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TEST RECAPITULATIV CLASA  a VII-a 

 
1. Asupra unui corp acţionează simultan 2 forţe : F1=9N şi F2= 16N. Care este valoarea maxima, 

respectiv cea minima pe care o poate avea rezultanta celor două forte şi în ce condiţii se ating 

cele două valori? 

2. Un resort elastic se alungeşte cu Δl=6cm sub atunci când de el este agăţat un corp cu masa 

m=300g. Care este valoarea constantei de elasticitate a resortului şi care este valoarea forţei 

elastic care apare în resort? 

3. Un corp de masă m=500g aşezat pe o suprafaţă orizontală se mişcă  cu viteză constantă. Dacă  

asupra corpului acţionează o fortă F= 10N, ca în 

figura alăturată se cere: 

a. să se reprezinte grafic toate forţele care 

acţionează asupra corpului; 

b. să se calculeze valoarea coeficientului de 

frecare. 

 

4. La capetele unei bare aşezată ca în figura de mai jos acţionează două forte : F1=3N şi F2=6N.  

Dacă bara are lungimea de 2,4 m să se 

determine distanţele a şi b la care trebuie 

aşezat punctual de sprijin faţă de cele două 

capete pentru ca bara să nu se rotească 

 

 

5. Se ia considerare corpul din situaţia descrisă la problema 3 de mai sus. Ştiind că acest corp se 

deplasează cu viteza constantă v=5m/s timp de 10secunde să se determine: 

a. Lucrul mecanic efectuat de forţa F 

b. Lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare puterea mecanică dezvoltată în vederea deplasării 

corpului 

6. Un corp de masă m=1kg cade liber de la înălţimea h=10m. Să se calculeze energia potential 

maxima şi viteza maxima pe care o poate atinge corpul. 

7. Pentru a răci o masă de apă m1= 500g de apă la temperatura  T1=363K se amestecă cu o masă 

m2=2,5kg de apă la temperatura t2=10⁰C. Care va fi temperatura de echilibru a amestecului? 

8. Un corp este încărcat cu sarcina electrică q=-3,2nC. Care este numărul de sarcini elementare în 

exces aflate pe suprafaţa acestu corp (e=-1,6 ∙10
-19

C) 

9. Să se calculeze cu cât se modifică intensitatea curentului care traversează un rezistor cu 

rezistenţa R =4Ω atunci când tensiunea aplicată la bornele lui se modifică cu ΔU=12V. 

10. Un  copac de înălţime h=4m este aşezat la distanţa d=5m faţă de un stâlp de iluminat. Ce 

înălţime ar trebui să aibă stâlpul pentru ca umbra copacului să fie egală ca lungime cu înălţimea 

acestuia? 

 

 

 

l 

 ⃗ 

a b 

  ⃗⃗ ⃗⃗  

  ⃗⃗ ⃗⃗  

http://laboratoruldefizica.wordpress.com/

