PROFIZ 2016,

TESTUL No. 2

1. În S.I. unitatea de măsură pentru indicele de refractie absolut al unui mediu este:
a).m/s; b).s/m; c). adimensional; d). Hz; e). m-1;
2. În S.I. unitatea de măsură pentru inductia magnetica este:
a). T; b).A/ m; c). Ω.m; d). N/A; e). N.A/m2;
3. Ce intensitate are curentul care trebuie sa treaca printr-o rezistenta electrica astfel
incat in intr-un interval de timp de 5 minute sa fie disipata o cantitate de caldura egala cu
165 kJ cand tensiunea aplicata este 110V:
a). 2A; b). 3A; c). 1A; d). 10A; e). 5A;
4. Pentru n rezistori de aceeasi rezistenta R, grupati in paralel, rezistenta echivalenta este
a). R/n; b). nR ; c). n/R, d). 1/nR ; e).n2 /R;
5. Hipermetropia este un defect al ochiului datorat:
a). unei slabe posibilitati de acomodare a vederii; b). luminozitatii marite a mediului
inconjurator; c). opacizarii cristalinului ; d). unui viciu de refractie care consta in faptul
ca razele paralele venite de la infinit se reunesc intr-un focar situat in spatele retinei;
e). luminozitatii scazute a mediului inconjurator;
6. Dimensiunea (raza) unui atom este de ordinul?
a). 10-12m; b). 10-15m; c). 10-14m; d). 10-10m; e). 10-9m;
7. Fortele nucleare sunt forte de interactiune intre:
a). numai intre protonii din nucleu; b). numai intre neutronii din nucleu; c). intre toti
nucleonii din nucleu, indiferent de sarcina; d). sunt forte de respingere intre atomi; e).
sunt forte de respingere intre molecule;
8. Un termos cu dop ce contine apa si gheata in interior reprezinta un exemplu de:
a). sistem deschis; b).sistem neizolat; c). sistem mecanic; d).sistem adiabatic; e). sistem
omogen;
9. Multi oameni de stiinta au obiectat la denumirea bosonului Higgs ca „particula lui
Dumnezeu”. In competitia de redunumire a acestuia in 2009 s-au aflat
a). bosonul sticla de sampanie; b). existon; c). mastodont; d). fantasmagon; e). bosonul
misterios;
10. Intr-un motor termic temperatura maxima a fluidului de lucru este 273o C,
temperatura exterioara fiind 0oC. Rezulta ca randamentul motorului este egal cu
a). 50%; b). 100%; c). 25%; d). cel mult 50%; e). cel mult100%.

