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Rezolvare şi barem la proba experimentală 

 

Se mǎsoarǎ diametrele celor douǎ pahare        0,5 p 

Se aşeazǎ paharul mic în mijlocul celui mare (paharele au centrele marcate). Se umple cu 

lichid o jumǎtate din paharul mic şi se toarnǎ în paharul mare lichid pânǎ la acelaşi nivel (sau 

se umple tot paharul mic şi se continuǎ umplerea pânǎ ce lichidul curge în exterior până la 

mijlocul înălţimii paharului mic)        1 p 

Se priveşte ansamblul din lateral şi se mǎsoarǎ diametrele aparente ale paharului mic privit 

prin lichid şi privit prin aer         0,5 p 

Se schiţeazǎ desenul urmǎtor, care reprezintǎ formarea imaginii privite prin lichid. 

 

 
„Obiectul” OA este o jumǎtate a paharului mic (de fapt se mǎsoarǎ dublul acestui obiect, 

adicǎ diametrul paharului mic privit prin lichid). Imaginea sa virtualǎ OI se construieşte cu 

ajutorul prelungirilor razei orizontale AB şi a razei AC care trece prin capǎtul diametrului 

orizontal. Presupunem cǎ imaginea se formeazǎ pe diametrul vertical. Am neglijat refracţiile 

pe pereţii paharului mic şi de aceea raza AC este un segment de dreaptǎ. 

Observaţie: se poate verifica posibilitatea neglijǎrii refracţiilor pe paharul mic mǎsurând 

imaginea OI într-o porţiune cu lichid şi într-una fǎrǎ lichid; mǎrimea imaginii este 

aproximativ aceeaşi. 
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Mǎrimi cunoscute prin mǎsurare:  

2R diametrul paharului mare  

2r diametrul paharului mic 

OA r≅  mǎrimea obiectului 

OI mǎrimea imaginii.          2,5 p 

Legile refracţiei în punctele B şi C:  

11 sinsin tin = ,  22 sinsin tin =

Dar RrOCOAOBOAii ///sinsin 21 ====  

Folosim 

( ) 22
11 /)(/tan rROAOIABIAit −−==−   toate cunoscute prin mǎsurare 

sau 

( ) ROIOCOIt //tan 2 ==   toate cunoscute prin mǎsurare.    

Rǎmâne de calculat 11 sin/sin itn = , iar  se obţine din tant1    2,5 p 1sin t

Se prezintǎ tabele cu mǎrimile mǎsurate: diametrele paharelor, mǎrimile obiectului şi al 

imaginii sale. Trebuie fǎcute cel puţin 5 mǎsurǎtori (mai bine 10), calculate valorile medii şi 

abaterile medii pǎtratice         2 p 

Cauze de erori:  

- paralaxǎ 

- alte erori de citire pe riglǎ 

- neglijarea grosimii pereţilor paharelor 

- paharele nu sunt cilindrice 

- imaginea nu se formeazǎ în poziţia unde se aflǎ obiectul 

 

Estimare: >20%          1 p 

 

Indicele corect de refracţie este n≈1,3-1,4 (apǎ cu zahǎr).Deoarece erorile metodei sunt 

mari, vǎ rugǎm sǎ nu scǎdeţi puncte pentru rezultate eronate, de genul n=1,8. În schimb, 

dacǎ rezultatul lor este de ordinul 0,5 sau 10, vǎ rog sǎ le scǎdeţi puncte. 
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