
 
              

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv. 
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu 

conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a 
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev. 

 

Olimpiada Ştiinţele Pământului 

etapa judeţeană 9 martie 2013 

Barem de evaluare -Fizică 

Subiect  Parţial Punctaj 

Subiect 1  10 

a. Undele care provoacă deplasarea pe verticală a scoarţei terestre sunt undele P, 
deoarece mişcarea substanţei în timpul propagării undei este pe direcţia 
proagării undei. În plus undele p au viteza mai mare decât undele S. 

3  

b. Poziţiile punctului de producere a cutremurului, a primului observator şi 
respectiv a celui de-al doilea observator sunt în vârfurile unui triunghi care poate 
fi aproximat cu unul dreptunghic.  
Timpul de propagare al celor două unde este : 
 

 ,   

Diferenţa de timp între 
observarea în epicentru a celor 
două unde este: 

 (1) 

Diferenţa de timp între 
observarea de către O2  a celor 
două unde este 

 
 
 

, deci  .  

Rezultă că H = D, triunghiul fiind dreptunghic isoscel. Deci adâncimea la care s-a 
produs cutremurul este de 100 Km 
  

3  

c. Folosind formula (1)   ;     

    

3  

Oficiu  1 

Subiect 2 Parţial Punctaj 

Barem subiect 2  10 

a. Din harta zi noapte se observă că avionul aterizează pe aeroportul din San 
Francisco la miezul zilei deci aproximativ ora 12:00 ora locală 

3  

b. Calcul diferenţei de fus orar : (1220 – 260) / 150 = 6,4  
Deci diferenţa de fus orar este de 6 ore, ora Bucureştiului la care aterizează 
avionul fiind 12:00 + 6h = 18:00, avionul zburând spre Vest. 
Deci timpul efectiv de zbor este de 12 h. 

3 

 

c. Distanţa calculată folosind viteza de croazieră a avionului: 
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Olimpiada Ştiinţele Pământului 

etapa judeţeană 9 martie 2013 

Barem de evaluare -Fizică 

Oficiu  1 

Barem subiect 3  5 p 

a. Dopul este aruncat din tub atunci când forţa ce acţionează asupra sa devine cel 
puţin egală cu Fm 
 
 

  (1) …………………………………………………………………………………………. 

 
Unde P este presiunea finală în vas. 
Gazul suferă o transformare izocoră. ………………………………………………………………. 

  .............................................................................................  

 

 
 
Folosind relaţia 1  

 ....................................................................................  

 
  

tf= 3270 C .........................................................................................................  
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TOTAL  25 p 

 

 

 

  

  

 


