
1. O barcã se deplaseazã între douã puncte A, B situate pe malurile unui râu, la distanþa d = 100 m 
între ele. Segmentul AB face unghiul  = 600 cu viteza râului v = 2 m/s. Cunoscând durata 
t = 5 min a parcursului dus - întors sã se determine:
a) viteza u a bãrcii faþã de apã ºi unghiul  fãcut de aceasta cu segmentul AB, ºtiind cã acesta are 

aceeaºi valoare la miºcarea în ambele sensuri.
b) pentru ce valori ale vitezei u este imposibilã parcurgerea segmentului AB în ambele sensuri.

(prof. Constantin Ostafe)
2. Pe suprafaþa orizontalã a solului se deplaseazã o platformã de dimensiuni neglijabile cu viteza . De v 1

pe platformã se lanseazã un corp cu viteza faþã de aceasta sub un unghi . Se v2     
 v v1 2

060,

cunosc m/s,  ºi acceleraþia gravitaþionalã g = 10 m/s2. Sã se calculeze:v1 5 6 , v v2 13 
a) Înãlþimea maximã la care ajunge corpul.
b) Distanþa dintre platformã ºi corp atunci când corpul atinge solul.
c) Raza de curburã a traiectoriei atunci când corpul se aflã la înãlþimea maximã.

(prof. Adrian Sescu)
3. Pe un bloc rigid este aºezat un corp cu masa 
m1 prins printr-un fir orizontal, trecut peste un 
scripete ideal, de un alt corp cu masa m2 care 
atinge faþa lateralã a blocului. Coeficienþii de 
frecare la alunecare sunt respectiv 1 ºi 2 
(vezi figura). Cu ce acceleraþie orizontalã 
minimã trebuie împins blocul pentru ca m2:
a) sã rãmânã în repaus faþã de bloc;
b) sã înceapã sã urce.

(propusã de prof. Adrian Sescu)

Notã: Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 3 (trei) ore.
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