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 1. O rază de lumină cade sub un unghi de incidenţă i = 600 pe suprafaţa de separare a 
două medii diferite.  
Raza trece din mediul cu indice de refracţie absolut n1 = 1 în mediul cu indice de refracţie 
absolut n2 = 3 .  
Unghiul dintre raza reflectată şi cea refractată are valoarea: 
 
a. 0° b. 60° c. 90° d. 120° 
 
 
 2. O rază de lumină intră sub unghiul de incidenţă i = 450 din aer ( naer ≅ 1) într-un bloc 
de sticlă, urmând drumul trasat în figura alăturată. Unghiul de refracţie este r = 30°.  
Valoarea indicelui de refracţie al sticlei este de aproximativ:  
 
a. n = 1,65 b. n = 1,50 c. n = 1,41 d. n = 1,25 
 
 3. Lucrul mecanic de extracţie al electronilor dintr-o substanţă este L = 2,3eV (1eV = 1,6 ∙ 
10-19 J ).  
Lungimea de undă de prag are valoarea: 
 
a. 640 nm b. 538 nm c. 503 nm  d. 440 nm 
 
 
 4. O rază de lumină care se propagă pe o direcţie orizontală cade pe un ecran aşezat 
vertical. Dacă pe direcţia razei de lumină se aşază o oglindă plană, fasciculul reflectat este 
deviat cu 10 cm. Ştiind că distanţa de la punctul de incidenţă pe oglindă la ecran este 10 3 
cm , unghiul de incidenţă are valoarea: 
 
a. i = 30° b. i = 45° c. i = 60° d. i = 75° 
 
 
 5. La incidenţa luminii pe o suparafaţă de separare dintre două medii având indici de 
refracţie diferiţi, unghiul de incidenţă pentru care raza incidentă, raza reflectată şi raza 
refractată au aceeaşi direcţie, este: 
 
a. 0° b. 30° c. 60° d. 90° 
 
 
 6. O rază de lumină este incidentă sub unghiul i pe suprafaţa de separare dintre sticlă 
(indice de refracţie ns ) şi aer (naer ≅ 1). Unghiul de refracţie este de 90° . În acest caz, este 
corectă relaţia: 
 
 a. sin i > ns  b. sin i = 1 ns  c. sin i > 1 ns  d. sin i < 1 ns  
 
 
 7. Un fascicul de lumină trece din sticlă în apă (nsticla > napa). Între vitezele de propagare 
a luminii în cele două medii există relaţia : 
 
a. vapă > vsticlă b. vapă = vsticlă c. vapă < vsticlă d. vsticlă > vapă > vaer 
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8. Dacă o rază de lumină urmează drumul trasat în figura alăturată, între indicii de  
refracţie ai celor două medii există relaţia: 
a. 2 ∙ n1 = 1,73 ∙ n2  
b. 1,73 ∙ n1 = 2 ∙ n2  
c. n1 = 2 ∙ n2  
d. 2 ∙ n1 = n2  
 
9. O rază de lumină trece dintr-un mediu cu indice de refracţie n1 = 1,41( √ ) în aer  
( n = 1). Unghiul de incidenţă pentru care unghiul de refracţie este r = 900 este: 
 
a. 45°  b. 30°  c. 15°  d. 0°  
 
10. Se ştie că ochiul uman normal are sensibilitatea maximă pentru radiaţiile verzi cu 
frecvenţa 540·1012 Hz. 
Energia minimă, corespunzătoare acestei frecvenţe, care asigură senzaţia de lumină este, 
aproximativ, 0,1·10−15 J. Numărul minim de fotoni „verzi" care impresionează retina este, 
aproximativ: 
 
1. 1 b. 10 c. 280 d. 1016 

 


