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1. LUCRUL MECANIC 
 

1.1. Un resort având constanta elastică k = 50Nm-1 este întins cu x = 0,1m de o forță 

exterioară. Ce lucru mecanic produce forța pentru deformarea resortului? 

 

1.2. De un resort având constanta elastică k1 se atârnă un corp de masă m efectuându-

se lucrul mecanic L1. Dacă se atârnă corpul cu masa m de un resort cu constanta 

elastică k2 = 2k1, lucrul mecanic efectuat este L2. Care este valoarea raportului 

L1/L2? 

 
1.3. Un resort cu constanta elastică k = 20N/m este comprimat cu 2cm. Care este 

valoarea forței elastice, corespunzătoare acestei comprimări? 

 
1.4. De câte ori lucrul mecanic de alungire al unui resort cu prima jumătate din 

alungirea sa totală este mai mic decât lucrul mecanic efectuat prin alungirea cu a 

doua jumătate? 

 
1.5. Care este raportul dintre lucrul mecanic necesar alungirii unui resort pe ultima 

treime din alungirea totală și lucrul mecanic necesar alungirii unui resort pe a doua 

treime din alungirea totală? 

 

1.6. Resorturile A și B au constantele elastice kA și kB = kA/2. Care este relația dintre 

lucrul mecanic LA efectuat asupra resortului A și lucrul mecanic LB efectuat asupra 

resortului B, dacă ele suferă deformații egale? 

 

1.7. Un liftier are de ridicat de la parter până la etajul al treilea al unei clădiri 10 

pachete cu masa m fiecare. El le încarcă odată pe toate și lasă la urcare trei 

pachete la etajul întâi, cinci pachete la etajul al doilea și restul de două pachete la 

etajul al treilea. Care este valoarea lucrului mecanic efectuat la ridicarea 

pachetelor dacă distanța între două etaje este h, masa ascensorului gol este M, iar 

masa liftierului m’? 

 

1.8. Un corp cu masa m = 5kg și viteza inițială v0 = 10ms-1 se mișcă cu frecare pe o 

suprafață orizontală. Care este lucrul mecanic consumat de forța de frecare până la 

oprirea corpului? 

 

1.9. Care este valoarea lucrului mecanic efectuat de forța constantă F, egală în modul 

cu dublul greutății care face unghiul α = 30° cu orizontala, când acționează asupra 

unui corp de masă m un timp t? 
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1.10. Un corp cu masa de 30kg este ridicat de o forță constantă la înălțimea de 10m în 

timp de 5s. Dacă viteza inițială a corpului este nulă și accelerația gravitației este g = 

9,8m/s2, care este valoarea lucrului mecanic efectuat de această forță? 

 

1.11. Un corp cu masa m = 1kg alunecă în timpul t = 2s pe un plan înclinat cu lungimea l0 

= 4m și unghi     α = 30°, pornind din repaus din vârful planului înclinat. Care este 

valoarea lucrului mecanic al forței de frecare în timpul coborârii corpului pe planul 

înclinat? (g = 10m/s2) 

 

1.12. Un corp a cărui masă este de 2kg este lăsat să alunece pe un plan înclinat care face 

unghiul de 30° cu orizontala. După ce parcurge distanța de 1m, viteza lui este de 

3m/s. Cu cât este egală pierderea de energie prin frecare? (g = 10m/s2) 

 

1.13. Un corp a cărui masă este de 2kg este lăsat să alunece pe un plan înclinat care face 

unghiul de 30° cu orizontala. Care este valoarea lucrului mecanic al greutății, 

efectuat pe distanța de 1 metru?   (g = 10m/s2) 

 

1.14. Care este valoarea lucrului mecanic efectuat pentru a ridica un corp cu masa m = 

100kg de la sol, de la înălțimea h = 8m, cu accelerația a =2m/s2? 

 

1.15. Ce lucru mecanic este necesar pentru a deplasa un caiac pentru un canal lung de 

50m, știind că forța de tracțiune exercitată asupra caiacului este de 1400N, iar 

direcția forței face un unghi de 60° cu axa canalului? 

 

1.16. Un corp este deplasat pe orizontală pe distanța de 6m cu o forță de 25N. Care este 

valoarea lucrului mecanic efectuat, dacă nu se ține seama de frecare? 

 

1.17. Un corp cu masa m = 8kg este deplasat din repaus de o forță F = 20N, pe o 

suprafață orizontală timp de 5s. Care este valoarea lucrului mecanic efectuat de 

forță în cazul în care mișcarea se face fără frecare, iar forța este paralelă cu planul? 

 

2. PUTEREA MECANICĂ 

 

2.1. Ce putere are o locomotivă care dezvoltă o forță de tracțiune de 30kN pentru a 

deplasa un tren cu viteza de 72km/h? 

 

2.2. Pentru a-și mări viteza de la v1 = 5m/s la v2 = 15m/s un punct material folosește 

puterea P = 100W în timp de 5s. Care este masa punctului material? 
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2.3. Un automobil dezvoltă o putere P = 30kW. Știind că forța de frecare ce se opune 

înaintării este de Ff  = 1500N, ce valoare are viteza constantă cu care se 

deplasează automobilul? 

 

2.4. Un automobil se deplasează cu o mișcare uniform accelerată pe un drum 

orizontal. Viteza sa la un moment dat fiind v0 = 18km/h, automobilul atinge după 

un interval oarecare de timp viteza v = 72km/h, efectuând pentru aceasta un lucru 

mecanic L = 150 kJ. Puterea motorului este P = 15kW.  

a) Ce greutate are automobilul? 

b) Care este valoarea forței de tracțiune dezvoltată de motor, presupunând că 

rezistențele întâmpinate de automobil sunt nule? (g = 10m/s2) 

 

2.5. O locomotivă cu puterea de 100kW trage un trec cu masa m = 100t pe un drum 

orizontal. Coeficientul de frecare se consideră egal cu 0,01, iar accelerația 

gravitațională g = 10m/s2. În momentul în care viteza trenului este egală cu 

36km/h, cu cât este egală accelerația acestuia? 

 

2.6. Un automobil având masa m = 1000kg pornește din repaus și se deplasează pe un 

drum orizontal cu accelerația a = 2m/s2. Forțele de rezistență reprezintă 10% din 

greutatea automobilului (g = 10m/s2). Care este valoarea puterii medii dezvoltată 

de motor în timpul t = 5s? 

 

2.7. Un automobil se deplasează cu viteză constantă pe distanța d = 90km. Știind că 

forța de frecare care acționează asupra automobilului este Ff = 2 × 103N și că 

puterea dezvoltată de motor este P = 50kW, care este timpul de deplasare al 

automobilului? 

 

2.8. O locomotivă cu puterea de 106 W trage un tren cu masa de 105 kg pe un drum 

orizontal. Coeficientul de frecare se consideră egal cu 0,01, iar accelerația 

gravitației 10m/s2. În moment în care viteza trenului este egală cu 36 km/h, ce 

valoare are accelerația? 

 

2.9. Un automobil de masă m = 2t pornește din repaus pe un drum orizontal pe care 

se deplasează cu frecare, µ = 0,1. Motorul dezvoltă o putere constantă P = 80Kw. 

Ce valoare are accelerația când viteza automobilului este de 20m/s? (g = 10m/s2) 

 

2.10. Un automobil cu masa m = 1000kg urcă pe o pantă cu unghiul de înclinare față de 

orizontală α = 30°, plecând din repaus. După 100s de la pornire el atinge viteza v = 
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36km/h, coeficientul de frecare fiind µ = 
 

  
. Cunoscând g = 10m/s2, care este 

valoarea puterii medii a motorului? 

 

2.11. Un tren a parcurs 480m urcând uniform o pantă, în timp de 1 minut și 20 de 

secunde. Știind că puterea locomotivei este de 0,3MW, care este valoarea forței 

de tracțiune a acesteia? 

 

2.12. La ce înălțime h, pe verticală, poate fi ridicat un corp cu masa m = 100kg dacă se 

acționează cu un motor cu puterea de 2 kW, timp de 30 de secunde? (g = 10m/s2) 

 

2.13. O macara ridică uniform o piesă de masă 80kg, de la pământ la înălțimea h = 24m. 

Care este puterea necesară pentru a ridica piesa în 10 secunde? (g = 10m/s2) 

 

2.14. Care este valoarea energiei cinetice a unui camion cu masa de 12t, care se 

deplasează cu 36km/h? 

 

3. ENERGIA MECANICĂ 

 

3.1. Un corp cu masa de 1kg este lăsat să cadă liber de la înălțimea h = 100m față de 

sol. Ce valoare va avea energia cinetică a corpului după 3 secunde de la începutul 

căderii? (g = 10m/s2) 

 

3.2. Transformă  energia de 5kWh în J. 

 

3.3. Un corp este lansat pe o suprafață orizontală cu energia cinetică inițială Ec = 200J 

și se oprește datorită unei forțe de frecare Ff = 10n. Care este distanța până la 

oprire? 

 

3.4. Pe un plan înclinat cu unghiul α = 30° față de orizontală coboară liber un corp cu 

masa m = 2kg. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp și plan este µ = 
 

   
. 

Care este valoarea variației cinetice a corpului în mișcarea pe planul înclinat, pe o 

distanță de l = 2m? (g = 10m/s2) 

 

3.5. Un corp de masă m = 6kg se deplasează pe o suprafață orizontală cu viteza v0 = 

5m/s. La momentul t = o, asupra corpului începe să acționeze forța F = 10N, 

orientată în sensul vitezei v0. În momentul în care energia cinetică a corpului este 

Ec = 900J, acțiunea forței încetează. Ce spațiu parcurge în timpul cât acționează 

forța F? 
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3.6. Un corp cu masa m = 1kg este lansat pe o suprafață orizontală, oprindu-se 

datorită frecărilor după  t = 20s. Lucrul mecanic al forței de frecare în acest timp 

este L = -200J. Ce valoare are energia cinetică a corpului după t = 6s? 

 

3.7. Cu cât crește energia potențială a unui om cu masa m = 90kg care urcă la un etaj 

al unei clădiri, situat la înălțimea h = 8m față de sol? 

 

3.8. Un corp cade liber de la înălțimea h = 600m. La ce înălțime față de sol energia 

cinetică a corpului va fi de două ori mai mare decât energia potențială a corpului 

în acel moment? 

 

3.9. Două resorturi având constantele elastice k1 = 200N/m și respectiv k2 = 100N/, 

legate în serie susțin în plan vertical un corp de masă m = 100kg. Ce valoare are 

energia potențială de deformare elastică a sistemului format din cele două 

resorturi? (g = 10m/s2)v 

 
 


