
EXEMPLU DE TEST DE ADMITERE 

FIZICĂ 

1. Unitatea de măsură a lungimii în SI este: 

a) km; b) inch; c) dm; d) mm; e) cm; f) m. 

2. Unitatea de măsură a vitezei în SI este: 

a) cm/s; b) m·s; c) m/s; d) m/s2; e) km/h; f) km/s. 

3. Un corp parcurge rectiliniu uniform o distanţă de 60 m cu viteza de 0,5 m/s în: 

a) 3 min; b) 2 min; c) 1 min; d) 40 s; e) 20 s; f) 4 min. 

4. Când asupra unui corp cu masa de 1 kg acţionează o forţă rezultantă de 2 N, acceleraţia imprimatăare valoarea: 

a) 2 m/s2; b) 20 m/s2; c) 0,5 m/s2; d) 1 m/s2; e) 0,2 m/s2; f) 5 m/s2. 

5. Un automobil are puterea P = 120 kW şi se deplasează cu o viteză de v = 40 m/s. Forţa de tracţiune a automobilului este: 

a) 2 N; b) 2 kN; c) 1 kN; d) 3 N; e) 1 N; f) 3 kN. 

6. Asupra unui corp de masă m = 20 kg, care se deplasează pe o suprafaţă orizontală, acţionează o forţă de frecare la alunecare Ff 

= 100 N. Valoarea coeficientului de frecare la alunecare µ este (g = 10 m/s2): 

a) 2; b) 0; c) 10; d) 0,5; e) 5; f) 0,05. 

7. Unitatea de măsură a temperaturii termodinamice în SI este: 

a) ◦ ; b) ◦ C; c) N; d) J; e) K; f) ◦ F. 

8. Care este temperatura la care apa începe să fiarbă în condiţii normale de temperatură şi presiune? 

a) 100◦ C; b) 100K; c) 300K; d) 100◦ ; e) 90◦ C; f) 78◦ C. 

9. Dacă o forţă F acţionează normal pe o suprafat,ă de arie S, presiunea p exercitată asupra suprafeţei este: 

a) p = FS; b) p = F/S; c) p = S/F; d) p = F/S2; e) p = πF/S; f) p = F2/S. 

10. Căldura se măsoară în SI cu aceeas,i unitate de măsură ca: 

a) căldura specifică; b) temperatura; c) cantitatea de substant,ă; d) capacitatea calorică; e) căldura molară; f) lucrul mecanic. 

11. Un corp care primeşte căldura Q = 8 kJ îşi măreşte temperatura cu ∆T = 40 K. Capacitatea calorică a corpului este: 

a) 5 J/K; b) 0,2 J/K; c) 200 J/K; d) 400 J/K; e) 80 J/K; f) 160 J/K. 

12. Un motor ideal funcţionează după un ciclu Carnot. Temperatura sursei calde este 500 K, iar cea asursei reci, 300 K. 

Randamentul motorului este: a) 0,56; b) 0,6; c) 0,5; d) 0,4; e) 0,3; f) 0,25. 

13. Care dintre următoarele materiale solide conduce curentul electric? 

a) fierul; b) lemnul; c) plasticul; d) bumbacul; e) cauciucul; f) sticla. 

14. Unitatea de măsură a tensiunii electrice (U) este: 

a) A; b) V; c) kW; d) kWh; e) J; f) V/m. 

15. Dependenţa rezistenţei electrice R a unui conductor de rezistivitatea materialului din care este confecţionat (ρ) şi de 

dimensiunile sale geometrice (l,S) este: 

a) R = ρl/S; b) R = ρS/l; c) R = ρlS; d) R = l/(ρS); e) R = S/(ρl); f) R = 1/(ρlS). 

16. Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit este: 

a) I = U/R2; b) I = UR; c) I = R/U; d) I = U2/R; e) I = U/R; f) I = UR2. 

17. Ce valoare are puterea electrică disipată pe un rezistor de 1 kΩ parcurs de un curent electric continuu de 2 A? 

a) 4 W; b) 2 kW; c) 1 kW; c) 4 kW; d) 2 W; e) 4 mW; f) 2 mW. 

18. O sursă de tensiune continuă are t.e.m. E = 24 V şi rezistenţa internă r = 2 Ω. Curentul de scurtcircuit al sursei este: 

a) 9 A; b) 6 A; c) 4 A; d) 48 A; e) 8 A; f) 12 A. 


