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1. Un corp se mișcă sub acțiunea unei forțe F1 = 100N cu accelerația a1 = 2m/s2. Cu ce forță 

trebuie să se acționeze asupra aceluiași corp dacă el se mișcă cu accelerația a2 = 5m/s2? 

 
2. Dacă asupra unor corpuri cu masele m1 și respectiv m2 = 2m1 acționează forțe egale, care 

este raportul accelerațiilor corpurilor? 

 
3. Acțiunea forței  F imprimă corpului cu masa m1 = 5kg accelerația a1 = 4m/s2. Ce accelerație 

are un corp cu masa m2 = 20kg, sub acțiunea aceleiași forțe?  

 
4. Un corp cu masa m = 10kg se află pe plan orizontal pe care se poate deplasa cu frecare. Dacă 

asupra corpului acționează o forță orizontală F = 20N, el capătă o accelerație a = 1m/s2.  Ce 

accelerație îi va imprima aceluiași corp o forță orizontală de două ori mai mare? 

 
5. Sub acțiunea unei forțe orizontale și în absența frecărilor, un corp cu masa m1 capătă o 

accelerație de 3 m/s2, iar un corp cu masa m2, în aceleași condiții capătă o accelerație de 

6m/s2.  Ce accelerație va căpăta ansamblul celor două corpuri sub acțiunea aceleași forțe? 

 
6. Un corp cu masa m = 0,8kg este tras orizontal, rectiliniu și uniform pe o suprafață orizontală 

cu ajutorul unui dinamometru care arată o forță F1 = 10N. Dacă dinamometrul va arăta o 

forță F2 = 16N, care va fi accelerația cu care se mișcă corpul? 

 
7. Două forțe având modulele F1 = 4N și F2 = 3N formează între ele un unghi α = 60°. Care este 

rezultanta acestor forțe în modul? 

 
8. Care este accelerația corpului (m = 1kg) asupra căruia acționează două forțe pe direcții 

perpendiculare F1 = 3N și F2 = 4N? 

 
9. După deschiderea parașutei, un parașutist cu masa m = 100kg se mișcă uniform. Care este 

forța rezistentă întâmpinată din partea aerului? (g = 10m/s2) 

 
10. 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. 

 
 
 


