
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare problemă se rezolvă pe o foaie separate. Timp de lucru: 

3ore din momentul primirii subiectelor. Este permisă folosirea calculatoarelor neprogramabile. Orice alt 

aparat electronic și surse documentare sunt interzise și trebuie depuse în păstrare profesorilor 

supraveghetori. 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

CONSTANŢA 

Problema 1. 

O tijă paralelipipedică, omogenă, de lungime m1  lunecă cu viteza 0v  pe o 

porţiune netedă (fără frecări) a unui plan orizontal, după care intră pe o porţiune rugoasă 

pe care coeficientul de frecare de alunecare dintre această porţiune şi tijă este 10,  

(vezi .fig ). 

a) Stabiliţi legea de variaţie în raport cu timpul a porţiunii x  din tijă care a pătruns 

pe porţiunea rugoasă. 

b) Determinaţi timpul de frânare şi distanţa pe care pătrunde tija pe porţiunea rugoasă. Se vor studia cazurile: 

smv 8,00   şi smv 20  . 

Acceleraţia gravitaţională se va considera 2sm10g  . 

Problema 2. 

Imaginaţi-vă un sistem de n  canale rectilinii forate între două puncte oarecare A  şi B  de pe suprafaţa Pământului 

1AR , 21RR , 32RR ,…, ii RR 1 ,…, BRn 1 , racordate între ele prin 

racordurile 1R , 2R , 3R ,…, 1iR , iR ,…, 1nR  şi că un corp, lăsat 

liber în punctul A , se mişcă prin canale fără frecare către punctul 

B , trecând prin racorduri fără a-şi modifica modulul vitezei. 

Consideraţi Pământul o sferă omogenă de rază 

kmR 6400  şi acceleraţia gravitaţională la suprafaţa Pământului 
2

0 10 smg  . 

a) Demonstraţi că mişcarea corpului pe oricare dintre 

canalele rectilinii este o mişcare oscilatorie armonică de aceeaşi 

pulsaţie   şi deteminaţi această pulsaţie. 

b) Arătaţi că între vitezele 1iv  şi v  ale corpului în racordul 

1iR  şi în punctul P , aflat pe canalul rectiliniu ii RR 1 , există relaţia  22
1

22
1

2 rrvv ii   , unde 1ir  şi r  sunt distanţele 

de la centrul Pământului la racordul 1iR , respectiv la punctul P . 

c) Folosind relaţia de mai sus, exprimaţi viteza corpului în punctul P , aflat la distanţa r  de centrul Pământului şi 

verificaţi dacă corpul ajunge până în punctul B . 

Indicaţie: Forţa de atracţie gravitaţională cu care o sferă omogenă acţionează asupra unui corp punctiform situat într-

un punct din interiorul său este identică cu cea exercitată de un punct material plasat în centrul sferei, cu masa egală cu masa 

conţinută în sfera a cărei rază este distanţa de la centrul sferei la acel punct. 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

CONSTANŢA 

Problema 3. 

Corpul de masă gm 2001  , prins de un resort cu constanta 

elastică mNk 20 , se poate mişca fără frecare pe o suprafaţă 

orizontală. Se deplasează corpul pe distanţa cmx 40   faţă de 

poziţia O  de echilibru în sensul pozitiv al axei Ox . Pe verticala 

aflată la distanţa 
2

0
1

x
x   faţă de poziţia de echilibru, deasupra 

suprafeţei orizontale, la înălţimea h  faţă de corpul de masă 1m , este menţinut în repaus un corp cu masa 12 2mm  , aşa 

cum se vede în figura alăturată. 

Eliberate simultan, cele două corpuri se ciocnesc plastic în momentul în care corpul de masă 1m  trece prima dată prin 

punctul aflat pe verticala corpului de masă 2m . Acceleraţia gravitaţională se consideră 289 sm,g  . 

Se cer: 

a) Înălţimea h  la care s-a aflat corpul de masă 2m  în momentul eliberării. 

b) Căldura eliberată în momentul ciocnirii corpurilor. 

c) Legea elongaţiei şi a vitezei pentru mişcarea ansamblului celor două corpuri, alegând ca moment zero momentul 

cuplării celor două corpuri. 
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