
OPTICA 1 

Notă: Se vor considera: viteza luminii c = 3⋅108 m/s, constanta lui Planck = 6,6⋅10−34 J⋅s si 
sarcina electronului e = 1,6⋅10−19 C. 
1. La trecerea razei de lumina dintr-un mediu in altul mai refringent: 
a. raza de lumina se indeparteaza de normala intotdeauna; 
b. raza de lumina se apropie de normala intotdeauna; 
c. raza de lumina poate sa treaca nedeviata. 
 

2. Dacă un obiect se apropie de o oglidă plană cu viteza de 5 m/s atunci imaginea sa: 
a. se apropie cu 10 m/s faţă de oglindă; 
b. se apropie cu 5 m/s faţă de oglindă; 
c. se îndepartează cu 10 m/s faţă de oglindă. 
 

3. Imaginea unui obiect real intr-o oglinda plana este: 
a. reala, dreapta si egala cu obiectul; 
b. virtuala, inversata si egala cu obiectul; 
c. virtuala, dreapta si egala cu obiectul. 
 

4. Viteza unei radiaţii luminoase: 
a. se modifica intotdeauna la trecerea luminii dintr-un mediu optic în altul; 
b. scade când lumina trece din aer în sticlă; 
c. creşte când lumina pătrunde din aer în apă. 
 
5. Distanţa focală a unui sistem optic centrat format din două lentile subţiri identice alipite 
(acolate), fiecare având convergenţa C = 4 m-1, are valoarea: 
a. 0,025 m;  b. 25 cm;  c. 12,5 cm. 
 
6. Imaginea unui obiect real, proiectată pe un ecran cu ajutorul unei lentile subtiri, este egala 
cu obiectul. Distanţa dintre obiect şi ecran este de 2m. Cât este distanţa focală a lentilei: 
a. 50 cm;  b. 25 cm;  c. 40 cm. 
 
7. Razele de curbura ale unei lentile biconvexe simetrice sunt egale cu 1,5f. Indicele de 
refracţie al lentilei are valoarea: 
a. 1,5;   b. 1,75;  c. 1,9. 
 

8. Un dispozitiv Young plasat în aer este iluminat cu lumină monocromatică şi determină pe 
ecran o figură de interferenţă cu interfranja de 0,4 mm. Dacă distanţa dintre fante este de 1,5 mm 
şi ecranul este plasat la distanta de 1,5 m, care este culoarea radiaţiei folosite: 
a. violet;  b. verde;  c. roşu. 
 

9. Un sistem afocal este format din doua lentile convergente cu distanţele focale f1 si, 
respectiv, f2. Distanta dintre lentile este 
a. f1 + f2;   b. f1 - f2;   c. f1 ± f2. 



 

10. Unitatea de măsură în S.I a mărimii fizice egale cu raportul dintre viteza luminii în vid și 
frecvență este: 
a. J;   b. s;   c. m. 
 

11. O rază de lumină străbate o anumită distanţă în aer. Perpendicular pe raza de lumină se 
introduce o lamă transparentă cu grosimea d şi indicele de refracţie n. Drumul optic 
corespunzător distanţei parcurse prin lamă raportat la aceeaşi distanţă parcursă prin aer: 
a. este de n ori mai mare;  b. este de n ori mai mic;   c. este de (n-1) 
ori mai mare;  
 

12. O retea de difractie formeaza ordinul al doilea la un unghi de 30° pentru o radiatie cu 
lungimea de unda λ = 500 nm care cade normal pe retea. Ce valoare are constanta retelei: 
a. 2 mm;   b. 0,002 mm;  c. 0,2 μm. 
 

 


