
 
 
 

PROBA PRACTICĂ 
 

clasa a VII-a 
 
 

 
DETERMINAREA UNOR MĂRIMI CARACTERISTICE 

PENTRU UN SOLID RIGID 

 

Scopurile lucrării: 
1. Determinarea poziţiei centrului de greutate pentru un corp confecţionat din lemn şi con-

siderat solid rigid; 
2. Determinarea masei acestui corp; 
3. Determinarea coeficientului de frecare la alunecare dintre lemn şi hârtie.  

Observaţie: Coeficientul de frecare la alunecare () se defineşte astfel:  = Ff/Fn, unde 
Ff este forţa de frecare la alunecare, iar Fn este forţa de apăsare normală (perpendicula-
ră) pe suprafaţa de sprijin. 

 

Materiale la dispoziţie: 
 corp din lemn; 
 masă marcată (m=50 g); 
 riglă gradată; 
 coală de hârtie tip XEROX. 

 

Cerinţele lucrării: 
 

1. a) Teoria metodei alese pentru determinarea poziţiei centrului de greutate pentru cor-
pul din lemn (cea mai mare suprafaţa a corpului se consideră formată dintr-un drept-
unghi şi un triunghi isoscel); 
b) Descrierea modului de lucru pentru determinarea poziţiei centrului de greutate; 
c) Determinarea coordonatelor centrului de greutate. 

2. a) Teoria metodei alese pentru determinarea masei corpului din lemn; 
b) Descrierea modului de lucru pentru determinarea masei corpului; 
c) Tabelul de valori cuprinzând cel puţin trei determinări distincte; 
d) Indicarea a trei din principalele surse de erori care afectează determinarea masei 
corpului. 

3. a) Teoria metodei alese pentru determinarea coeficientului de frecare la alunecare din-
tre lemn şi hârtia tip XEROX (se va considera că toate suprafeţele corpului sunt identice 
ca şi prelucrare a lor); 
b) Descrierea modului de lucru pentru determinarea coeficientului de frecare la alune-
care dintre lemn şi hârtia tip XEROX; 
c) Tabelul de valori cuprinzând cel puţin trei determinări distincte; 
d) Indicarea a trei din principalele surse de erori care afectează determinarea coeficien-
tului de frecare la alunecare dintre lemn şi hârtia tip XEROX. 

 
Obs. Timpul de lucru este de trei ore. 

   
       prof. Gheorghe Pupeză, Sibiu 
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