
Proba teoretică 
Clasa a IX-a 

1. La baza unui plan înclinat de lungime  şi unghi α  se află un corp 
de mici dimensiuni (Fig. 1). Planul înclinat se poate mişca pe 
orizontală în două moduri: cu viteză constantă sau cu acceleraţie 
constantă. Se neglijează frecările şi se cunoaşte acceleraţia 
gravitaţională g. 

a. Pentru ce valori minime ale vitezei planului, respectiv ale 
acceleraţiei acestuia, corpul ajunge în vârful planului? 

b. Dacă viteza, respectiv acceleraţia sunt de n ori mai mari decât
anterior, care sunt vitezele corpului şi respectiv planului înclinat
momentul în care corpul părăseşte planul înclinat? 

c. În condiţiile punctului (b), la ce înălţime maximă ajunge corpul în
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2. Un mic corp paralelipipedic, de masă 2 km g= , alunecă pe o 
scândură suficient de lungă, de masă 3 kgM = . Asupra corpului 
acţionează forţa  care formează unghiul  cu orizontala. 
Modulul forţei variază în timp după legea 

F 045α =
F bt= , unde 2  N/sb = . 

Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp şi scândură este 
, iar între scândură şi planul orizontal frecările se neglijează 

(Fig. 2). Acceleraţia gravitaţională se consideră . 
0, 2µ =

210 m/sg ≅
a. Stabileşte expresiile acceleraţiilor celor două corpuri faţă de P

pentru t .  [ )0, 20  s∈
b. Reprezintă grafic acceleraţia scândurii în funcţie de timp, conside

, sistemul porneşte din repaus. 0 0t =
c. Stabileşte expresia vitezei scândurii în funcţie de timp şi dete

acesteia. 
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3. A. Se consideră un corp sferic de rază R şi masa M uniform distribuit
intensitatea câmpului gravitaţional creat de corpul sferic într-un punc
centrul său? Reprezintă grafic intensitatea câmpului gravitaţional creat de

B. Dacă masa corpului este concentrată într-un strat sferic având 
exterioară 2R , care este valoarea intensităţii câmpului gravitaţional creat 
la o distanţă r de centrul său? Reprezintă grafic intensitatea câmpului gr
funcţie de r. 
Se cunoaşte constanta atracţiei gravitaţionale K. 
Indicaţie: pentru un corp sferic de masă dată, intensitatea câmpului g
situat la o distanţă r de centrul său, depinde numai de masa substanţei
egală cu distanţa r. 
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