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1. Un corp cu masa m = 10kg se deplasează pe un plan orizontal. Pentru un coeficient de frecare la 

alunecare egal cu 0,1, care este valoarea forței orizontale aplicate corpului care determină 

deplasarea acestuia cu a = 3m/s2? Se consideră g = 10m/s2. 

 
2. Pentru a menține constantă viteza unei sănii pe un drum orizontal, trebuie să tragem cu o forță     F1 

= 
   

  
N sub un unghi α1 = 60° față de orizontală, sau cu o forță F2 = 200N sub un unghi α2 = 30°. Ținând 

cont că există frecare între sanie și drum, care este masa saniei? (g = 10m/s2) 

 
3. Un corp cu greutatea G așezat pe plan orizontal se mișcă uniform cu frecare sub acțiunea unei forțe F 

care face unghiul α = 60° cu orizontala. Care este valoarea forței F, cunoscând coeficientul de frecare   

µ = 
 

  
? 

 
4. Un corp cu masa de 2kg aflat pe o masă orizontală se deplasează uniform sub acțiunea unei forțe F = 

40N care formează un unghi α = 60° cu orizontala. Care este valoarea coeficientului de frecare dintre 

corp și suprafața orizontală? 

 
5. Pe o suprafață orizontală se află trei corpuri cu masele m1, m2 și m3 legate între ele. Cunoscând 

coeficienții de frecare µ1, µ2 și µ3, care este forța de tracțiune necesară pentru a asigura mișcarea 

uniformă a corpurilor? 

 
6. Două corpuri A și B având masele m1 = 10kg și respectiv m2 = 2kg, se află pe o suprafață orizontală, 

legate prin intermediul unui dinamometru. Asupra corpului A acționează forța F1 = 120N, iar asupra 

corpului B, forța F2  = 60N. Ce va indica dinamometrul când coeficientul de frecare dintre corpuri și 

suprafața orizontală este µ = 0 și când µ = 0,1? 

 
7. Se consideră corpurile de mase m1 = 15kg și m2 = 10kg, legate printr-un fir ideal. Asupra corpului de 

masă m1 acționează o forță F = 100N a cărei direcție formează cu orizontala unghiul α = 60°. Știind că 

la alunecare, coeficientul de frecare este 
 

   
, care este valoarea accelerației sistemului? (g = 10m/s2) 

 

8. Pentru sistemul de corupuri din figura din dreapta se 

cunosc m1 = 7kg, m2 = 3kg, iar scripetele este ideal. 

Știind că mișcarea corpurilor are loc fără frecare, care 

este valoarea tensiunii din firul ideal care leagă 

corpurile? 
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9. Sistemul din figură, la care se cunoaște masa m, se mișcă cu 

accelerația a1, coeficientul de frecare cu planul orizontal fiind µ = 

0,2. Schimbând corpurile între ele, accelerația sistemului devine a2. 

Ce relație există între cele două accelerații? 

 
10. Un corp de 2kg trebuie urcat pe un plan înclinat care are unghiul de 

înclinare de 30°. Știind coeficientul de frecare dintre corp și plan că este 
 

   
, care este valoarea forței 

necesară pentru a urca corpul într-o mișcare uniformă? 

 
11. Care este relaţia care leagă coeficientul de frecare de unghiul unui plan înclinat pentru ca un corp cu 

masa m să se mişte liber pe acest plan 

 
12. Pentru a menține în echilibru un corp pe un plan înclinat de unghi α (sin α = 0,6) trebuie aplicată 

corpului o forță minimă perpendiculară pe plan, de 2,6 ori mai mare decât o forță minimă paralelă cu 

baza planului înclinat. Care este valoarea coeficientului de frecare la alunecarea dintre corp și planul 

înclinat? 

 
13. Un corp cu masa m se află pe suprafața unui plan înclinat ce face unghiul α = 30° cu orizontala. 

Asupra corpului acționează o forță F orientată în sus, paralel cu planul înclinat. Dacă valoarea forței       

F1 = 7500N, corpul urcă uniform pe planul înclinat, iar dacă valoarea forței este F2 = 2500N corpul 

coboară uniformpe planul înclinat. Știind că g = 10m/s2, care este valoarea mesei corpului care se 

mișcă pe pământ și care este valoarea coeficientului de frecare între corp și planul înclinat? 

 
14. Pentru a deplasa un corp în sus pe un plan înclinat cu unghiul de 45° este necesară o forță 

tangențială minimă de 30N, iar pentru a-l deplasa în jos, forța tangențială minimă este de 15N, 

îndreptată în același sens ca și prima. Care este coeficientul de frecare între corp și planul înclinat? 

 

15. O forță orizontală F = 100N menține în echilibru static un corp așezat pe un plan înclinat cu un unghi 

α = 45° față de orizontală, iar frecările sunt neglijabile. Care este greutatea corpului? 

 

16. Pe o scândură orizontală se află un corp. Înclinăm corpul cu α = 
 

 
 față de orizontală și corpul începe 

să coboare rectiliniu uniform. Care este coeficientul de frecare între corp și scândură? 

 
17. Care este forța orizontală cu care trebuie apăsat corpul cu greutatea G, așezat pe planul înclinat, fără 

frecări, de unghi α pentru ca acesta să nu alunece? 

 
18. Un corp de masă m se află pe un plan înclinat de unghi α. Coeficientul de frecare este µ. Cu ce forţă 

orizontală minimă trebuie să se acţioneze asupra corpului pentru ca acesta să înceapă să urce pe 

planul înclinat? 


