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1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui 

conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: 

a. dublăm tensiunea la capetele lui? 

b. dublăm lungimea? 

c. dublăm diametrul? 

 

2. Un fir conductor de lungime l şi diametru d are masa m. Din aceeaşi masă şi din acelaşi 

metal se confecţionează un fir cu lungimea de 2 ori mai mică. Care va fi raportul  

dintre rezistenţele celor două fire R2/R1? 

 

3. Un conductor cilindric din cupru cu lungimea l=3,14m are  r=5mm. Cunoscând  

rezitivitatea cuprului ρ=1,8∙10-8Ω∙m, să se calculeze rezistenţa conductorului. 

 
4. Să se calculeze creşterea temperaturii care conduce la dublarea rezistenţei unui fir de 

nichel, dacă coeficientul de temperatură al rezitivităţii este α=5∙10-3grd-1? 

 

5. Rezistenţa electrică a unui fir de cărbune se micşorează cu 25 % prin incălzire. Cu cât a 

crescut temperatura firului dacă se cunoaşte α=-5∙10-4grd-1? 

 
6. Un fir cu R = 10Ω este întins uniform până când acesta ajunge la o lungime de 4 ori mai 

mare. Care este noua rezistenţă a firului? 

 

7. Dacă printr-o rezistenţă trece un curent de 93mA la o diferenţă de potential de 120V, 

ce curent va trece la o diferenţă de potential de 40V? 

 
8. Un fir conductor are lungimea de 18m şi aria secţiunii transversal 0,4mm2. Aplicănd o 

tensiune de 24 V pe fir să se calculeze sarcina electrică ce străbate firul în timp de 5 

minute. Se cunoaşte rezistivitatea ρ=0,24∙10-6Ω∙m. 

 

9. O sursă de curent electric are polii legaţi printr-un fir din oţel cu secţiunea 0,3mm2 şi 

lungimea de 15m. Sursa are t.e.m. de 3V şi tensiunea la borne de 2V. Să se calculeze 

rezistenţa interioară a sursei dacă rezistivitatea oţelului este ρ=0,12∙10-6Ω∙m. 

 
10. Un consumator este conectat la o sursă de tensiune electrică U0=68V prin intermediul 

a două conductoare cu lungimea l=160m şi secţiunea S=8mm2 fiecare (ρ=1,7∙10-8Ω∙m). 

Stiind că la bornele consumatorului tensiunea este 0,9U0, să se calculeze intensitatea 

curentului din circuit. 
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11. Să se calculeze tensiunea la bornele unei surse cu t.e.m. E=1,5V şi rezistenţa interioară 

r=0,4Ω dacă rezistenţa circuitului exterior este R=1,6Ω. 

 
12. Rezistenţa circuitului exterior al unei surse cu t.e.m. E=1,5V este R=2Ω. Tensiunea la 

bornele sursei este U=1V.Să se calculeze rezistenţa interioară a sursei. 

 
13. Tensiunea la bornele unei surse este U1=4V când i se leagă la borne o rezistenţă R1=4Ω 

şi devine U2=4,5V dacă i se leagă la borne o rezistenţă R2=6Ω. Să se calculeze 

rezistenţa interioară r şi t.e.m. 

 
14. La bornele unei surse cu t.e.m. de 12V se leagă un resistor R1 pe care cade o tensiune 

de 8V. Inlocuind rezistorul cu altul, R2 tensiunea la borne devine 10V. Să se calculeze 

raportul R2/R1. 

 
15. La bornele unei surse de tensiune se leagă un resistor R, tensiunea la bornele sale fiind 

de 3V. Dacă se înlocuieşte rezistorul cu altul având rezistenţa 3R tensiunea la borne 

creşte cu 20%. Să se calculeze t.e.m. a sursei. 

 
16. Se leagă n rezistenţe identice mai întâi în serie, apoi în paralel. Calculeaază raportul 

Rs/Rp. 

 
17. Cum trebuie legate trei rezistoare R, 2R şi 3R pentru a obţine o rezistenţă echivalentă 

cât mai mică? 

 
18. Trei rezistenţe R1=R2=1Ω şi R3=2Ω sunt grupate în toate modurile posibile. Să se 

calculeze produsul dintre valoarea maximă a rezistenţei echivalente şi valoarea 

minimă a acesteia. 

 
19. Dintr-un fir de nichel ce rezitivitatea  ρ=10-7Ω∙m şi aria secţiunii transversal S=0,5mm2    

 se confecţionează un pătrat cu lateral=0,5m. Să se 
calculeze : 

a. rezistenţa echivalentă  a pătratului între 
punctele A şi B 

b. rezistenţa echivalentă  a pătratului între 
punctele A şi C 

 

B 

C 

A 
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20. Doi rezistori au rezistenţa echivalentă Rs= 9Ω cănd sunt legaţi în serie şi Rp= 2Ω când 

sunt legaţi în paralel. Să se calculeze rezistenţele celor doi rezistori. 

 
21. Se confecţionează un triunghi echilateral dintr-un fir de manganină. Ştiind că 

rezistenţa electrică a fiecărei laturi este de 0,3Ω, să se calculeze rezistenţa electrică a 

triunghiului măsurată între două dintre vârfurile sale. 

 
22. Între care puncte ale circuitului de mai jos rezistenţa echivalentă este maximă? 

 

 

 

 

 

           

 

 

23. Două surse cu t.e.m. E1=15V şi E2 = 5V şi rezistenţele interioare r1= 1Ω şi r2=2Ω sunt 

legate în serie şi debitează curent pe un rezistor R. Care este valoarea acestei 

rezistenţe dacă intensitatea curentului stabilit prin circuit este I=2A. 

 

24. Două surse identice cu t.e.m. E1=E2=24V şi rezistenţele interioare r1=r2=4Ω sunt legate 

în paralel  şi debitează un curent de 4A pe un rezistor cu rezistenţa R. Care este 

valoarea acestei rezistenţe? 

 
25. O grupare serie de baterii identice avănd fiecare o tensiune electromotoare de 1,5V şi 

o rezistenţă internă de 0,5Ω este conectată la bornele unui resistor de 6Ω prin care 

produce un curent de 1,5A. Să se determine din câte baterii este alcătuită gruparea. 

 
26. 32 de surse identice cu t.e.m E şi rezistenţa interioară r sunt dispuse astfel: 4 grupări 

de câte 8 surse grupate în serie, pe care le legăm în paralel. Să se determine 

parametrii sursei echivalente. 

 
27. Patru surse identice, fiecare cu t.e.m E şi rezistenţa interioară r sunt legate la un 

rezistor R. Ştiind că R/r=11 să se determine raportul dintre intensitatea ce traversează 

rezistorul dacă sursele sunt legate în serie, Is şi intensitatea curentului ce traversează 

rezistorul dacă sursele sunt legate în paralel, Ip: IS/IP. 

 

 

2R 

2R 

R 

R 
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28. In circuitul din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 22 V rezistorii 

din circuit au rezistenţele electrice R1 = R4 = 3,3 Ω rezistenţa internă r = 1 Ω, iar R2 = R3 

= 2Ω, R5 = R6 = 3Ω. Determinaţi: 

a) rezistenţa electrică echivalentă a 

circuitului exterior; 

b) intensitatea curentului electric I1 

prin rezistorul R1; 

c) intensitatea curentului electric 

indicat de un ampermetru ideal 

(RA = 0) conectat în serie cu rezistorul R2; 

d) tensiunea electrică la bornele grupării paralel. 

 

29. Reţeaua electrică din figura alăturată este alcătuită din trei rezistori cu rezistenţele 

electrice R1 = 7Ω, R2 = 6Ω, R3 = 3Ω şi un generator cu tensiunea electromotoare E = 12 

V . Intensitatea curentului prin ramura 

principală este I= 1,2A . Determinaţi: 

a) rezistenţa echivalentă a grupării 

rezistorilor R1, R2 şi R3; 

b) intensitatea curentului prin rezistorul 

R2 ; 

c) rezistenţa internă a generatorului; 

d) tensiunea electrică la bornele lui R2; 

e) valoarea intensităţii curentului care ar trece prin sursă dacă rezistenţa internă 

a sursei ar fi nulă. 

 

30. La bornele unei surse de tensiune electromotoare se 

conectează un consumator a cărui rezistenţă electrică 

poate fi modificată. În figura alăturată este reprezentată 

dependenţa tensiunii electrice măsurate la bornele sursei 

de intensitatea curentului prin sursă. Folosind datele din 

grafic, determinaţi: 

a) tensiunea electromotoare a sursei; 

b) intensitatea curentului debitat de sursă pe un 

circuit exterior de rezistenţă nulă; 

c) valoarea rezistenţei interne a sursei; 

d) numărul electronilor de conducţie care trec în 

unitatea de timp printr-o secţiune transversală a conductorului, atunci când 

tensiunea la bornele sursei are valoarea de 30V . 
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31. O sursă de tensiune electrică alimentează un rezistor format dintr-un fir de lungime l = 

8m, secţiune S = 1mm2 şi rezistivitate ρ = 4∙10-7 Ω∙m . Prin rezistor trece un curent de 

intensitate I1 = 1,8A. Dacă se scurtcircuitează bornele sursei, intensitatea curentului 

creşte la IS = E /r = 10A. Determinaţi: 

a) rezistenţa circuitului exterior; 

b) tensiunea electrică la bornele sursei; 

c) rezistenţa internă a sursei; 

d) tensiunea electromotoare a sursei. 

 

32. În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în 

figura alăturată se cunosc tensiunile electromotoare E1 = 

30V şi E2 = 20V, rezistentele interne ale surselor r1 = 2Ω 

şi r2= 2Ω şi  rezistenţa  circuitului exterior R = 10Ω. 

Determinaţi: 

a) rezistenţa internă echivalentă a grupării celor 

două surse; 

b) intensitatea curentului prin rezistenţa R; 

c) intensitatea curentului prin sursa cu rezistenţa internă r1; 

d) căderea de tensiune pe rezistenţa R. 

 

33. O baterie formată din 10 surse identice caracterizate de valorile E = 2V şi r = 0,1 Ω, 

legate în paralel, alimentează patru rezistori cu rezistenţele R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 

4Ω şi R4 = 8Ω. Aceştia sunt legaţi astfel: R1 şi R2 în paralel, R3 şi R4 în paralel, cele două 

grupări paralel fiind înseriate. 

a) Desenaţi schema circuitului electric. 

b) Determinaţi valoarea intensităţii curentului prin ramura principală a circuitului. 

c) Calculaţi tensiunea electrică la bornele sursei. 

d) Calculaţi intensitatea curentului electric prin una dintre surse dacă la bornele 

acesteia se conectează un fir conductor de rezistenţă electrică neglijabilă. 

 

34. Dintr-un conductor cu diametrul d = 0,1mm, lungimea L = 6,28m şi rezistivitatea 

electrică ρ = 3 ∙10-7Ω∙ m se confecţionează prin tăiere în părţi de lungime egală un 

număr N = 10 rezistoare identice care se conectează în paralel la bornele unui 

generator având t.e.m. E = 1V şi rezistenţa internă r = 1,6Ω. Determinaţi: 

a) rezistenţa electrică R a unui singur rezistor; 

b) rezistenţa electrică echivalentă a grupării paralel a celor 10 rezistoare;. 

c) intensitatea curentului electric prin generator; 

d) valoarea rezistenţei electrice R100a unui rezistor la 1000 C dacă valoarea R 

obţinută la punctul a. corespunde temperaturii de 00 C iar coeficientul termic al 

rezistivităţii este α = 2 ∙10-3 grd-1. 
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e) Cele zece rezistoare împreună cu generatorul formează un nou circuit electric, 

astfel: se leagă câte 5 rezistoare în serie iar grupările astfel obţinute sunt legate 

în paralel la bornele generatorului. Determinaţi intensitatea curentului electric 

prin generator în această situaţie. 

 

35. Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. Se 

cunosc: E = 60 V , R1 = 20 Ω, R2 = 30Ω, R3 = 8 Ω şi valoarea tensiunii electrice indicate 

de voltmetrul ideal  

(Rv →∞), U = 50V. Rezistenţa electrică a conductoarelor de legătură se neglijează. 

Determinaţi:  

a) rezistenţa electrică echivalentă a grupării 

formate din rezistorii R1 şi R2; 

b)  intensitatea curentului care străbate 

generatorul; 

c) tensiunea electrică între punctele A şi B; 

d) rezistenţa electrică internă a generatorului. 

e) Se înlocuieşte voltmetrul cu un altul având 

rezistenţă electrică finită, comparabilă cu a circuitului exterior. Precizaţi dacă 

tensiunea indicată de acesta ar fi mai mare, egală sau mai mică decât 

tensiunea U indicată de voltmetrul ideal. 

 

36. În circuitul electric din figura alăturată sursa are tensiunea electromotoare E = 220 V şi 

rezistenţa internă r = 0,5Ω, iar rezistorii au rezistenţele 

electrice R1 = R2 = 10 Ω , R3 = 20Ω, R5 = R4 = 5Ω. 

a) Identificaţi grupările serie, indicând rezistorii care 

fac parte din fiecare grupare serie. 

b) Determinaţi rezistenţa electrică totală a 

circuitului. 

c) Calculaţi intensitatea curentului electric prin 

sursă. 

d) Determinaţi intensitatea curentului electric prin 

latura care conţine rezistorii R1 şi R2. 

 

37. Pe soclul unui bec electric sunt inscripţionate următoarele valori: 6V şi 2A. Becul este 

alimentat de la o sursă de tensiune având tensiunea electromotoare E = 12V şi 

rezistenţa internă r = 0,5Ω. Determinaţi: 

a) rezistenţa electrică a becului, în condiţii normale de funcţionare; 

b) valoarea rezistenţei ce trebuie înseriată cu becul pentru ca acesta să 

funcţioneze normal; 

c) rezistenţa echivalentă a grupării serie bec - rezistor; 
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d) căderea internă de tensiune pe sursă, în condiţii de funcţionare normală a 

becului; 

e) intensitatea curentului electric prin bec, dacă acesta este conectat la bornele 

sursei în paralel cu un rezistor de rezistenţă R = 2,5 Ω. Comentaţi rezultatul 

obţinut. 

 

38. În figura alăturată este reprezentată dependenţa intensităţii curentului care parcurge 

un circuit electric simplu, de tensiunea electrică 

măsurată la bornele generatorului. Folosind datele din 

grafic, determinaţi: 

a) tensiunea electromotoare a generatorului; 

b) intensitatea curentului de scurtcircuit debitat de 

generator; 

c) rezistenţa internă a generatorului; 

d) numărul de electroni care trec prin secţiunea 

transversală a conductorului în unitatea de timp, atunci când generatorul 

debitează curentul de scurtcircuit. 

 

39. În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: r = 

6Ω, R2 = 20Ω, R3 = 40Ω, R4 = 50Ω. Tensiunea electrică la bornele 

rezistorului R4 este U4 = 10V . Puterea consumată împreună de 

către rezistoarele R1,R2,R3 şi R4 este P = 18,76 W. Determinaţi: 

a) intensitatea curentului electric prin rezistorul R4; 

b) intensitatea curentului electric prin generator; 

c) puterea electrică pe care o consumă, împreună, rezistoarele 

R2 şi R4; 

d) rezistenţa electrică a rezistorului R1; 

e) tensiunea electromotoare a generatorului. 

 
40. Se consideră circuitul electric a cărui schemă este 

reprezentată în figura alăturată. Se cunosc: E = 24 V, r = 2 

Ω, R1 = 10 Ω şi valoarea intensităţii indicate de 

ampermetrul ideal (RA = 0), I1 = 1,5 A. Conductoarele de 

legătură au rezistenţa electrică neglijabilă. Determinaţi: 

a) energia consumată de către rezistorul R1 în 

intervalul de timp Δt = 5 minute; 

b) rezistenţa electrică a rezistorului R2; 

c) randamentul circuitului electric. 
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41. Un consumator electric consumă puterea P = 100W atunci când este conectat prin 

intermediul unor conductori având rezistenţa electrică totală R1 la reţeaua de tensiune 

U = 220V. Dacă 5% din tensiunea U se pierde pe linia de transport, determinaţi: 

a) intensitatea curentului electric prin consumator; 

b) rezistenţa electrică R1 a conductoarelor de legătură; 

c) rezistenţa electrică R a consumatorului; 

d) energia electrică disipată pe consumator în timpul t = 1h. 

 

42. Un circuit electric este alcătuit din trei consumatori de rezistenţe egale, R = 60Ω, legați 

în paralel. Generatorul de t.e.m.  continuă, E = 22V , care alimentează circuitul are 

rezistenţa internă r=2Ω. 

a) Reprezentaţi schema electrică a circuitului. 

b) Calculaţi puterea totală a sursei. 

c) Calculaţi energia disipată pe unul dintre rezistorii de rezistenţă R în timpul Δt = 

30s. 

d) Calculaţi puterea electrică totală disipată de consumatorii din circuit. 

e) Determinaţi randamentul circuitului electric. 

 

43. Pentru circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată se cunosc: 

E1 = 6V , E2 = 4V , R1 = 2Ω, R = 4Ω. Rezistenţele interne ale surselor se neglijează. 

Determinaţi: 

a) intensitatea curentului prin rezistorul R; 

b) căldura dezvoltată în rezistorul R în timpul t = 1min ; 

c) raportul P1/P al puterilor dezvoltate în cele două 

rezistoare.  

d) Se scoate din circuit sursa cu t.e.m. E2. Determinaţi 

rezistenţa Internă pe care ar trebui să o aibă sursa 

de t.e.m. E1, pentru ca puterea dezvoltată în noul 

circuit exterior să fie maximă. 

 

44. Două surse cu t.e.m. E = 6 V şi rezistenţa internă r = 4 Ω 

fiecare alimentează o reţea formată din rezistoare cu 

rezistenţele R1 = 6 Ω, R2 = 6Ω şi R3 = 1 Ω, ca în figura 

alăturată. Calculaţi: 

a) tensiunea la bornele rezistorului R1; 

b) puterea electrică disipată pe rezistorul R2; 

c) căldura disipată în rezistorul R3 în timp de 1 oră. 
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45. Pentru circuitul reprezentat în schema din figura alăturată se cunosc: E1= 20V, E2 = 12V 

, r1 = 0,25Ω , r2 = 0,75Ω, R1 = 8Ω, R2 = 3Ω, R3= 6Ω, R4 =5Ω 

Determinaţi: 

a) căldura degajată în rezistorul R1 în timpul t = 5min ; 

b) puterea disipată în rezistorul R4; 

c) randamentul unui circuit simplu format din sursa 2 şi 

rezistorul R4 ; 

d) expresia energiei disipate în interiorul sursei în situaţia 

descrisă la punctul c) într-un interval de timp oarecare 

Δt. 

 

46. În figura alăturată este reprezentată schema unui 

circuit electric în care se cunosc 

R1 = R2 = R3 = R4 = 3Ω, E = 12V şi r = 1Ω. Determinaţi: 

a) intensitatea curentului electric prin generator; 

b) raportul puterilor consumate de rezistoarele R2 

şi R3 ; 

c) valoarea rezistenţei electrice a unui consumator 

care ar trebui conectat, singur, la bornele 

generatorului, astfel încât să preia de la generator puterea maximă; 

d) valoarea puterii maxime debitată pe circuitul exterior în condiţiile punctului c). 

 

47. O baterie având tensiunea electromotoare E = 32V alimentează un rezistor R . 

Tensiunea la bornele bateriei este U = 30V iar puterea consumată de rezistor P = 15W. 

Determinaţi: 

a) energia disipată pe rezistor într-un interval de timp t = 1min ; 

b) intensitatea curentului prin circuit; 

c) rezistenţa interioară a bateriei; 

d) randamentul circuitului electric; 

e) puterea maximă care poate fi debitată de această baterie pe un circuit exterior 

cu rezistenţa aleasă convenabil. 

  

48. Un rezistor de rezistenţă R este conectat la bornele unei 

surse de curent continuu cu parametrii E şi r. În figura 

alăturată este reprezentată dependenţa puterii disipate pe 

rezistor de rezistenţa electrică a acestuia. Determinati: 

a) rezistenţa internă a sursei; 

b) valoarea intensităţii curentului electric din circuit 

atunci când R = 2 Ω; 
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c) valorile rezistenţei rezistorului pentru care puterea disipată pe el este jumătate 

din puterea maximă; 

d) puterea disipată pe rezistor în cazul în care bornele sursei se leagă printr-un fir 

ideal. 

 

49. În circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în 

figura alăturată se cunosc: E1 = 100V, R1 = R3 = 20Ω, R2 = 

40Ω. Intensitatea curentului electric ce trece prin rezistorul 

R3 are valoarea I3 = 2,8A. Sursele de tensiune sunt ideale. 

Determinaţi: 

a) puterea electrică disipată pe rezistorul R3 ; 

b) energia electrică pe care o consumă rezistorul R3 în 

timpul Δt = 1min ; 

c) valoarea intensităţii curentului electric prin rezistorul 

R1 ; 

d) valoarea tensiunii electromotoare E2 ; 

e) puterea electrică pe care o consumă împreună rezistoareleR1,R2 ,R3 . 

 

50. Se consideră circuitul electric a cărui schemă este reprezentată în figura alăturată. Se 

cunosc: r1 = 2Ω, E2 = 36V , r2 = 4Ω, R1 = 8Ω ,R2 = 36Ω,R3 = 80Ω şi valoarea intensităţii 

indicate de ampermetrul ideal, I2 = 0,5 A . Sensul lui I2 este cel indicat în figură. 

Conductoarele de legătură au rezistenţa 

electrică neglijabilă. Determinaţi: 

a) puterea electrică disipată de rezistorul 

R2 ; 

b) intensitatea curentului electric prin 

rezistorul R3 ; 

c) energia electrică consumată de 

rezistorul R1 în intervalul de timp Δt = 20 

minute; 

d) valoarea E1 a tensiunii electromotoare a generatorului din ramura principală. 

 


