Teză semestrială
Semestrul I
Clasa a XII-a
Profil: Matematică-informatică
Data: 28.11.2017

Nr.1
1. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi o informaţie corectă:
a. Variaţia lungimii de undă a fotonului este maximă când împrăştierea a avut loc la unghiul
  ……….. .
b. Variaţia lungimii de undă a fotonului împrăştiat …….. de natura atomilor împrăştietori.
2. O navă, care se îndepărtează cu viteza de u  240 Km lansează pe direcţia mişcării şi în acelaşi sens
s
o rachetă cu viteza v  225 Km faţă de navă. Calculează viteza rachetei faţă de Pământ.
s
3. Atunci când un corp se deplasează cu viteza v  c 3 2 faţă de un sistem de referinţă S. Precizaţi:
a. cu cât variază masa sa;
b. care va fi lungimea corpului măsurată din sistemul de referinţă S faţă de lungimea proprie.
4. Lucrul mecanic de extracţie al zinc este 4,21 eV. Care este lungimea de undă de prag corespunzătoare?
5. Se iluminează suprafaţa unui metal cu radiaţii electromagnetice de frecvenţe 1  2,2 1015 Hz şi
 2  4,6 1015 Hz . Tensiunile de stopare corespunzătoare sunt U s1  6,6V şi respectiv U s 2  16,5V . Să
se calculeze:
a. Valoarea constantei lui Planck;
b. Valoarea lucrului mecanic de extracţie.

Evaluare semestrială
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Nr.2
1. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi o informaţie corectă:
a. Variaţia lungimii de undă a fotonului este maximă când împrăştierea a avut loc la unghiul
  ……….. .
b. Dacă variaţia lungimii de undă a fotonului este egală cu lungimea de undă Compton,
împrăştierea a avut loc la unghiul   ............... .
2. Dintr-o rachetă, care se apropie de Pământ cu viteza u = 0,5c, se lansează pe direcţia mişcării şi în
acelaşi sens un proiectil cu viteza v   0,5c faţă de rachetă. Care este viteza proiectilului faţă de
Pământ.
3. Atunci când un corp se deplasează cu viteza v  c 3 2 faţă de un sistem de referinţă S. Precizaţi:
a. cu cât variază masa sa;
b. care va fi lungimea corpului măsurată din sistemul de referinţă S faţă de lungimea proprie.
4. Lucrul mecanic de extracţie al sodiului este 2,5 eV. Care este lungimea de undă a radiaţiei ce poate
provoca efect fotoelectric?
5. Se iluminează suprafaţa unui metal cu radiaţii ultraviolete cu lungimile de undă 1  279 nm şi
2  245nm . Tensiunile de stopare corespunzătoare celor două radiaţii sunt U s1  0,66V şi
respectiv U s1  1,26V . Să se calculeze:
a. Valoarea constantei lui Planck;
b. Valoarea lucrului mecanic de extracţie.

