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PROBLEME 

LUCRUL MECANIC. ENERGIA 
 

1. Un vector  ⃗ are modulul a=12 unităţi şi este orientat spre Est. Ce modul şi ce orientare are vectorul 

 ⃗⃗        ⃗? 

2. Viteza de 108km/h are în m/s valoarea: 

a. 10m/s b.20m/s c. 30m/s d. nici una dintre variante 

3. Un resort elastic cu constanta k=400N/m se taie în patru părţi egale care apoi se leagă în paralel. Să se 

calculeze constanta elastic echivalentă a sistemului. 

4. Sistemul de corpuri din figura alăturată se mişcă rectiliniu uniform astfel încât corpul 1 coboară. 

Cunoscând masele m1=2,5kg şi m2=10kg calculează valoarea coeficientului de frecare şi tensiunea în fir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Un corp coboară liber din vârful unui plan înclinat cu lungimea de 10m şi înălţimea de 5m. Pentru ce 

valoare a coeficientului de frecare corpul coboară uniform pe planul înclinat? 

6. Andrei şi Irina doresc să se dea în balansoar. Balansoarul are lungimea totală de 3. Andrei cântăreşte 0kg 

iar Irina 40kg. Dacă Andrei se aşează în capătul balansoarului, la ce distanţă faţă de punctul de sprijin 

trebuie să se aşeze Irina pentru ca balansoarul să poată sta în echilibru, orizontal? 

7. O bilă cu masa m=2kg este aruncată vertical în jos de înălţimea h=12m. Ce energie cinetică ş ice viteză va 

avea bila la h/3 faţă de Pământ? 

8. O macara ridică uniform o piesă de masa m=80kg de la sol până la înălţimea h=24m. Să se determine 

puterea necesară ridicării piesei în 10s? 

9. Un corp cu masa m=1kg este tras uniform cu un coeficient de frecare µ=0,1 de un dispozitiv care dezvoltă 

o putere P=100W, constantă. Cu ce viteză se va deplasa acest corp? 

10. Un liftier are de ridicat 10 pachete cu masa m=3kg la diferite etaje. Masa ascensorului gol este M= 100kg, 

liftierul are masa ml=80kg iar distanţa dintre două etaje este h=3m. El distribuie pachetele astfel: le 

încarcă pe toate la parter, lasă trei pachete la primul etaj, cinci la al doilea etaj iar restul la etajul al treilea. 

Ce lucru mecanic a fost efectuat? 
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