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TEST 

de evaluare a cunoştinţelor la tema „ELECTROSTATICA” 

 

Clasa a 11, profil real 

Timp de lucru 90 min. 

 

 

I. Terminaţi fraza: 

1. În jurul sarcinii electrice se formează ..........   . 

2. Toate sarcinile electrice  ........... între ele  . 

3. Cîmpul electric este caracterizat de  .............   . 

 

II. Alegeţi răspunsul corect: 
 

4. Două sarcini punctiforme Q1= -4Q2 sînt situate în vid la distanţa d una de la alta. 

Care-i intensitatea cîmpului electric la mijlocul distanţei dintre ele?  
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 E. nici un răspuns corect. 

 

5. Pe desen sînt reprezentate liniile de forţă ale cîmpului electric într-un  
domeniu al spaţiului. În care punct modulul vectorului intensităţii 
cîmpului este maxim? 

A. 1;  B. 2;  C. 3;  D. 2 şi 3;   E. nici un răspuns corect. 

 

6. Între pereţii unui condensator încărcat se introduce o placă dielectrică cu 

permitivitatea dielectrică . Ce schimbări vor avea loc cu energia cîmpului electric în 

dielectric? Examinaţi cazul, cînd condensatorul este deconectat de la sursa de curent. 

А. Se va micşora de r  ori  B. Se va mări de r  ori           C.Nu se va schimba 

D.Va fi nulă              E.  Nici un răspuns corect. 

 

III.  Răspundeţi succint la întrebări: 

7. Arătaţi pe desen intensitatea cîmpului electric în centrul unui pătrat, în vîrfurile 

căruia se află sarcinile +q, +q, -q, -q. 
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8. Diferenţa de potenţial aplicată la armăturile unui condensator este U. Aria fiecărei 
armături e S şi sarcina este q. La ce distanţă se află aceste armături? 

 

 

 

9. Într-un cîmp electric omogen, bila încărcată negativ, suspendată de 

un fir, s-a abătut în stînga de la verticală sub  un   unghi oarecare. 

Arătaţi pe desen: 

a) forţele ce acţionează asupra bilei; 

b) direcţia vectorului intensităţii cîmpului electric omogen. 

 

 
 

IV. Itemii 10-12 sînt formaţi din două afirmaţii legate între ele prin conjuncţia 

“deoarece”, sugerînd o posibilă “relaţie cauză-efect”. Alegeţi a), b), c), d), e) 

conform următoarelor reguli şi scrieţi litera respectivă răspunsului în tabelul 

răspunsurilor: 

A. Dacă ambele afirmaţii sînt corecte şi între ele există “relaţie cauză-efect”. 

B. Dacă ambele afirmaţii sînt corecte, dar între ele nu există “relaţie cauză-efect”. 

C. Dacă numai prima afirmaţie este corectă. 

D. Dacă numai a doua afirmaţie este corectă. 

E. Dacă nici una din afirmaţii nu este corectă. 

10. Intensitatea cîmpului electrostatic este perpendiculară pe suprafaţa unui conductor izolat 

încărcat, deoarece suprafaţa unui conductor în cîmp electrostatic este o suprafaţă 

echipotenţială 

11. Lucrul cîmpului electrostatic la translarea sarcinii pe o traiectorie închisă este zero, 
deoarece lucrul în cîmp potenţial este determinat numai de poziţia iniţială şi finală a 
corpului. 

12. Potenţialul în orice punct din interiorul conductorului încărcat izolat este acelaşi, 
deoarece potenţialul unui conductor izolat este direct proporţional cu sarcina lui 
electrică. 

 
 

V. Prezentaţi rezolvarea completă a problemelor: 

13. În vîrfurile unui triunghi echilateral de latură l se găsesc trei sarcini 

electrice punctiforme de valoare Q ca în figură.Determinaţi: 

a. Intensitatea cîmpului electric în punctul A la mijlocul laturii l. 

b. Lucrul mecanic necesar pentru a deplasa o sarcină q din punctul A în 

punctul B, situat tot la mijlocul laturii.              

 

 

 

q
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14. Două corpuri punctiforme ce au sarcină egală q=1μC, sînt unite cu un resort izolator 

nedeformat. La un moment dat corpurile au fost lăsate liber. Ce cantitate de energie s-a 

transformat în energie termică la amortizarea oscilaţiilor, dacă distanţa dintre corpuri a 

devenit la oprire l=10cm? Lungimea resortului nedeformat este l0=8cm. Oscilaţiile au 

loc pe o suprafaţă orizontală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Un electron cu energia cinetică 5keV pătrunde între plăcile unui condensator plan, 

plasat orizontal paralel cu plăcile. Distanţa între plăci este de 1cm, lungimea plăcilor 

este 5cm. Tensiunea între plăci U=0,4kV. 

a) Determinaţi energia electronului la ieşirea din condensator; 

b) Să se afle deviaţia electronului de la direcţia iniţială. 

 

 

 

 

 

 

 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

Punctaj 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 5 6 50 

 

 

Punctaj 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

Nota  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

MULT SUCCES!!! 


