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PROBLEME  

FENOMENE MECANICE ŞI TERMICE 

 
1. Completează rebusul de mai jos: 

 
Orizontal: 

4. Mărime fizică ce măsoară starea de încălzire a unui corp. 

7. Unitatea de măsură a forţei 

8. Fenomenul de mărire a volumului unui corp atunci când temperatura acestuia creşte. 

10. Proprietatea corpurilor de a-şi păstra starea de mişcare. 

11. Unitatea de măsură în S.I. pentru temperatură. 

Vertical: 

1. Mărime fizică egală cu masa unităţii de volum dintr-o substanţă. 
2. Forţa care apare la contactul dintre 2 corpuri în urma deplasării unui corp peste celălalt. 
3. Forţa cu care un corp este atras de către Pământ. 
5. Instrument pentru măsurarea temparaturii 
6. Măsură a interacţiunii dintre corpuri. 
8.    Efect al interacţiunii care constă în schimbarea stării de mişcare 

2. Masa unui corp cubic cu latura de 20cm construit din lemn (ρ=0,8g/cm3) este : 

a. 64g  b. 6,4kg  c. 3,2kg    d. 5kg 

3. Andrei merge la magazin şi face cumpărături conform listei date de mama sa: 1kg şi jumătate de mere, un 

sfert de kilogram de nucă, 2 pungi de făină de câte 1kg fiecare, 1,5 kilograme de cartofi şi ½ kilograme de 

roşii. Observă că sacoşa pe care o are poate susţine 5 kg. Va putea Andrei să ducă în siguranţă 

cumpărăturile acasă? 

4. Andrei se joacă cu un corp de formă paralelipipedică construit din alamă (ρ=8,5kg/dm3). Corpul are 

dimensiunile 5cmx5cmx4cm. Punând corpul pe cântar Andrei constată că acesta are 0,5kg , i se pare cam 

puţin şi bănuieşte că acest corp este gol în interior. Cum poate Andrei să verifice acest lucru? 
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F(N

) 

Δl (cm) 4 

5. Maria agaţă un coşuleţ cu masa m1=100g de un resort şi observă că acesta se alungeşte cu Δl1=3cm. După 

aceea îşi pune păpuşa în coş şi îl agaţă din nou resort. Observă că noua alungire a resortului este Δl2=9cm. 

Ce greutate are păpuşa Mariei? 

6. Graficul deformării a 2 resorturi în funcţie de forţa deformatoare este reprezentat în figura de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Determină constanta de elasticitate a celor două 
resorturi. 

b. Determină masele corpurilor care pot produce 
aceste deformări 
 

 

 

7. Completează tabelul de mai jos, trecând temperaturile corespunzătoare în scările de temperatură 

indicate: 

t (⁰C) - Celsiu T(K) - Kelvin tF (⁰F) - Fahrenheit 

0   

 300  

  98,6 

 373  

10   

Incearcă să recunoşti unele dintre valorile de mai sus. Cui corespund ele? 

8. Maria discută cu prietena ei Alice care locuieşte în Detroit despre cât este de cald afară. Maria spune că 

temperatura măsurată de ea în Bucureşti este de 36⁰C iar Alice spune că temperatura din Detroit este 

104⁰F. In care dintre oraşe este mai cald şi cu cât (exprimă şi în grade Kelvin) 

9. O bucată de alamă are masa m=50kg la 0⁰C şi densitatea de 0,8g/cm3. Cu cât variază densitatea corpului 

dacă prin încălzire corpul se dilate cu 40cm3? 

10. Andrei citeşte un articol despre compania olandeză Mars One care preconizează că în 2033 planeta Marte 

va fi colonizată de oameni. Ştiind că el are masa de 60kg pe pământ, Andrei se întreabă de câte ori 

greutatea lui ar fi mai mica pe Marte, dacă acceleraţia gravitaţională pe Marte este 3,7m/s2. 
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