
 

 
 

1. Fie un plan înclinat de unghi =45
0
 şi lungime  = 8 m la baza căruia se află un corp de masă m în repaus. Asupra 

corpului se aplică o forţă  sinmg2F orientată spre vârful planului. Mişcarea are loc cu frecare  = 0,5. Ştiind 

că acţiunea forţei F încetează după 2 secunde, calculaţi: 

a) distanţa parcursă de corp în acest interval de timp; 

b) înălţimea maximă la care ajunge corpul faţă de punctul de plecare; 

c) raza de curbură a traiectoriei la înălţimea maximă. 

2. Un pahar tronconic cu raza bazei R0 şi unghiul de înclinare a peretelui lateral 

faţă de verticală , se roteşte uniform uniform în jurul axei sale verticale cu 

viteza unghiulară . Printr-un canal rectiliniu O
’
A, practicat în peretele lateral, 

urcă accelerat, un corp de masă m, coeficientul de frecare la alunecare fiind .  

a) exprimaţi acceleraţia corpului faţă de pahar în funcţie de coordonata sa x’; 

b) făcând aproximaţia cFG  , găsiţi expresia coeficientului de frecare 1, 

pentru care mişcare corpului în raport cu paharul este uniformă;  

c) alegeţi un sistem de coordonate inerţial xOyz, cu Oz pe direcţia axei de 

rotaţie şi originea în centrul bazei paharului.  În raport cu acest sistem de 

coordonate şi în condiţiile mişcării de la punctul b, stabiliţi ecuaţiile 

cinematice ale mişcării şi legea vectorială a mişcării corpului. Consideraţi 

cunoscute viteza v = constant a corpului în raport cu peretele paharului  şi 

poziţia lui, O’ (x0 = R0, y0 = 0, z0 = 0) la momentul t0 = 0 al începerii 

rotaţiei paharului. În mişcarea corpului prin pahar se neglijează frecarea 

laterală. 

3. Peste corpul A se aşază un corp B. Sistemul se lasă liber în câmp gravitaţional. După un interval de timp  = 2s 

acceleraţia corpului A este modificată.  

a) care trebuie să fie valoare acceleraţiei corpului A faţă de sol astfel încât legea vitezei corpului B faţă de corpul 

A să aibă expresia:   t2,2v  (m/s);  

b) să se afle viteza corpului A după 2 secunde din momentul separării corpurilor; 

c) să se afle distanţa dintre A şi B în condiţiile punctului b. Se cunoaşte g = 9,8 m/s
2
. 

 

 

(Subiect propus de prof. Anişoara Miron – Şcoala 1 Roman, prof. Ganu Aurica – Liceul de informatică,  

   prof. Adrian Sescu – Gr. Şc. Ind. Mat.C Roman) 
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