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1. Un vector  ⃗ are modulul de 12 unităţi şi este orientat către Est. Ce modul şi ce orientare 

are vectorul  ⃗⃗        ⃗ ? 

 

2. Pot fi adunaţi doi vectori astfel încât rezultanta sa fie nulă? Dar trei? 

 

3. Cum sunt vectorii  ⃗ şi  ⃗⃗ dacă sunt valabile relaţiile : 

a.  ⃗   ⃗⃗   ⃗ şi       

b.  ⃗   ⃗⃗   ⃗ şi a2+b2=c2 

 

4. Poate avea un mobil  viteză nulă la un moment dat dacă vectorul acceleraţie este 

constant? 

 

5. Un camion se deplasează pe o traiectorie sub forma unui sfert de cerc. Ce distanţă a 

parcurs camionul şi care este vectorul deplasare? 

 

6. Un automobil se deplasează  7km spre Est apoi  √  km spre Nord – Vest. Care este 

deplasarea rezultantă? 

 
7. Viteza unui biciclist este v1=14,4km/h iar vântul îi sulfa din faţă cu viteza v2=4m/s. Ce 

viteză are vântul faţă de biciclist? Dar în cazul în care vântul îi suflă din spate? 

 
8. Ecuaţiile mişcării a cinci puncte materiale sunt : x=2t, x=2+3t, x=-1+2t, x=2-t, x=3. 

a. Reprezentaţi grafic aceste ecuaţii, în acelaşi sistem de axe. 

b. Ce semnificaţie au punctele de intersecţie dintre reprezentări? 

c. Dar cele dintre reprezentări şi Ox, respectiv Oy? 

 

9. Ecuaţiile mişcării a doi biciclişti sunt x1=8t şi x2= 200-12t. Să se reprezinte grafic cele 

două ecuaţii. La ce moment de timp se întălnesc cei doi biciclişti şi la ce distanţă faţă de 

origine? 

 

10. Ecuaţiile mişcării a două mobile sunt x1=1+t şi x2= 2 + 2t. Să se construiască graficele 

mişcărilor. Să se afle locul şi momentul întălnirii celor două mobile. 

 
11. Sunetul se propagă în aer rectiliniu uniform cu viteza v=340m/s. La ce distanţă s-a 

produs un fulger dacă sunetul a fost auzit după timpul t=12s? 

 
12. Transformă din km/h în m/s : 36km/h, 54km/h, 72km/h, 108km/h. 
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13. Un automobil merge pe o șosea cu viteza de 80 km/h. În cât timp parcurge acesta 

distanţa dintre două borne kilometrice successive. 

 

14. Un elev trebuie să ajungă la gară să prindă un tren care are plecarea la ora 13:20. Elevul 

locuieşte la 15km de gară şi se deplasează cu bicicleta cu viteza medie de 20km/h. La ce 

oră trebuie sa plece elevul de acasă, cel mai târziu, pentru a prinde trenul? 

 
15. Mihai şi Cornel sunt fraţi şi pleacă împreună spre şcoală care se află la 1500m. Într-una 

din zile, la ieșirea din casă Mihai se întâlneşte cu un vecin şi rămâne timp de 10 minute 

să vorbească cu acesta. Între timp, Cornel merge spre şcoală cu viteza medie v1=1m/s. 

Cât timp îi va lua lui Cornel să ajungă la şcoală? Cu ce viteză v2 va trebui să meargă Mihai 

pentru a-l ajunge din urmă pe Cornel exact la intrarea în școală? 

 
16. Un automobil  parcurge prima jumătate din drumul său cu viteza v1=60km/h iar cea de a 

doua jumătate cu v2=40km/h. Care a fost viteza medie a automobilului pe această 

distanţă? 

 
17. Un automobil  parcurge drumul său în timpul t astfel: prima jumătate din timp se 

deplasează cu viteza  v1=60km/h iar cea de a doua jumătate din timp cu v2=40km/h. 

Care a fost viteza medie a automobilului pe această distanţă? 

 
18. Un automobil parcurge prima jumătate din drumul său cu viteza 4v, următorul sfert de 

drum cu viteza 3v iar ultimul sfert cu viteza v. Care este viteza medie pe întreaga 

distanţă? 

 
19. Un mobil parcurge, în mişcare rectilie uniformă, o distanţă cu viteza v1 apoi se 

deplasează în continuare, pe o distanţă egală cu cea anterioară, cu viteza v2. Care este 

viteza medie pe întreaga distanţă? 

 
20. O barcă cu motor se deplasează între două porturi fluviale aflate la distanța d=9km. 

Mişcăndu-se împotriva sensului de curgere a apei, bărcii îi este necesar timpul t1=0,5h. 

Cât timp îi va fi necesar bărcii pentru a se mişca în sensul curgerii apei între aceleaşi 

două porturi dacă viteza apei este vapa=6km/h? 

 
21. Distanţa d=100km dintre două porturi fluviale este parcursă de o şalupă în sensul 

curentului în t1=4h iar împotriva curentului în t2=10h. Care este viteza apei şi viteza 

şalupei faţă de apă? 
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22. În cât timp este ridicat de o scară rulantă un om care stă pe ea ştiind că la aceeaşi  viteză 

relativă faţă de scară omul urcă scara nemişcată în timpul t1=120s iar pe scara mobilă în 

timpul t2=30s? 

 
23. Viteza de curgere a unui râu este va=3m/s. Viteza cu care poate vâsli un barcagiu este 

vb=5m/s. Pe ce direcție şi în ce sens vâsleşte barcagiul dacă barca se deplasează cu 

viteza v=2m/s faţă de mal? 

 
24. O barcă se deplasează pe un râu astfel încât traiectoria ei este perpendiculară pe maluri 

iar viteza este v=28,8km/h faţă de mal. Sţiind că viteza râului este va=6m/s, să se 

calculeze viteza bărcii faţă de râu. 

 
25. Viteza cu care curge un râu este va=3m/s. Viteza cu care se deplasează barca pe o apă 

stătătoare este vb=5m/s. Să se calculeze unghiul sub care vâsleşte barcagiul faţă de mal 

dacă barca înaintează cu viteza v=7m/s. 

 
26. Două camioane pornesc simultan din Ploieşti şi din Bucureşti unul către altul. Primul se 

deplasează cu viteza v1=60km/h iar cel de-al doilea cu viteza v2 =80km/h. Cunoscând că 

distanţa dintre cele două localitaţi este d=60km, să se calculeze după cât timp şi în ce loc 

se întâlnesc cele două camioane. 

 
27. Două trenuri merg unul către celălalt cu vitezele v1=72km/h, respectiv v2=54km/h. Un 

călător din primul tren observă că trenul al doilea trece prin dreptul său un timp t=4s. 

Care este lungimea celui de al doilea tren? 

 
28. Două trenuri avănd fiecare lungimea de 150m se deplasează în sensuri contrare, pe linii 

paralele cu vitezele v1=72km/h, respectiv v2=36km/h. Să se calculeze timpul scurs în 

momentul întălnirii trenurilor şi momentul depăşirii complete. 

 
29. Transformaţi  25.920km/h2 în m/s2. 

 
30. Două maşini plecănd din repaus au acceleraţiile a1=2m/s2 şi a2=7200m/min2. Comparaţi 

cele două acceleraţii. 


