 

( )t10 ×a+×r=r . 

28. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
S

l×r
 este:  

a) A; c) m×W ; 
b) W ; d) V. 

b). 

29. Un conductor de nichel ( m1068 9 ×W×=r - ), cu 
lungimea 10cml =  şi secţiunea pătrată cu latura 1mmd = , 
este alimentat de la bornele unei baterii. Să se determine: 
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a) rezistenţa electrică a conductorului de nichel între cele două 
capete de secţiuni pătrate; 
b) rezistenţa electrică a conductorului între două capete 
dreptunghiulare opuse. 

 Din datele problemei obţinem: 

a) W×=
×r

=
×r

= -4
2

1068R;
d

l
S

l
R ; 

b) W×=
×
×r

=
×r

= -81068R;
dl
d

S
'l

'R . 

30. În cazul unei reţele electrice, definiţi noţiunile: a) 
nodul de reţea; b) latura de reţea; c) ochiul de reţea. 

Prezentăm în continuare răspunsurile: 
a) Nodul de reţea poate fi orice punct al reţelei 

electrice în care se găsesc cel puţin 3 
consumatori. 

b) Latura de reţea (ramura de reţea) reprezintă 
porţiunea de reţea care este cuprinsă între două 
noduri de reţea. 

c) Ochiul de reţea este conturul poligonal închis, 
alcătuit prin succesiunea mai multor consumatori 
sau surse ce formează laturile reţelei. 

31. Enunţaţi legile lui Kirchhoff. 

  
q Prima lege a lui Kirchhoff. Suma algebrică a 

intensităţilor curenţilor electrici care se întâlnesc 
într-un nod de reţea este egală cu zero:  
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å
=

==+++
n

1i
in21 0II...II . 

q Legea a doua a lui Kirchhoff. Într-un  ochi de 
reţea suma algebrică a tensiunilor electromotoare 
este egală cu suma algebrică a produselor dintre 
intensitatea curentului şi rezistenţa totală pentru 
fiecare ramură: 

åå
==

=
m

1j
jj

n

1i
i RIE . 

32. Ce valoare are curentul electric de 
intensitate 4I  din nodul din figura alăturată? 
Se dau: A1I1 = , A2I2 = , A3I3 = .  

Aplicăm prima lege a lui Kirchhoff: 
 ;IIII0IIII 32144321 ++=Þ=+--- .A6I4 =  

33. Aplicaţi prima lege a lui 
Kirchhoff pentru nodul de reţea N1 din 
circuitul electric prezentat în figura 
alăturată. 

 

 0III 321 =-+ . 

34. Aplicaţi a doua lege a lui 
Kirchhoff pentru ochiul de reţea O1 din  
circuitul electric prezentat în figura 
alăturată. 
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 Aplicăm legea a doua a lui Kirchhoff pentru 
ochiul O1. 

( )221121 rRIrIEE +×-×=- . 

35. Se consideră reţeaua din figura 
alăturată. Aplicaţi legile lui Kirchhooff 
pentru nodul de reţea 1N  şi pentru 
ochiurile de reţea 1O  şi 2O .  

 ( ):N1      0III 321 =+- ; 
( ):O1      ( ) RIrRIE 21111 ×++×= ; 
( ):O2      ( ) RIrRIE 22232 ×++×= . 

36. Scrieţi expresia rezistenţei echivalente în cazul grupării 
serie a n rezistoare grupate în serie. Ce expresia are această 
rezistenţă dacă rezistoarele sunt identice?  

Rezistenţa echivalentă pentru n rezistenţe legate 
în serie este dată de relaţia:  

Û+++= n21S R...RRR å
=

=
n

1i
nS RR .  

Dacă rezistenţele sunt egale, RR...RR n21 ==== , 
atunci rezistenţa echivalentă a grupării serie devine:  

RnRS ×= . 

37. Scrieţi expresia rezistenţei echivalente în cazul grupării 
serie a n rezistoare grupate în paralel. Ce expresia are această 
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 rezistenţă dacă rezistoarele sunt identice? 

 Rezistenţa echivalentă pentru n rezistenţe 
legate în paralel se obţine din relaţia: 

Û+++=
n21P R

1
...

R
1

R
1

R
1

å
=

=
n

1i nP R
1

R
1

. 

În cazul în care rezistenţele sunt egale, 
RR...RR n21 ==== , rezistenţa echivalentă a grupării 

paralel se scrie:  

n
R

RP = . 

38. Comparaţi rezistenţa echivalentă a grupării serie cu 
rezistenţa echivalentă a grupării paralel pentru n rezistoare 
identice. 

 Avem următoarele relaţii: 

P
2

S
2

P

S

P

S

RnRn
R
R

R
n

R
1

RnR
×=Û=Þ

ï
þ

ï
ý

ü

=

×=

. 

39. Patru rezistoare, de rezistenţe W= 10R1 , W= 20R2 , 
W= 30R3  şi W= 40R4  sunt grupate în serie la bornele unei 

baterii. Calculaţi rezistenţa echivalentă a grupării serie. 

 Rezistenţa echivalentă a grupării serie formate 
de rezistoarele cu rezistenţele 321 R ,R ,R  şi 4R este:   

W=+++= 100R   ;RRRRR S4321S . 
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40. Rezistoarele cu rezistenţele W= 20R1  şi W= 80R2  
sunt grupate în paralel la bornele unui acumulator. Ce valoare 
are rezistenţa echivalentă a grupării paralel? 

 W=
+

×
=Þ+= 160R   ;

RR
RR

R
R
1

R
1

R
1

P
21

21
p

21P

. 

 

41. Care este rezistenţa 
echivalentă între punctele A şi B 
pentru porţiunea de circuit prezentată 
în figura alăturată? Se dă: W= 12R .  

 
( )
( ) .8R  ;

R3
R2

R
RRR
RRR

R AB

2

ABAB W=
×
×

=Û
++
×+

=  

42. Calculaţi valoarea rezistenţelor 
R din figura alăturată dacă rezistenţa 
echivalentă între punctele A şi B este 

W= 90R AB ?  

 .60R  ;
3
R2

R
RR
RR

RR AB
AB W=

×
=Þ

+
×

+=  

43. Două acumulatoare cu tensiunile electromotoare 
V12E1 = , V24E2 =  şi rezistenţele interne W=1r1 , W= 2r2  

sunt grupate în serie. La bornele circuitului se conectează o 
rezistenţă W= 197R . Care este intensitatea curentului electric 
ce străbate circuitul? 
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 Intensitatea curentului electric ce străbate 
circuitul se determină din relaţia: 

 0,18AI  ;
rrR

EE
I

21

21 =
++

+
= . 

44. Un circuit electric este format dintr-un rezistor cu 
rezistenţa electrică W= 10R  şi două baterii, cu tensiunile 
electromotoare V6E1 = , V5,4E2 =  şi rezistenţele interne 

W= 2,1r1 , W= 1r2 . Ştiind că bateriile sunt grupate în paralel, 
calculaţi intensitatea curentului electric ce străbate circuitul. 

 Intensitatea curentului electric ce străbate 
circuitul se determină din expresia: 

0,49AI   ;

r
1

r
1

R1

r
E

r
E

I

21

2

2

1

1

@

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+×+

+

= . 

45. Unitatea de măsură a mărimii fizice  t
R
U2

×   este: 

a) J; c) V; 
b) W; d) W . 

 a). 

46. Enumeraţi efectele curentului electric şi menţionaţi, pe 
scurt,  în ce constau aceste efecte. 
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Efectele curentului electric sunt: 
q efectul termic – încălzirea conductoarelor 

străbătute de curent electric; 
q efectul magnetic – devierea acelor magnetice în 

apropierea conductoarelor parcurse de cutent 
electric; 

q efectul chimic – separarea componentelor unei 
soluţii străbătute de curent electric. 

47. Ce intensitate are curentul ce străbate un bec de 
100W, dacă tensiunea de la bornele becului este de 220V? 

0,45AI  ;
U
P

IIUP @=Þ×= . 

48. Se dă circuitul electric din 
figura alăturată. Să se determine: 
a) energia electrică consumată de 
rezistor în 3 minute; 
b) puterea totală a circuitului. 

 

Aplicăm legea lui Ohm pentru întreg circuitul şi 
determinăm intensitatea curentului electric din circuit  

 2A.I  ;
rR

E
I =

+
=  

a) 1440JW  ;tIRW el
2

el =××= ; 
b) 12WP  ;IEP =×= . 
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 III. CÂMPUL MAGNETIC AL CURENTULUI ELECTRIC 

1. Experienţa care a pus în evidenţă, pentru prima dată, 
faptul că în jurul oricărui conductor parcurs de curent electric 
apare un câmp magnetic a fost realizată de către: 
a) Faraday;  c) Henry; 
b) Ampere; d) Oersted. 

d).  

2. Definiţi câmpul magnetic. 

Câmpul magnetic este o formă de existenţă a 
materiei, din jurul magneţilor sau conductoarelor 
parcurse de curent electric, ce se manifestă prin 
interacţiuni magnetice. 

3. Liniile câmpului magnetic sunt: 
a) tangente în fiecare punct la direcţia acului magnetic; 
b) paralele cu direcţia acului magnetic; 
c) în acelaşi timp tangente şi paralele în fiecare punct la 

direcţia acului magnetic; 
d) paralele cu liniile câmpului electric generat de o sarcină Q. 

a). 

4. Sensul forţei electromagnetice se determină cu regula 
lui: 
a) Fleming;  c) Henry; 
b) Weber; d) Ampere. 
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a). 

5. Ce înţelegeţi prin conceptul de forţă electromagnetică? 

Forţa electromagnetică reprezintă acţiunea 
câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs de 
curent electric. 

6. În cazul unui conductor parcurs de curent electric, 
plasat într-un câmp magnetic, sensul corect pentru forţa 
electromagnetică este reprezentat în: 
a) fig. A; b) fig. B; b) fig. C; b) fig. D. 

fig. A fig. C 
  

fig. B fig. D 

a). 

7. Un conductor cu lungimea 10cml =  este plasat într-un 
câmp magnetic perpendicular, de inducţie 5TB = . Ştiind că  
intensitatea curentului care circulă prin conductor este  

2AI = , calculaţi forţa ce acţionează asupra conductorului.  
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Scriem expresia forţei electromagnetice: 
.N1F  ;lIBF =××=  

8. Un conductor de 1m lungime  este plasat într-un câmp 
magnetic perpendicular, de inducţie 2T. Dacă forţa care 
acţionează asupra conductorului este 4N, atunci intensitatea 
curentului care circulă prin conductor este: 
a) 6A;  c) 8A; 
b) 0,5A; d) 2A. 

d). 

9. Vectorul inducţie magnetică într-un punct al câmpului 
magnetic: 

a) este tangent în acel punct la linia de câmp magnetic şi 
de sens opus sensului liniei de câmp magnetic; 

b) este tangent în acel punct la linia de câmp magnetic şi 
are acelaşi sens cu sensul liniei de câmp magnetic; 

c) face un unghi mai mare de 090 cu linia de câmp 
magnetic; 

d) face un unghi mai mic de 090 cu linia de câmp 
magnetic. 

b). 

10. Motorul electric de curent continuu este maşina care 
consumă: 
a) energie mecanică şi efectuează lucru mecanic; 
b) energie electrică şi efectuează lucru mecanic; 
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c) energie termică şi efectuează lucru mecanic; 
d) energie chimică şi efectuează lucru mecanic. 

b). 

11. Inducţia magnetică are în S.I. unitatea de măsură: 
a) V;  c) T; 
b) H; d) Wb. 

c). 

12. Care sunt părţile componente ale unui motor electric. 

 Un motor electric are următoarele părţi 
componente: 
q statorul – este echipamentul fix alcătuit dintr-un 

magnet permanent, fiind montat pe carcasa 
motorului; 

q rotorul – este echipamentul mobil, fiind alcătuit 
dintr-o bobină / mai multe bobine, înfăşurată / 
înfăşurate pe un cilindru din fier şi un colector, 
acestea fiind montate pe un ax care se află între 
două lagăre. 

13. Unitatea de măsură a mărimii fizice SB
rr

×  este:  
a) T;  c) A; 
b) Wb; d) H. 

b). 
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14. Fluxul magnetic printr-o suprafaţă de 2m1 , aşezată 
perpendicular  pe  liniile  unui câmp magnetic de inducţie mT1  
este: 
a) Wb1 ;  c) Wb1m ; 
b) mWb1 ; d) kWb1 . 

b). 

15. Mărimea fizică ce caracterizează un câmp magnetic din 
punct de vedere al intensităţii interacţiei sale cu un circuit 
parcurs de curent electric aflat în acel câmp o numim: 

a) inducţie magnetică al acelui câmp; 
b) flux magnetic al acelui câmp; 
c) forţă electromagnetică a acelui câmp; 
d) tensiune electromotoare indusă. 

a). 

16. O spiră cu aria 2m1S = , se află într-o regiune a 
spaţiului unde există un câmp magnetic omogen a cărei 
inducţie magnetică variază în timp conform legii [ ]mT  t3B ×= . 
Unghiul dintre liniile de câmp magnetic şi normala la planului 
spirei este o0=a . Care este tensiunea electromotoare indusă 
în spiră? 

Avem succesiv:  

a××=F cosSB ;
t

e
D
DF

-= ; V103e0 3
max

o -×=Þ=a .  
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17.  Definiţi inducţia electromagnetică. 

Inducţia electromagnetică este fenomenul de 
generare a unei tensiuni electromotoare într-un circuit 
străbătut de un flux magnetic variabil în timp. 

18. Unitatea de măsură a mărimii fizice 
tD
fD

-  este: 

a) T;  c) A; 
b) Wb; d) V. 

d). 

19. Un sistem fizic este format dintr-o tijă conductoare cu 
lungimea cm10l = , ce alunecă, fără frecare, cu viteza 

constantă 
s
m

1v = , de-a lungul a două bare perfect 

conductoare, paralele, ce sunt legate printr-un rezistor cu 
rezistenţa W=10R . Acest sistem se află într-un câmp 
magnetic cu inducţia magnetică T10B = , perpendicular pe 
planul barelor. Ce forţă este necesară pentru deplasarea tijei 
cu viteza v? 

Tensiunea electromotoare indusă în bara mobilă 
se determină din: 

 V1e
radian

2

sinvlBe
=Þ

ïþ

ï
ý

ü

p
=a

a×××=
. 

Intensitatea curentului electric prin rezistor este: 
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A1,0I;
R
e

I == . 

Forţa necesară deplasării tijei cu viteza v se determină 
din următoarele relaţii:  

N1,0'F

radian
2

sinlIBF
F'F

=Þ

ï
ï

þ

ï
ï

ý

ü

p
=a

a×××=

=

. 

20. Cu ce viteză trebuie să se deplaseze un fir conductor 
lung de 1m, perpendicular pe liniile unui câmp magnetic de 
inducţie 0,2T, pentru a induce o tensiune electromotoare de 
2V la capete? 
a) 1sm1 -× ;  c) 1sm10 -× ; 
b) 1sm2 -× ; d) 1sm20 -× . 

c). 

21. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Inducţia magnetică se măsoară în Weber. 
b) Tensiunea electromotoare indusă într-un circuit străbătut 

de un flux magnetic variabil în timp este invers 
proporţională cu viteza de variaţie a fluxului magnetic 
inductor luată cu semn schimbat. 

c) Acţiunea câmpului magnetic asupra unui conductor parcurs 
de curent electric se numeşte forţă electrică. 

d) Michael Faraday a descoperit fenomenul de inducţie 
electromagnetică. 
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d). 

22. Unitatea de măsură pentru inductanţă este: 
a) N;  c) V; 
b) H; d) T. 

b). 

23. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată? 
a) Autoinducţia este fenomenul de inducţie electromagnetică 

produs într-un circuit datorită variaţiei intensităţii curentului 
din acel circuit. 

b) Inductanţa se măsoară în Tesla. 
c) Tensiunea electromotoare indusă este invers proporţională 

cu viteza de variaţie a intensităţii curentului electric, 
factorul de proporţionalitate fiind inductanţa circuitului. 

d) Câmpul magnetic este o formă de existenţă a materiei care 
se manifestă prin interacţiuni între corpuri încărcate cu 
sarcină electrică. 

a). 

24. Expresia matematică a legii autoinducţiei este: 

a) 
t

e
D
fD

-= ;  c) 
t

Lea D
fD

×-= ; 

b) 
t2

1
ea D

fD
×-= ; d) 

t
i

Lea D
D

-= . 

d). 
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25. Un galvanometru este înseriat cu o spiră circulară de 
rază cm6r =  care se află într-un plan vertical, perpendicular 
pe liniile de câmp ale unui câmp magnetic caracterizat prin 
inducţia mT10B = . Rezistenţa spirei şi a galvanometrului 
înseriat cu ea este W= 2R . Calculaţi sarcina electrică indusă în 
spiră dacă spira se roteşte cu un unghi o30=a . 

Avem sistemul de ecuaţii: 

      

( )

( ) C.10,637q ; cos1rB
R
1

q

t
tR

1
t

R
e

tiq

1cosrB

6-2

2
12

×@a-××p××=

Þ
ï
þ

ï
ý

ü

D×÷
ø

ö
ç
è

æ
D
DF

-×=D×=D×=

-a××p×=F-F=DF

 

26. Tensiunea electromotoare autoindusă într-un circuit 
are valoarea de 0,1V. Care este inductanţa circuitului dacă la 
deschiderea lui, intensitatea curentului scade de la valoarea de 
1A la zero după  1s? 
a) 1H;  c) 0,01H; 
b) 0,1H; d) 10H. 

b). 

27. Dacă inductanţa unui circuit este de 3mH, iar fluxul 
magnetic prin acel circuit este de 1,5mWb, atunci intensitatea 
curentului care trece prin circuit este egală cu: 
a) 0,5A;  c) 3A; 
b) 4,5A; d) 2A. 
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a). 

28. O bobină cu miez de fier ( )200
fierr =m  are spire10N =  

şi lungimea cm1l = . Ea este conectată la bornele unei surse 
cu curent continuu ( )W== 1r ,V9E . Prin circuit trece un curent 

A1I = . Să se calculeze: inducţia magnetică pe axa bobinei, 
rezistenţa bobinei şi inductanţa bobinei, dacă fluxul magnetic 
prin bobină este mWb1=F .  Se dă permeabilitatea magnetică 

a vidului 
2

7
0 A

N
104 -×p=m . 

Inducţia magnetică pe axa bobinei este: 

 
l
IN

B
fierr0

×
×m×m= ; T251,0B @ .  

Rezistenţa bobinei o determinăm din legea lui Ohm 
pentru întreg circuitul: 

 W=-=Þ
+

= 8R  ;r
I
E

R
rR

E
I bobinăbobină

bobină

.  

Deoarece IL ×=F , rezultă 
I

L
F

= , dar fluxul magnetic 

prin bobină are valoarea mWb1=F , deci inductanţa 
bobinei este  1mHL = . 
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 IV. CURENTUL ELECTRIC ALTERNATIV 

1. Descrieţi modul de producere a tensiunii electromotoare 
alternative şi a curentului electric alternativ.  

 Obţinerea curentului alternativ se bazează pe 
fenomenul inducţiei electromagnetice. Acest fenomen 
permite obţinerea de tensiuni electromotoare variabile. 
Dacã variaţia tensiunii electromotoare este sinusoidală 
curentul se numeşte alternativ sinusoidal. O tensiune 
electromotoare alternativă se poate obţine prin: 

q rotirea uniformă a unei spire într-un câmp 
magnetic uniform; 

q rotirea unui magnet (câmp magnetic) în faţa unei 
bobine fixe.                                 

2. Scrieţi expresiile valorilor instantanee pentru tensiunea 
electromotoare alternativă şi pentru intensitatea curentului 
alternativ sinusoidal. 

Valorilor instantanee pentru tensiunea 
electromotoare alternativă şi pentru intensitatea 
curentului alternativ sinusoidal sunt tsin E  e max w×=  şi 
respectiv tsin I  i max w×= . 

3. Prezentaţi modul de comportare a rezistorului în curent 
continuu şi în curent alternativ? 

 Rezistorul este caracterizat prin rezistenţa 
electrică R. În curent continuu şi în curent alternativ 
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rezistorul se comportă identic. El opune aceeaşi 
rezistenţă curentului alternativ ca şi curentului continuu 
şi absoarbe energie electrică pe care o transformă în 
căldură. În cazul unui rezistor în curent alternativ: 

q intensitatea şi tensiunea sunt în fază.  
q rezistenţa electrică a rezistorului se mai numeşte 

şi rezistenţă activă. 

4. Cum se comportă o bobină în curent continuu? Dar în 
curent alternativ? 

 O bobină este caracterizată prin inductanţa L şi 
rezistenţa proprie. În curent continuu bobina se 
comportă ca un rezistor, ea opune o rezistenţă atunci 
când este străbătută de acesta. În curent alternativ 
bobina face să apară fenomenul de autoinducţie, 
modificând tensiunea electromotoare totală şi implicit 
intensitatea curentului alternativ. O bobină la care 
neglijăm rezistenţa electrică se numeşte bobină ideală 
(inductanţă pură). În curent alternativ bobina ideală:  

q defazează intensitatea în urma tensiunii cu 

rad
2
p

;  

q introduce în circuit o rezistenţă aparentă numită 
reactanţă inductivă LXL ×w= . 

5. Descrieţi modul în care se comportă un condensator, 
atât în curent continuu, cât şi în curent alternativ.  

 Un condensator este caracterizat prin 
capacitatea electrică C. Într-un circuit de curent 



ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII ŞI PROBLEME DE FIZICĂ PENTRU S.A.M.: ELECTRICITATE 

 

 -47- 

continuu condensatorul se comportă ca şi un 
întrerupător, deschizând circuitul. Aceasta se datorează 
dielectricului dintre armături. În curent alternativ 
condensatorul se încarcă şi se descarcă succesiv, lasă 
electronii de conducţie să execute o mişcare oscilatorie. 
În curent alternativ condensatorul ideal:  

q defazează intensitatea înaintea tensiunii cu 

rad
2
p

; 

q introduce în circuit o rezistenţă aparentă numită 

reactanţă capacitivă 
C

1
XC ×w

= . 

6. Se dă un rezistor cu rezistenţa R  şi o bobină ideală de 
inductanţă L  conectate în serie şi alimentate de la o sursă de 
curent alternativ cu tensiunea efectivă U  şi frecvenţa n . Se 
cere: 

a) să se deseneze schema electrică şi diagrama fazorială; 
b) scrieţi expresiile din care se pot determina impedanţa 

circuitului, defazajul curent tensiune şi intensitatea 
curentului. 

 a) Schema circuitului serie format din rezistor şi 
bobina ideală şi diagrama fazorială sunt prezentate în fig. A  
şi respectiv în fig. B: 

Fig. A  Fig. B 
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b) Expresiile din care se pot determina impedanţa 
circuitului, defazajul curent tensiune şi intensitatea 

curentului sunt: 22222
L

2 L4RXRZ np+=+= ,  

R
L2

R
X

tg L pn
==j  şi respectiv 

2222 L4R

U
Z
U

I
np+

== . 

7. Reprezentaţi schema electrică şi diagrama fazorială 
pentru un circuit format dintr-un rezistor cu rezistenţa R  şi un 
condensator de capacitate C conectate în serie şi alimentate 
de la o sursă de curent alternativ cu tensiunea efectivă U  şi 
frecvenţa n . Scrieţi expresiile din care se pot determina 
impedanţa circuitului, defazajul curent tensiune şi intensitatea 
curentului. 

 Schema circuitului serie format din rezistor şi 
condensator şi diagrama fazorială sunt prezentate în fig. 
A şi respectiv fig. B: 

 Fig. A  Fig. B 
Expresiile din care se pot determina impedanţa circuitului, 
defazajul curent tensiune şi intensitatea curentului sunt:  

222
2

C4
1

RZ
np

+= ,  
CR2

1
tg

pn
=j    şi   

222
2

C4
1

R

U
I

np
+

= . 
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8. În cazul unui circuit RLC serie în curent alternativ avem 
regim inductiv dacă între reactanţa inductivă LX  şi reactanţa 
capacitivă CX  există relaţia: 
a) CL XX = ;  c) CL XX > ; 
b) CL X2X2 = ; d) CL XX < . 

c). 

9. În cazul unui circuit RLC paralel în curent alternativ 
avem regim inductiv dacă între reactanţa inductivă LX  şi 
reactanţa capacitivă CX  există relaţia: 
a) CL XX = ;  c) CL XX > ; 
b) CL X2X2 = ; d) CL XX < . 

d). 

10. Unitatea de măsură pentru puterea activă este: 
a) VAR;  c) V; 
b) VA; d) W. 

d). 

11. Transformatorul este alcătuit din: 
a) două bobine şi un miez magnetic; 
b) o bobină şi un condensator; 
c) o bobină şi un miez magnetic; 
d) un rezistor şi un miez magnetic. 
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a). 

12. Semne convenţionale utilizate pentru transformatorul 
electric sunt reprezentate grafic în figura: 
a) fig. A; b) fig. B; b) fig. C; b) fig. D. 

 fig. A  fig. C 

 fig. B  fig. D 

a). 

13. Un transformator de sonerie are valoarea efectivă a 
tensiunii din primar mai mare decât valoarea efectivă a 
tensiunii din secundar. În acest caz se poate afirma că 
transformatorul are raportul de transformare: 
a) 0k = ;  b) 1k < ; c) 1k = ; d) 1k > . 

d). 

14. Sistemul trifazic de curent alternativ este realizat din 
trei circuite de curent alternativ care au aceeaşi frecvenţă, 
având tensiunile electromotoare cu valori maxime de aceeaşi 
valoare şi defazate între ele cu: 
a) o30 ;  b) o60 ; c) o90 ; d) o120 . 

d). 
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ANEXĂ 
 

ELECTRICITATE - competenţe specifice şi unităţi de conţinut 
 

Extras din programele şcolare de fizică pentru clasele a IX-a şi a X-a, 
Şcoala de Arte şi Meserii, elaborate de M.E.C. şi aprobate prin Ordin al 

Ministrului nr.3458 /  09.03.2004. 
 

Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

Definirea stării de electrizare a unui corp prin 
compararea cu starea neutră. 
Precizarea sarcinii electrice şi memorarea valorii ei 
elementare, precizarea unităţii de măsură în S.I. 
Specificarea tipurilor de sarcini electrice şi a stărilor de 
electrizare. 
Definirea câmpului electrostatic specificând condiţia 
necesară pentru apariţia lui. 

NOŢIUNI ELEMENTARE 
DE ELECTROSTATICĂ  
Electrizarea corpurilor 
Sarcina electrică 
Câmpul electrostatic 

Identificarea tipurilor de interacţiuni dintre sarcinile 
electrice. 
Enunţarea legii lui Coulomb şi exprimarea ei matematică 
specificând semnificaţia mărimilor aplicarea ei în 
rezolvarea problemelor. 

Legea lui Coulomb 

Definirea mărimilor fizice care caracterizează câmpul 
electric: intensitatea şi potenţialul electric. 
Scrierea formulelor de definiţie ale acestor mărimi, 
stabilirea  unităţilor de măsură în S.I. 

Intensitatea câmpului 
electric 
Potenţialul electric 

Definirea tensiunii electrice în funcţie de potenţialul 
electric. 
Precizarea unităţii de măsură pentru tensiunea electrică. 

Tensiunea electrică 

Definirea capacităţii electrice a unui conductor şi a 
condensatorului electric. 
Exprimarea matematică a capacităţii condensatorului 
plan prin formula de definiţie şi formula care ţine seama 
de geometria condensatorului şi natura dielectricului. 
Recunoaşterea simbolului folosit pentru reprezentarea 
unui condensator electric şi utilizarea lui în reprezentarea 
schemelor electrice. 

Capacitatea electrică a 
unui conductor 
Condensatorul plan 
Capacitatea electrică a 
condensatorului plan 

Calcularea capacităţii echivalente a unor grupări serie şi 
paralel de mai multe condensatoare date, justificând 
necesitatea practică a utilizării acestor tipuri de 
conexiuni. 

Gruparea 
condensatoarelor 
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Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

Definirea curentului electric şi a mărimii fizice 
caracteristice (intensitatea curentului electric). 
Specificarea unităţii de măsură şi a instrumentului utilizat 
pentru măsurarea intensităţii curentului electric. 
Măsurarea intensităţii curentului electric printr-un circuit 
şi înregistrarea valorilor obţinute.  
Precizarea condiţiei (cauzei) care produce curentul 
electric     într-un circuit. 

CURENTUL ELECTRIC 
STAŢIONAR  
Curentul electric în 
conductori metalici. 
Circuitul electric 
Intensitatea curentului 
electric 

Definirea tensiunii electromotoare. 
Scrierea relaţiei matematice dintre tensiunea 
electromotoare, tensiunea la borne şi tensiunea internă a 
sursei de curent electric. 
Aplicarea acestei relaţii pentru rezolvarea unor probleme 
simple. 
Măsurarea unor tensiuni electrice pe diferite porţiuni de 
circuit. 

Tensiunea 
electromotoare 

Enunţarea legii lui Ohm, specificând situaţiile în care se 
aplică. 
Scrierea expresiei legii lui Ohm pentru o porţiune de 
circuit. 
Definirea rezistenţei electrice a unei porţiuni de circuit şi 
a unităţii de măsură specifice.  
Precizarea instrumentului de măsură pentru rezistenţa 
electrică.  
Verificarea experimentală a legii lui Ohm pentru o 
porţiune de circuit prin experiment dirijat. 
Aplicarea legii lui Ohm în soluţionarea de probleme cu 
soluţie numerică şi probleme practice.  
Enunţarea legii lui Ohm pentru circuitul întreg. 

Rezistenţa electrică. 
Legea lui Ohm. 

Definirea rezistivităţii electrice. 
Precizarea unităţii de măsură în S.I. 
Scrierea relaţiei dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea 
electrică. 
Determinarea valorii rezistenţei diferiţilor conductori, din 
materiale date, prin măsurarea dimensiunilor acestora şi 
utilizarea formulei de definiţie şi compararea cu valoarea 
măsurată cu ohmmetrul.  

Rezistivitatea electrică. 

Enunţarea legilor lui Kirchhoff şi specificarea condiţiilor în 
care se aplică ele.  
Scrierea expresiilor matematice ale legilor lui Kirchhoff. 
Particularizarea legii a II-a a lui Kirchhoff în cazul 
circuitului simplu – legea Ohm pentru circuitul întreg. 

Legile lui Kirchhoff. 
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Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

Justificarea necesităţii practice a grupării rezistoarelor în 
serie şi în paralel. 
Reprezentarea unor scheme electrice simple electrice în 
care sunt conectate rezistoare în serie şi respectiv în 
paralel. 
Scrierea formulei rezistenţei echivalente pentru gruparea 
serie şi paralel. 
Calcularea valorii rezistenţei echivalente a unor grupări 
serie şi paralel şi compararea cu valoarea măsurată 
direct cu ohmmetrul. 

Gruparea rezistoarelor. 

Enumerarea efectelor curentului electric. 
Specificarea efectului la care se referă legea lui Joule. 
Descrierea de situaţii practice, întâlnite în domeniul 
pregătirii de bază, în care este evident efectul termic al 
curentului electric şi în care se aplică legea lui Joule. 
Enunţarea legii lui Joule. 
Exprimarea matematică a legii lui Joule, specificând 
semnificaţia mărimilor care intervin. 

Efectul termic, efectul 
chimic şi efectul 
magnetic. 
Efectul termic al 
curentului electric. 

Definirea câmpului magnetic ca efect al curentului 
electric. 
Reproducerea câmpului magnetic generat de un 
conductor liniar. 

CÂMPUL MAGNETIC AL 
CURENTULUI 
ELECTRIC  
Câmpul magnetic. 

Evidenţierea prin experiment didactic a interacţiunii 
dintre câmpul magnetic şi curentul electric. 
Definirea forţei electromagnetice. 
Definirea inducţiei magnetice. 
Deducerea unităţii de măsură a inducţiei magnetice. 
Explicarea principiului de funcţionare a motoarelor 
electrice de curent continuu pe baza forţei 
electromagnetice. 

Forţa electromagnetică. 
Inducţia magnetică. 

Definirea fluxului magnetic. 
Specificarea expresiei matematice a fluxului magnetic şi 
a unităţii lui de măsură. 

Fluxul magnetic. 

Reproducerea şi explicarea fenomenului de inducţie 
electromagnetică. 
Identificarea deosebirii dintre inducţia magnetică şi 
inducţia electromagnetică. 
Enunţarea legii inducţiei electromagnetice şi scrierea 
expresiei matematice a acestei legi. 

Inducţia 
electromagnetică. 
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Competenţe specifice Unităţi de conţinut 

Descrierea fenomenului de autoinducţie şi compararea lui 
cu fenomenul de inducţie electromagnetică. 
Enunţarea legii autoinducţiei şi scrierea expresiei 
matematice a acestei legi. 

Autoinducţia. 

Descrierea modului de producere a t.e.m. alternative şi a 
curentului electric alternativ. 
Definirea curentului electric alternativ prin compararea cu 
curentul continuu. 

CURENTUL ELECTRIC 
ALTERNATIV 
Generarea tensiunii. 
electromotoare 
alternative. 
Curentul electric 
alternativ. 

Descrierea modului în care se comportă elementele de 
circuit: rezistorul, bobina, condensatorul în curent 
continuu şi în curent alternativ. 
Reprezentarea schemelor electrice pentru circuitele în 
curent alternativ RL, RC si RLC, serie şi paralel. 
Definirea impedanţei şi scrierea formulei impedanţei 
pentru circuitele RL, RC şi RLC serie şi paralel. 
Scrierea expresiei matematice a legii lui Ohm pentru 
circuite de curent alternativ şi particularizarea ei pentru 
cazurile studiate. 

Studiul calitativ al 
circuitelor de curent 
alternativ. 

Definirea sistemului trifazic de curent alternativ şi 
justificarea necesităţii utilizării lui în practica cotidiană. 

Curentul trifazat**. 

Descrierile principiului de construcţie şi de funcţionare a 
transformatorului electric. 
Justificarea necesităţii utilizării transformatorului şi 
exemplificarea de situaţii concrete în care se folosesc 
transformatoare în practică. 

Transformatorul*. 
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