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1. Cu ce accelerație trebuie ridicat vertical în sus un corp cu ajutorul unui fir pentru ca 

tensiunea din fir să fie de trei ori mai mare decât greutatea corpului? Se va lua g = 10 

m/s2. 

 
2. Care este valoarea accelerației cu care trebuie coborât vertical un corp suspendat pe un 

fir , pentru ca tensiunea din fir să fie jumătate din greutatea corpului? 

 
3. Un ascensor cu greutatea G este tras de un cablu. Când ascensorul  urcă uniform, 

tensiunea în cablu este T1, iar când urcă uniform accelerat cu accelerația a = 
 

 
 , 

tensiunea în cablu este T2. Care este relația dintre tensiunile T1 și T2? 

 
4. Un ascensor cu masa M = 500kg este tras de un cablu. Care este raportul dintre 

tensiunea T1 din cablu când ascensorul este oprit și tensiunea T2 când ascensorul este în 

mișcare uniformă. (g = 10m/s2) 

 
5. De un fir este suspendat un corp. Dacă se ridică corpul cu accelerația a = 2m/s2 atunci 

tensiunea în fir este de două ori mai mică decât tensiunea de rupere. Cu ce accelerație 

minimă trebuie ridicat corpul pentru ca firul să nu se rupă? 

 
6. Cu ce accelerație trebuie urcat un corp și apoi coborât cu ajutorul  unei macarale pentru 

ca tensiunea din cablu să fie dublă în cazul urcării corpului față de cazul când coboară? 

 
7. Un cântar cu arc, de care este prins un corp cu masa m = 4kg este fixat de tavanul unui 

lift. Știind că g = 10m/s2, ce greutate va ridica cântarul dacă liftul urcă uniform accelerat 

cu accelerația 11 = 5m/s2 și dacă coboară uniform încetinit cu accelerația a2 = 2m/s2? 

 

8. O bilă cu masa m = 100g este suspendată printr-un fir de tavanul unui vagon care se 

deplasează uniform accelerat. Firul cu bila se află în echilibru relativ, deviat cu unghiul α 

= 60° față de verticală. Care este tensiunea din fir? 

 

9. O bilă cu masa m = 100g este suspendată printr-un fir de tavanul unui vagon. Dacă 

mișcarea vagonului este uniform frânată, firul cu bila se află în echilibru relativ, deviat cu 

unghiul α = 60° față de verticală. Care este accelerația vagonului, ținând cont că g = 

10m/s2? 

 



Clasa a IX-a, Tensiunea în fir 

Profesor Simona TURCU Page 2 

10. Două corpuri cu masele m1 = 5kg și m2 = 4kg se află pe o suprafață orizontală netedă și 

sunt legate printr-un fir care rezistă la o tensiune maximă Tmax = 40N. Care este forța 

maximă care poate acționa asupra corpului de masă m1 astfel încât firul să nu se rupă? 

 
11. Masa 3m se repartizează în două cutii legate cu un cablu și sunt trase cu forța F. În ce 

caz tensiunea din cablu care leagă cele două cutii este minimă? (se neglijează frecarea) 

 
12. Un fir trecut prin șanțul unui scripete fix are la cele două extremități ale sale suspendat 

câte un corp, unul cu masa m1 = 0,6kg și al doilea cu masa m2 = 0,4kg. Care este 

tensiunea în fir dacă cele două corpuri sunt lăsate libere? 

 
13. Un scripete ideal este atârnat de tavanul unui lift care urcă accelerat cu 4m/s2. Peste 

scripete este trecut un fir ideal de care sunt prinse două corpuri cu masele m1 = 2kg, 

respectiv m2 = 5kg. Ce va indica un dinamometru inserat pe fir? 

 
14. Peste un scripete ideal este trecut un fir cu două corpuri la capete de mase m1 = 2kg și 

m2 = 6kg. Care va fi accelerația sistemului ? (g = 10m/s2) 

 
15. Două corpuri având masele m1 = 100g, respectiv m2 = 300g sunt legate cu un fir care 

este trecut peste un scripete fix. Care este valoarea forței ce se exercită asupra 

scripetelui? 

 
16. De o parte și de alta a firului trecut peste un scripete fix ideal atârnă două corpuri a 

căror mase însumate dau 10kg. Dacă tensiunea pe fir este de 48N, care sunt masele 

celor două corpuri? 

 
17. De un fir trecut peste un scripete ideal fix sunt agățate două corpuri de mase m1 și m2. 

Lăsând sistemul liber, corpul m2 coboară cu accelerația a. Dacă masa m2 s-ar dubla, 

accelerația ar crește cu 80%. Micșorând masa m2 de patru ori, cu cât la sută s-ar 

modifica modulul accelerației masei m2 față de valoarea inițială? 

 

18. Se consideră sistemul din figură. Scripeții sunt ideali,                                                                 

iar frecările se neglijează.                                                                                                           

Care este accelerația corpului 1? (g = 10m/s2) 

 
 
 


