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Prefața 

 
Prezentul ghid cuprinde probleme de mecanică și este 

destinat studenților Facultății de Fizică și Inginerie, secția de 

învățământ cu frecvență redusă, precum și celor de la facultățile 

cu profil ingineresc din instituțiile tehnice. 

 La elaborarea ghidului s-a ținut cont de legătura dintre 

tematica problemelor și curricula disciplinei. Cunoștințele 

matematice, necesare pentru rezolvarea problemelor, nu depășesc 

limitele unui curs obișnuit de matematică superioară, studiat la 

Facultatea de Fizică și Inginerie.  

Materialul teoretic este divizat în cinci compartimente. În 

fiecare compartiment sunt prezentate succint și esențial note 

teoretice, formule de bază, exemple de rezolvare a unor probleme 

tipice și probleme pentru rezolvare individuală.  

Ghidul este în concordanță cu planul de învățământ 

pentru specialitățile Tehnologia informației și Inginerie și 

managementul calității.  

La finele cursului studentul va fi capabil:  

 să definească fenomenele naturii din domeniile 

Mecanicii; să aplice legile fizicii din domeniile 

Mecanicii la rezolvarea problemelor practice cu 

ajutorul tehnologiilor informaționale; să evalueze 

posibilitățile de a rezolva rațional probleme practice și 

de a elabora în acest scop recomandările necesare; 

 să descrie și să interpreteze corect experimentele ce 

stau la baza proceselor din domeniul Mecanicii; să 

modeleze fenomenele și procesele fizice; să simuleze 

la calculator rezolvarea problemelor din fizica 

generală; 



 să definească  metodele de măsurare a mărimilor 

fizice ce caracterizează substanța sau instalația; să 

calculeze valorile constantelor și mărimilor fizice 

mecanice din date și măsurători directe și indirecte; să 

organizeze experiențe și demonstrații  ce ilustrează 

diferite fenomene fizice  sau să verifice anumite legi 

fizice. 

Evaluarea finală constă din nota de la două lucrări de 

control, nota pentru lucrul individual și din nota de la examen. 

Fiecare student va prezenta, în termenul indicat de profesor, 

lucrarea individuală într-un caiet, în care vor fi înregistrate în 

deplinătate enunțurile problemelor și rezolvările acestora. 

Valorile numerice ale mărimilor fizice la introducerea în formula 

de calcul trebuie să fie exprimate doar în unități SI (Sistemul 

Internațional de unități). Lucrarea individuală va fi evaluată cu 

notă. La finele ghidului, în Anexa 1 este prezentat tabelul cu 

variantele lucrărilor individuale – probleme propuse pentru 

rezolvare. Studentul va primi varianta de lucrare individuală 

propusă de profesor. 

În ghid sunt incluse probleme selectate din literatura de 

specialitate, inclusiv monografii, precum și probleme compuse 

de autori și rezolvate la orele practice. Rezolvarea acestor 

probleme contribuie la însușirea temeinică a cursului Mecanică, 

la formarea abilităților de aplicare a cunoștințelor teoretice în 

practică, la dezvoltarea gândirii logice. 

Considerăm drept o obligație onorabilă de a aduce sincere 

mulțumiri profesorului Petru Chetruș pentru observațiile 

valoroase și indicațiile utile de care am ținut cont și prin care au 

contribuit la perfecționarea acestei ediții. 

 
      Autorii  



I. CINEMATICA 

 

1. Mărimi scalare și vectoriale 

 

1.1. Noțiuni teoretice 

Obiective  și conținuturi: 

 

Mărimile, care se caracterizează numai prin valoarea lor 

numerică, se numesc scalare. Mărimile, care se caracterizează 

prin valoarea numerică, direcție și sens, se numesc vectori. Orice 

vector poate fi reprezentat prin vectori componenți, care în sumă 

dau vectorul �⃗�: 

 �⃗� = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑎𝑦𝑗 + 𝑎𝑧 �⃗⃗�. (1.1) 

Obiective de referință 

Studentul va fi capabil: 

Unități de conținut 

- să definească noțiunile: 

scalar, vector, modulul 

vectorului, sistem de 

coordonate, proiecțiile  

vectorului; 

- să cunoască regulile de 

adunare și de scădere a 

mărimilor vectoriale; 

- să utilizeze regulile de 

adunare: regula triunghiului  și 

regula paralelogramului;  

- să aplice proiecțiile 

vectoriale la determinarea 

modulelor. 

Vector, scalar, sistem de 

coordonate. 

 

 

 

Adunarea și scăderea 

vectorilor. 



Modulul vectorului este un scalar pozitiv care se determină  

în modul următor:   

 |�⃗�| = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 + 𝑎𝑧
2 ,  (1.2) 

unde ax,  ay  și az sunt proiecțiile vectorului pe axele respective.  

I. Proiecțiile vectorului. Proiecțiile unui vector pe axele 

respective  se obțin prin 

depunerea perpendicu-

larelor din capetele 

acestuia. În cazul 

bidimensional (Fig. 1.1) 

proiecțiile vectorului �⃗�  pe 

axele OX și OY sunt 

ax = x2 – x1                 (1.3) 

ay = y2 – y1,               (1.4) 

unde  x2, x1, y2  și y1 sunt 

coordonatele punctelor 

extreme. Dacă vectorul 

formează cu axa dată un 

oarecare unghi α, atunci proiecțiile pot fi determinate în modul 

următor: 

 ax = a cos α   și  (1.5) 

 ay = a sin α. (1.6) 

Proiecțiile vectorilor pot avea valori atât pozitive (ax, ay, bx > 

0), cât și negative (by, cy < 0). Dacă un vector este perpendicular 

pe o axă, atunci proiecția vectorului pe această axa este egală cu 

zero (cx = 0).  

II. Adunarea vectorilor. Fie că avem doi vectori �⃗�  și �⃗⃗� 

(Fig. 1.2, a)). Trebuie să determinăm suma lor 

 𝑐 = �⃗� + �⃗⃗�.  (1.7) 

Fig.1.1. Proiecțiile vectorilor pe axe. 



Adunarea vectorilor se poate efectua prin două metode: 

regula triunghiului (Fig. 1.2, b)) și regula paralelogramului (Fig. 

1.2, c)). Ultima regulă se folosește mai pe larg și constă în 

translarea vectorilor �⃗�  și �⃗⃗�  paralel cu ei însiși, astfel încât 

originile lor să coincidă. Diagonala paralelogramului construită 

pe baza acestor vectori este vectorul sumar  𝑐.  

Vectorii orientați de-a lungul dreptelor paralele (în același 

sens sau în sensuri opuse) se numesc coliniari. Dacă alegem 

sensul axei paralel cu acești vectori, atunci vectorii au numai una 

dintre proiecții și adunarea acestora se execută ca adunarea (sau 

scăderea) modulilor. 

III. Scăderea vectorilor (Fig. 1.3): 

 �⃗� − �⃗⃗� =  𝑑. (1.8) 

În cel mai simplu caz, scăderea vectorilor poate fi 

reprezentată ca sumă (subpunctul II, Fig. 1.2, b)), numai că 

vectorul �⃗⃗� se ia cu sens opus (Fig. 1.3, b)) 

 �⃗� + (−𝑏)⃗⃗⃗⃗⃗ =  𝑑. (1.9) 

 În cazul aplicării regulii paralelogramului, vectorul 

rezultant unește extremitatea scăzătorului �⃗⃗�  cu extremitatea 

descăzutului �⃗� (Fig. 1.3, c)). 

     Fig.1.2. Adunarea vectorilor. 



 

1.2. Probleme rezolvate 

 

Problema 1. Sunt cunoscuți doi vectori �⃗�  și �⃗⃗� , modulii 

cărora sunt: |�⃗�|= 3 și |�⃗⃗�|= 5. Să se determine suma și diferența 

acestor vectori, dacă sensul lor formează unghiul: a) 180°; b) 

30°. 

Rezolvare: a) Dacă sensul vectorilor �⃗�  și �⃗⃗�  formează un 

unghi de 180°, rezultă că acești vectori sunt coliniari, orientați în 

sens opus. Trasăm vectorii cu lungimile 3 și respectiv 5 unități 

arbitrare (Fig. 1.4, a)). Pentru vectorii coliniari se folosește 

adunarea (scăderea) modulilor. Dacă vom alege sensul axei OX  

în sensul vectorului �⃗�, atunci modulul vectorului sumar, conform 

(1.7), în proiecție pe axa OX  este c = a – b = –2 (vectorul 

rezultant 𝑐  este orientat în sensul vectorului �⃗⃗� ), iar modulul 

vectorului diferenței, conform (1.8), este d = a – (–b) = 8 

(vectorul rezultant 𝑑 este orientat în sensul vectorului �⃗�).  

b) În cazul vectorilor  �⃗� și �⃗⃗� orientați sub un unghi de 30° 

translăm unul dintre vectori în așa mod, ca originile lor să 

coincidă, formând unghiul de 30°. 

Fig.1.3. Scăderea vectorilor �⃗� și �⃗⃗�. 



Utilizând regula paralelogramului completăm acești doi 

vectori până la paralelogram (Fig. 1.4, b)), a cărui diagonala, 

dusă din originea ambilor vectori, formează vectorul rezultant 𝑐. 

Pentru determinarea acestui modul aplicăm teorema 

cosinusurilor: 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 𝛼 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 150° = 

 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos(90° + 60°) =  

=  𝑎2 + 𝑏2 + 2𝑎𝑏 sin 60° = 34 + 15√3. 

Diferență  vectorilor 𝑑  este prezentată în Figura 1.4, c). 

Conform regulilor de scădere, vectorul rezultant 𝑑 este dus din 

extremitatea �⃗⃗�  în extremitatea �⃗�  (diagonala mică a 

paralelogramului). Calculul modulului vectorului 𝑑 îl facem ca și 

în cazul precedent, conform teoremei cosinusurilor: 

𝑑2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 𝑐𝑜𝑠 𝛽 = 

=   𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 30° = 34 − 15√3. 

Problema 2. Cum trebuie de orientat sensul vectorilor �⃗� și 

�⃗⃗� , pentru ca valorile numerice ale proiecțiilor sumei și ale 

diferenței vectorilor pe axa OY să fie egale? 

Rezolvare: Pentru îndeplinirea enunțului problemei unul 

dintre vectori trebuie sa fie orientat de-a lungul axei OX (de 

Fig.1.4. Rezolvarea grafică a problemei 1. 



exemplu, vectorul �⃗�). Al doilea vector poate constitui cu primul 

orice unghi 𝛼  din intervalul  0 < 𝛼  < 180°. Vectorul sumar 𝑐 

rezultant se determină folosind regula paralelogramului, iar 

vectorul diferență 𝑑  rezultant se duce din extremitatea 

scăzătorului �⃗⃗� în extremitatea descăzutului  �⃗�.  

     În Figura 1.5 este reprezentată rezolvarea grafică a problemei, 

proiecțiile cy și dy fiind orientate în sens opus, însă  cy =dy. 

Problema 3. În coordonatele X, Y  poziția punctelor extreme 

ale  unui vector �⃗� este dată de punctele O(1,1) și M(4; 3),  iar a 

vectorului �⃗⃗� – de punctele O(1; 1) și N(3; 4). Ce unghi formează 

vectorul rezultant sumar cu axa OX (unghiul 𝜑 din Fig. 1.6)? 

Rezolvare: În sistemul de coordonate XOY  vom trasa 

vectorii �⃗�, �⃗⃗�  și vom nota unghiurile ce formează acești vectori 

cu axa OX prin 𝛼 și 𝛽, respectiv. Unghiul dintre vectorii �⃗� și �⃗⃗� îl 

notăm prin 𝛾.   

Reieșind din (1.3) și (1.4), determinăm proiecțiile vectorului 

Fig.1.5. Vectorii �⃗� și �⃗⃗� formează un unghi: a) ascuțit; b) obtuz. 



�⃗�, care sunt: 

𝑎𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 = 3  și  𝑎𝑦 = 𝑦2 − 𝑦1 =2. 

Atunci, modulul vectorului �⃗�, conform (1.2), este  

𝑎 = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 = √13. 

În același   mod    determinăm   

modulul    vectorului �⃗⃗�,  care de 

asemenea este egal cu √13.  

Din condiția de egalitate a 

modulilor vectorilor �⃗�  și �⃗⃗� 

rezultă că vectorul sumă 𝑐 

împarte unghiul 𝛾 în două părți 

egale. Atunci, unghiul căutat 

este egal cu suma 

  𝜑 =  𝛼 +  𝛾 /2.   
Unghiul 𝛾  se calculează  

din diferența  

𝛾 =  𝛽 –  𝛼. 

Determinarea unghiurilor  

𝛼  și  𝛽  se efectuează luând în 

considerare relațiile (1.5) și (1.6): 

cos 𝛼 =
𝑎𝑥

𝑎
      și    cos 𝛽 =

𝑏𝑥

𝑏
.  

 

1.3. Probleme propuse pentru rezolvare 

 

1.1.  Sunt cunoscuți doi vectori �⃗� și �⃗⃗� ale căror moduli sunt: |�⃗�|= 

5 și |�⃗⃗�|=7. Să se determine suma și diferența acestor vectori, 

dacă unghiul dintre ei este: a) 0o; b) 45o; c) 240o. 

Fig.1.6. Unghiurile formate de 

vectorii �⃗�, �⃗⃗� și 𝑐  cu axa OX.  



1.2.  Sub ce unghi unul față de altul trebuie să fie orientați 

vectorii �⃗� și �⃗⃗� egali după modul, pentru ca suma lor să fie 

egală cu: a) 0; b) 𝑎√2? 

1.3.  Sub ce unghi unul față de altul trebuie să fie orientați 

vectorii �⃗� și �⃗⃗�  egali după modul, pentru ca suma lor să fie 

egală cu: a) 2a; b) 𝑎√3?  

1.4.  Reprezentați grafic scăderea  a doi vectori �⃗� și �⃗⃗� egali după 

modul, dacă este cunoscut că diferența acestora este egală 

cu: a) 0; b) 𝑎√2.  

1.5.  Reprezentați grafic scăderea  a doi vectori �⃗� și �⃗⃗� egali după 

modul, dacă este cunoscut că diferența acestora este egală 

cu: a) a; b) 2a? 

1.6.  Cum trebuie să fie orientați vectorii  �⃗�  și �⃗⃗�  egali după 

modul, dacă proiecția vectorului sumar rezultant pe axa OX 

este egală cu: a) 0; b) a. 

1.7.  Cum trebuie să fie orientați vectorii  �⃗�  și �⃗⃗�  egali după 

modul, dacă proiecția vectorului sumar rezultant pe axa OX 

este egală cu: a) 2𝑎; b) 𝑎√3? 

1.8.  Cum trebuie să fie orientați vectorii  �⃗�  și �⃗⃗� , pentru ca 

proiecția vectorului sumar rezultant pe axa OY să fie egală 

cu: a) a; b) b?  

1.9.  Unghiul dintre vectorii �⃗� și �⃗⃗� este egal cu 210o, iar modulii 

lor sunt: |�⃗�|= 3 și |�⃗⃗�|= 4. Să se determine suma 𝑐 a acestor 

vectori și unghiul format între vectorii �⃗� și 𝑐. 

1.10. Unghiul dintre vectorii �⃗� și �⃗⃗� este egal cu 60o, iar modulii 

lor sunt: |�⃗�|= 3 și |�⃗⃗�|= 4. Să se determine diferența 𝑐 =  �⃗⃗� −

�⃗� a acestor vectori și unghiul format între vectorii �⃗� și 𝑐. 



1.11. Unghiul dintre vectorii �⃗� și �⃗⃗� este egal cu 60o, iar modulii 

lor sunt: |�⃗�|= 3 și |�⃗⃗�|= 4. Să se determine diferența 𝑐 =  �⃗� −

�⃗⃗� a acestor vectori și unghiul format între vectorii �⃗� și 𝑐. 

1.12. Trei vectori  �⃗� , �⃗⃗�  și 𝑐  sunt reciproc perpendiculari, iar 

modulii lor sunt egali cu 4, 6 și 8, respectiv. Să se determine 

modulul  vectorilor:  a) 𝑑 = �⃗� + �⃗⃗� + 𝑐; b) 𝑑 = �⃗� + �⃗⃗� −  �⃗⃗⃗�; 

c) 𝑑 = �⃗� − �⃗⃗� +  �⃗⃗⃗�. 

1.13. Pe planul XOY poziția punctelor extreme ale unui vector 𝑟 

este dată de punctele O(0,0) și M(5; 3). Să se determine 

modulul vectorului 𝑟.  

1.14. Modulul vectorului 𝑟 este egal cu 5, iar sensul acestuia 

formează cu axa OX unghiul de 30°. Să se determine 

proiecțiile acestui vector pe axele OX și OY. 

1.15. În coordonatele X, Y  poziția punctelor extreme ale unui 

vector �⃗�  este dată de punctele O(0,0) și M(8; 5), iar a 

vectorului �⃗⃗�  – de punctele O(0; 0) și N(5; 3). Ce unghi 

formează vectorul rezultant al diferenței acestora cu axele  

OX și OY?  

1.16. Cum trebuie să fie orientați vectorii �⃗�  și �⃗⃗� , pentru ca 

proiecțiile vectorului suma și diferența lor pe axa OX să fie 

egale? 

1.17. Doi vectori cu modulii 𝑎 și 𝑏 formează între ei un unghi 

𝜋/2. Să se determine raportul proiecțiilor acestor vectori pe 

axele OX și OY. 

1.18. În coordonatele X, Y  poziția punctelor extreme ale unui 

vector �⃗�  este dată de punctele O(0,0) și M(4; 3), iar a 



vectorului �⃗⃗�  – de punctele O(0; 0) și N(3; 4). Ce unghi 

formează vectorul diferență rezultant cu axele  OX și OY? 

1.19. Dacă extremitatea vectorului �⃗�, modulul căruia este egal 

cu 4, se unește cu originea vectorului �⃗⃗� , atunci modulul 

vectorului 𝑐 , care unește originea vectorului �⃗�  cu 

extremitatea vectorului �⃗⃗�, este egal cu 4√3. Unghiul 𝛼 între 

�⃗�  și 𝑐  este egal cu 30°. Să se determine unghiul 𝛽  între 

vectorii �⃗� și �⃗⃗� și, de asemenea, modulul vectorului �⃗⃗�. 

1.20. Vectorul �⃗�, al cărui modul este egal cu 3, formează cu 

dreapta AB un unghi de 30°. Sub ce unghi 𝛽 față de dreaptă 

trebuie de orientat vectorul �⃗⃗�, al cărui modul este egal cu 

√3, pentru ca vectorul 𝑐 = �⃗� + �⃗⃗� să fie paralel cu AB? Să se 

determine modulul vectorului 𝑐.  

1.21. Sunt cunoscute coordonatele punctelor M(4; 9) și N(7; 7). 

Să se determine modulul vectorului ce unește punctul M cu 

punctul N. 

1.22. Trei vectori �⃗�, �⃗⃗� și 𝑐 sunt reciproc perpendiculari. Să se 

determine vectorul sumar rezultant.  

1.23. Vectorii �⃗�, �⃗⃗� formează între ei un unghi de 60°. Vectorul 

𝑐 este perpendicular  atât vectorului �⃗�, cât și vectorului  �⃗⃗�. 

Să se determine suma  vectorului rezultant. 

1.24. Vectorii �⃗�, �⃗⃗� formează între ei un unghi de 45°. Vectorul 

𝑐 este perpendicular  atât vectorului �⃗�, cât și vectorului �⃗⃗�. Să 

se determine suma  vectorului rezultant. 

  



2. Mișcarea uniformă și accelerată 

 

2.1. Noțiuni teoretice 

Obiective  și conținuturi:  

 

Corpul, ale cărui dimensiuni căruia pot fi neglijate în 

condițiile problemei date, se numește punct material. Un punct 

material în mișcare descrie o linie, care se numește traiectorie. 

Dacă un punct material s-a deplasat de-a lungul unei traiectorii 

dintr-un punct în altul, atunci distanța măsurată de-a lungul 

traiectoriei este drumul parcurs S, iar segmentul de dreaptă, dus 

din punctul inițial în punctul final, este vectorul de deplasare 𝑆.  

Obiective de referință 

Studentul va fi capabil: 

Unități de conținut 

- să definească noțiunile: punct 

material, sistem de referință, 

traiectorie, drum parcurs, deplasare; 

- să definească mișcarea de 

translație și mărimile caracteristice 

ale ei: viteza medie, viteza 

momentană, accelerația; 

- să aplice legile mișcării uniforme 

și accelerate; 

- să analizeze ecuațiile de mișcare 

uniformă și uniform accelerată; 

- sa aplice legile mișcării la 

rezolvarea problemelor; 

- să integreze toate legile mișcării 

pentru rezolvarea problemelor la 

mișcarea neuniform accelerată. 

Materia, spațiul și 

timpul. Punctul 

material. 

 

 

 Traiectoria, drumul și 

deplasarea. 

 

 

 

 Viteza și accelerația.  

 

 

Clasificarea mișcărilor: 

mișcarea uniformă și 

mișcarea uniform 

accelerată.  



 Raportul dintre distanța parcursă ∆𝑆 și intervalul de timp 

foarte mic Δt → 0 se numește viteza corpului în momentul t 

 𝑣 = lim 
∆𝑡→∞

∆𝑆

∆𝑡
=

𝑑𝑆

𝑑𝑡
 . (2.1) 

Vectorul vitezei este tangent în punctul dat la traiectoria de 

mișcare a corpului și  

 �⃗� =
𝑑𝑆

𝑑𝑡
𝜏, 

unde 𝜏 este un vector unitar tangent la traiectorie. 

Viteza medie a unui punct material este drumul total parcurs 

în timpul mișcării: 

  𝑣𝑚𝑒𝑑 =
𝑆1+𝑆2+𝑆3+...

𝑡1+𝑡2+𝑡3+...
 . (2.2) 

Mișcarea este uniformă, dacă în timpul mișcării modulul 

vitezei rămâne constant. Ecuația de mișcare în acest caz este:  

 𝑆 = 𝑆0 + 𝑣𝑡,  (2.3) 

unde 𝑆0 este coordonata inițială a corpului.  

Mișcarea rectilinie cu accelerația constantă se numește 

mișcare uniform variată. La această mișcare vectorul vitezei este 

întotdeauna îndreptat de-a lungul aceleiași drepte, iar vectorul 

accelerație �⃗�  sau coincide cu sensul vectorului �⃗�  (mișcarea 

accelerată), sau este opus vitezei (mișcarea încetinită). 

Accelerația momentană este  

  �⃗� = lim
     ∆𝑡→0

∆�⃗⃗�

∆𝑡
=  

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
  (2.4) 

În cazul mișcării rectilinii uniform accelerate accelerația 

medie poate fi determinată în modul următor: 

 𝑎 =
𝑣−𝑣0

𝑡
. (2.5) 

Respectiv, viteza se determină conform 

 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 𝑡, (2.6) 

iar ecuația de mișcare uniform accelerată este 



 𝑆 = 𝑆0 + 𝑣0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
. (2.7) 

Dacă din expresiile (2.6) și (2.7)  excludem timpul, atunci 

obținem ecuația Galilei:  

 𝑆 =
𝑣2−𝑣0

2

2𝑎
. (2.8) 

La căderea liberă a corpurilor sunt valabile aceleași expresii, 

numai că se consideră accelerația o mărime constantă 𝑔 =

9,8 𝑐𝑚2/𝑠 cu sensul vectorului orientat vertical în jos. 

 

2.2. Probleme rezolvate 

 

Problema 1. O barcă cu motor a parcurs prima jumătate din 

distanță cu viteza medie de două ori mai mare decât viteza bărcii 

în a doua jumătate. Viteza medie pe tot parcursul distanței este 

𝑣𝑚𝑒𝑑 = 4,0 𝑘𝑚/ℎ. Care este viteza bărcii pe prima și pe a două 

jumătate a distanței? 

Rezolvare: Notăm prin S jumătatea de distanță parcursă de 

barcă, prin 2𝑣0 – viteza bărcii în prima jumătate de drum și prin 

𝑣0 – viteza bărcii în cea de-a doua jumătate de drum. Calculăm 

timpul în care barca a parcurs prima și a doua jumătate din 

distanță, respectiv: 

 𝑡1 =
𝑆

2𝑣0
       și       𝑡2 =

𝑆

𝑣0
. 

Conform (2.2), viteza medie este raportul dintre drumul total 

parcurs – 2𝑆  și timpul total de mișcare 𝑡1 + 𝑡2: 

 𝑣𝑚𝑒𝑑 =
2𝑆

𝑡1+𝑡2
=

2𝑆
𝑆

2𝑣0
+

𝑆

𝑣0

. 

Atunci, viteza bărcii în a doua jumătate de drum este 𝑣0 =

0,75 𝑣𝑚𝑒𝑑 , iar în prima jumătate este de două ori mai mare – 

1,5𝑣𝑚𝑒𝑑.  



 Problema 2. Din punctul A s-a pornit un biciclist cu viteza 

𝑣1 = 25 𝑘𝑚/ℎ. Peste un timp 𝑡0 = 6,0 𝑚𝑖𝑛 din punctul B, situat 

la distanța 𝑆 = 10 𝑘𝑚 de la punctul A, s-a pornit un pieton. În 

timpul 𝑡2 = 50 𝑠  pietonul a parcurs aceeași distanță ca și 

biciclistul în timpul 𝑡1 = 10 𝑠. La ce distanța x  de la punctul A 

se vor întâlni pietonul și biciclistul? 

Rezolvare: Reieșind din enunțul problemei și din egalitatea 

distanțelor parcurse de biciclist în timpul 𝑡1 și de pieton în timpul 

𝑡2, scriem: 

 𝑣1𝑡1 = 𝑣2𝑡2, 

după care determinăm viteza pietonului:  

 𝑣2 =
𝑣1𝑡1

𝑡2
. 

Notăm timpul de mișcare a 

pietonului până la întâlnire 

prin 𝑡∗ , atunci timpul de 

mișcare până la întâlnire a 

biciclistului este (𝑡0 + 𝑡∗). 

În sumă, drumurile 

parcurse (Fig. 2.1) în aceste timpuri constituie distanța dintre 

punctele A  și B, și anume:   

𝑣1(𝑡0 + 𝑡∗) + 𝑣2𝑡∗ = 𝑆. 

Determinăm timpul 𝑡∗ =
𝑆−𝑣1𝑡0

𝑣1+𝑣2
, apoi distanța x de la    

punctul A până la punctul de întâlnire  

𝑥 = 𝑣1(𝑡0 + 𝑡∗).       

Problema 3. Viteza apei în râu este 𝑢 = 0,4 𝑚/𝑠. Sub ce 

unghi α trebuie să se miște barca față de mal, astfel încât vectorul 

vitezei rezultante, al cărei modul este 𝑣 = 2,0 𝑚/𝑠, să formeze 

un unghi β = 30° față de cursul apei.  

Fig.2.1. Explicații pentru problema 2. 



Rezolvare: La rezolvarea 

problemei folosim regulile de 

adunare a vectorilor. Barca 

parcurge râul sub un unghi 𝛼  față 

de mal cu viteza 𝑣𝑏 . Vectorul 

vitezei bărcii �⃗�   este vectorul 

rezultant al adunării vectorilor 𝑣𝑏⃗⃗⃗⃗⃗ și 

�⃗⃗�  (Fig. 2.2). Din triunghiul OAB, 

conform teoremei cosinusurilor, 

determinăm vectorul �⃗�𝑏: 

 𝑣𝑏
2 = 𝑢2 + 𝑣2 − 2𝑢𝑣 𝑐𝑜𝑠𝛽. (2.9) 

Unghiul 𝛾 = (𝛼 − 𝛽) de asemenea îl determinăm folosind 

teorema cosinusurilor: 

 𝑢2 = 𝑣𝑏
2 + 𝑣2 − 2𝑣𝑣𝑏 cos 𝛾. (2.10) 

Din (2.9) și (2.10)  calculăm unghiul 𝛾: 

 cos 𝛾 =
𝑣𝑏

2+𝑣2−𝑢2

2𝑣𝑣𝑏
 

și apoi determinăm unghiul  

 𝛼 = 𝛾 + 𝛽. 

Problema 4. Un corp este aruncat de pe un turn cu înălțimea 

ℎ0 = 10 𝑚 vertical în sus cu viteza inițială 𝑣0 = 10 𝑚/𝑠 și apoi 

cade pe pământ. Să se determine timpul total de zbor, timpul în 

decursul căruia corpul se ridică la înălțimea maximă și viteza 

corpului la cădere.  

Rezolvare: Mișcarea corpului este uniform accelerată cu 

accelerația �⃗� orientată vertical în jos. Vectorii vitezei inițiale 0v


 

și a vitezei finale v


 sunt orientați în sensuri opuse (Fig. 2.3), de 

aceea expresia (2.6) pentru proiecțiile vitezei în dependență de 

timp se schimbă în modul următor: 

Fig.2.2. Adunarea  

       vectorilor  de viteză. 



−𝑣 = 𝑣0 − 𝑔 𝑡.     (2.11) 

La rezolvarea problemelor de 

acest tip este necesar de a utiliza 

ecuația de mișcare ce descrie poziția 

(înălțimea, coordonata) corpului în 

fiecare moment de timp. Să 

transcriem ecuația (2.7) conform 

condițiilor problemei pentru orice 

moment de timp: 

ℎ = ℎ0 + 𝑣0𝑡 −
𝑔𝑡2

2
. (2.12) 

Se obține o ecuație pătratică, din 

care se determină timpul de zbor 

pentru corpul aflat în orice punct al 

traiectoriei. Menționăm importanța 

alegerii raționale a sistemului de coordonate. Așadar, considerăm 

că în momentul inițial de timp corpul are coordonata ℎ0, iar la 

căderea pe pământ – coordonata ℎ = 0  (Fig. 2.3). Rezultă că 

timpul total de zbor conform (2.12) poate fi determinat din 

ecuația:  

                        0 = ℎ0 + 𝑣0𝑡 −
𝑔𝑡2

2
 

sau, la substituirea valorilor numerice,  

 4,9 𝑡2 − 10 𝑡 − 10 = 0. 

Obținem t ≈ 2,8 s.  

Vectorii vitezei inițiale 0v


 și a vitezei finale v


 sunt orientați 

în sensuri opuse, de aceea din expresia (2.11)  determinăm viteza 

finală la cădere. Obținem   

  𝑣 = 17,44 𝑚/𝑠. 

Fig.2.3. Sensul vectorilor 

de viteză și de accelerație 

a căderii libere în raport 

cu axa de coordonate. 



Pentru a determina timpul în care corpul atinge înălțimea 

maximă 𝑡∗, amintim că în punctul maxim de zbor viteza corpului 

𝑣 = 0. Conform (2.11), 

 0 = 𝑣0 − 𝑔 𝑡∗, 

 de  unde        𝑡∗ =
𝑣0

𝑔
≈ 1𝑠. 

Problema 5. Ecuația mișcării unui corp are forma 𝑆 =

 𝐴 – 𝐵𝑡2 +  𝐶𝑡3, unde 𝐵 =  3 𝑚/𝑠2 și 𝐶 =  4 𝑚/𝑠3. Să se afle: 

a) distanța parcursă, viteza medie și accelerația medie în secunda 

a patra de mișcare; b) viteza corpului peste 2 𝑠 de la începutul 

mișcării. 

Rezolvare: Menționăm că ecuația 𝑆 =  𝐴 – 𝐵𝑡2 +  𝐶𝑡3 

reprezintă ecuația mișcării accelerate neuniforme.  Dacă în 

această ecuație vom introduce timpul 𝑡, vom determina poziția 𝑆 

a corpului în acest moment de timp. 

a) Pentru a determina distanța parcursă în secunda a patra de 

mișcare, mai întâi vom determina poziția corpului peste 4 𝑠. 

Pentru aceasta vom introduce în ecuația de mișcare 𝑡4 = 4𝑠 și 

vom calcula distanța parcursă în timp de 4 𝑠  de la începutul 

mișcării – 𝑆4.  Apoi vom determina distanța 𝑆3 , parcursă în 

primele 3s, pentru ce vom introduce în aceeași ecuație  𝑡3 = 3𝑠. 

Distanța parcursă în a patra secundă este diferența 𝑆43 =  𝑆4 – 𝑆3, 

deci 

𝑆43 =  𝑆4 − 𝑆3 = 𝐴 − 𝐵 ∙ 42 + 𝐶 ∙ 43 −  𝐴 + 𝐵 ∙ 32 −  𝐶 ∙ 33 =

= −7𝐵 + 37𝐶 = 127 𝑚 

b) Conform relației (2.2), viteza medie este raportul dintre 

distanța parcursă 𝑆43 în timpul 𝑡43 = 𝑡4 – 𝑡3: 

 𝑣𝑚𝑒𝑑 =
𝑆43

𝑡43
= 127 𝑚/𝑠. 

c) Accelerația medie a corpului se determină ca raportul 



dintre variația vitezei și intervalul timpul respectiv: 

 𝑎 =
𝑣4−𝑣3

𝑡4−𝑡3
,  

unde 𝑣4  și 𝑣3  sunt vitezele corpului peste patru și trei 

secunde de la începutul mișcării, respectiv. Viteza corpului se 

determină prin derivarea ecuației de mișcare: 

 𝑣 =
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

𝑑(𝐴−𝐵𝑡2+𝐶𝑡3)

𝑑𝑡
= −2𝐵 𝑡 + 3𝐶 𝑡2. (2.13) 

Atunci,  

 𝑣4 = −2𝐵 4 + 3𝐶 42 = −8𝐵 + 48𝐶, 

𝑣3 == −2𝐵 3 + 3𝐶 32 = −6𝐵 + 27𝐶, 

și accelerația medie este: 

 𝑎 =
−8𝐵+48𝐶+6𝐵−27𝐶

4−3
=

−2𝐵+21𝐶

1
= 78 𝑚/𝑠2. 

d) Pentru a determina viteza momentană a corpului peste 2 𝑠 

după începutul mișcării, în expresia (2.13) introducem  𝑡 = 2 𝑠  

și obținem:  

𝑣 = −2𝐵 ∙ 2 + 3𝐶 ∙ 22 = −4𝐵 + 12𝐶 = 36𝑚/𝑠. 

 

2.3. Probleme propuse pentru rezolvare 

 

2.1. Un corp a parcurs o distanță 𝑆 = 10,0 𝑚 timp de 𝑡 = 10, 0 𝑠. 

Este cunoscut că, parcurgând distanța 𝑆1 = 6,0 𝑚  timp de  

𝑡1 = 2,0 𝑠, corpul s-a oprit timp de 𝑡2 = 3,0 𝑠. Cu ce viteză s-

a mișcat corpul pe distanța rămasă? Care este viteza medie a 

corpului pe tot parcursul mișcării? 

2.2. O barcă cu motor, mișcându-se în aval, a consumat de 3 ori 

mai puțin timp, decât în amonte. Să se determine viteza cu 

care s-a mișcat barca în raport cu malul în ambele direcții, 

dacă viteza medie pe tot parcursul distanței este 𝑣𝑚𝑒𝑑 =

3,0 𝑘𝑚/ℎ.  



2.3. Din punctele A și B, situate la distanța 𝑆 = 120 𝑘𝑚 unul față 

de altul, în același timp s-au pornit două automobile unul în 

întâmpinarea celuilalt. Viteza primului automobil era egală 

cu 𝑣1 = 70 𝑘𝑚/ℎ,  iar a celui de-al doilea – cu 𝑣2 =

50 𝑘𝑚/ℎ. Să se determine peste cât timp și la ce distanță de 

la punctul A automobilele se vor întâlni. 

2.4. Din punctele A și B, situate la distanța 𝑆 = 3,0 𝑘𝑚 unul față 

de altul pe o linie dreaptă, s-au pornit concomitent în aceeași 

direcție un biciclist și un pieton. Biciclistul, mișcându-se din 

punctul A, avea viteza 𝑣1 = 15 𝑘𝑚/ℎ,  iar pietonul, 

miscându-se din punctul B, viteza 𝑣2 = 5,0 𝑘𝑚/ℎ. Peste cât 

timp biciclistul va ajunge pietonul? Ce distanțe vor parcurge 

ambii? 

2.5.  Din punctele A și B, situate la distanța 𝑆 unul față de altul pe 

o linie dreaptă, se mișcă în aceeași direcție două corpuri cu 

vitezele 𝑣1și 𝑣2. Din punctul B corpul a început să se miște 

peste un timp 𝑡0 mai târziu, decât corpul din punctul A. Peste 

cât timp se vor întâlni corpurile? 

2.6. Un student a parcurs jumătate din drum cu bicicleta cu viteza 

𝑣1 = 16 𝑘𝑚/ℎ. În continuare  jumătate  din timpul rămas el 

s-a deplasat cu viteza 𝑣2 = 12 𝑘𝑚/ℎ, apoi până la sfârșitul 

drumului el a mers pe jos cu viteza 𝑣3 = 5 𝑘𝑚/ℎ . Să se 

determine viteza medie cu care s-a mișcat studentul pe tot 

parcursul drumului. 

2.7. Un corp s-a mișcat prima jumătate din timp cu viteza 𝑣1 =

30 𝑚/𝑠 sub un unghi 𝛼1 = 30° pe direcția dată, iar a doua 

jumătate – sub un unghi 𝛼2 = 120° cu viteza 𝑣2 = 40 𝑚/𝑠 

pe aceeași direcție. Să se determine viteza medie de 

deplasare. Ce distanță va parcurge corpul timp de  𝑡 = 4,0 𝑠? 



2.8. Un pasager merge cu trenul, a cărui viteza este 𝑣1 =

80 𝑘𝑚/ℎ . În întâmpinarea trenului vine un marfar cu 

lungimea 𝑙 = 1,0 𝑘𝑚 și viteza 𝑣2 = 40 𝑘𝑚/ℎ. Cât timp se va 

mișca marfarul în raport cu pasagerul? 

2.9. Un escalator ridică un pasager timp de 𝑡1 = 1,0 𝑚𝑖𝑛 . 

Pasagerul urcă scările escalatorului nemișcat timp de 𝑡2 =

3,0 𝑚𝑖𝑛. Cât timp pasagerul va urca scările escalatorului în 

mișcare? 

2.10.  Dintr-o barcă cu motor, care se mișcă în aval, a căzut un 

colac de salvare. Peste 15 𝑚𝑖𝑛  barca s-a întors înapoi, 

miscându-se în amonte. Peste cât timp barca se va alinia cu 

colacul? 

2.11. Pe lângă un dig se mișcă o plută. În același timp, spre un 

punct situat la distanța 𝑆 = 15 𝑘𝑚 de dig, de-a lungul râului, 

a început să se miște o barcă cu motor. Barca a ajuns la 

destinație timp de 𝑡 = 3
4⁄ ℎ  și, întorcându-se înapoi, a 

întâlnit pluta la distanța 𝑆1 = 9,0 𝑘𝑚 de la destinație. Care 

este viteza cursului apei și viteza bărcii în raport cu apa? 

2.12. Pietonul traversează drumul cu viteza 𝑣 = 4,2 𝑘𝑚/ℎ pe o 

dreaptă care formează un unghi 𝛼 = 30°  cu direcția 

drumului. Să se determine lățimea drumului. 

2.13. O barcă se mișcă pe râu pe direcție perpendiculară cu malul 

cu viteza 𝑣. Viteza cursului apei este 𝑢. Să se determine sub 

ce unghi 𝛼 față de mal se mișcă barca. 

2.14. O barcă, mișcându-se perpendicular față de mal, a ajuns la 

celălalt mal, situat la distanța S= 25 𝑚 în josul râului, peste 

𝑡 = 1 𝑚𝑖𝑛 40 𝑠 . Lățimea râului este 𝑙 = 100 𝑚 . Să se 

determine viteza bărcii și viteza cursului apei. 

2.15. Un vapor plutește spre sud cu viteza 42,3 𝑘𝑚/ℎ. Un călător 



de pe vapor a observat pe mare o barcă cu motor care se 

mișca spre nord-est cu viteza de 30 𝑘𝑚/ℎ. Care este viteza 

bărcii și direcția ei de mișcare? 

2.16. O barcă se mișcă sub un unghi 𝛼 = 60° față de mal cu 

viteza 𝑣 = 2,0 𝑚/𝑠 . Viteza de curgere a apei este 𝑢 =

0,5 𝑚/𝑠. Să se determine viteza bărcii în raport cu cursul 

apei. 

2.17. Un pasager, călătorind, pe timp de ploaie, în vagonul unui 

tren spre sud-est cu viteza 𝑣 = 30 𝑘𝑚/ℎ, a observat, uitându-

se pe geamul lateral, că ploaia cade vertical în jos. Să se 

determine viteza vântului. 

2.18. O barcă cu motor se mișcă din 

punctul A în punctul B (Fig. 2.4), 

ținând cursul 𝛽. Viteza de curgere a 

apei este 𝑢 = 2,0 𝑚/𝑠 . Să se 

determine viteza bărcii în raport cu 

malul și în raport cu râul, dacă 𝛼 =

45° și 𝛽 = 30°.  

2.19. Un corp se mișcă rectiliniu 

accelerat cu viteza inițială 𝑣0. Să se 

determine accelerația corpului, dacă în timpul 𝑡 = 2 𝑠  el a 

parcurs distanța 𝑠 = 16 𝑚, iar viteza lui a devenit egală cu 

3𝑣0. 

2.20. Un corp aruncat vertical în sus a căzut pe pământ peste 3 𝑠. 

Să se determine viteza inițială a corpului. 

2.21. Corpul A este aruncat vertical în sus cu viteză inițială 𝑣01, 

iar corpul B cade de la înălțimea ℎ cu viteza inițială 𝑣02 =  0. 

Să se afle dependența distanței 𝑦 dintre corpurile A și B de 

timpul 𝑡, considerând că ele au început să se miște simultan. 

Fig.2.4. Desenul 

pentru problema 

2.18. 



2.22. Un corp, aruncat vertical în sus, a căzut pe pământ peste 

3 𝑠. Să se determine înălțimea la care fost aruncat corpul.  

2.23. Un corp, aruncat vertical în sus, atinge înălțimea de 10 𝑚. 

Peste cât timp corpul va cădea pe pământ? 

2.24. Dintr-un aerostat aflat la înălțimea de 300 𝑚  a căzut o 

piatră. Peste cât timp piatra va atinge pământul, dacă 

aerostatul  se ridică cu o viteză de 5 𝑚/𝑠?  

2.25. Dintr-un aerostat aflat la înălțimea de 300 𝑚  a căzut o 

piatră. Peste cât timp piatra va atinge pământul, dacă 

aerostatul  se coboară  cu o viteză de 5 𝑚/𝑠? 

2.26. Un  punct material  se mișcă conform  ecuației  mișcării 

𝑆 = 𝐴 – 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2,  unde 𝐴 =  2 𝑚 , 𝐵 =  3 𝑚/𝑠  și 𝐶 =

2 𝑚/𝑠2 . Să se afle poziția, viteza și accelerația punctului 

atinsă peste 5 𝑠 de la începutul mișcării.   

2.27. Un  punct material  se mișcă  conform ecuației mișcării  

𝑆 = 𝐴 –  𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2,  unde 𝐵 =  3 𝑚/𝑠  și 𝐶 = 2 𝑚/𝑠2 . Să se 

afle viteza medie și accelerația medie a punctului peste 3 𝑠 de 

la începutul mișcării.   

2.28. Ecuația mișcării unui corp are forma S=A – Bt+Ct2, unde 

𝐵 =  3 𝑚/𝑠   și 𝐶 = 2 𝑚/𝑠2 . Să se afle distanța parcursă, 

viteza medie și accelerația medie a corpului în intervalul de 

timp de la 1 𝑠 până la 3 𝑠.  

2.29. Un punct material se mișcă conform ecuației de mișcare 

𝑆 = 𝐴 – 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2 , unde 𝐵 =  3 𝑚/𝑠   și 𝐶 = 2 𝑚/𝑠2 . Să se 

afle distanța parcursă, viteza medie și accelerația în a patra 

secundă de mișcare.   

2.30. Ecuația mișcării unui corp are forma 𝑆 =  𝐵𝑡 − 𝐶𝑡2, unde 

𝐵 =  3 𝑚/𝑠  și 𝐶 = 4 𝑚/𝑠2 . Să se afle distanța parcursă, 



viteza medie și accelerația medie a corpului peste 2 s de la 

începutul mișcării. 

2.31. Ecuația mișcării unui corp are forma 𝑆 =  𝐵𝑡 − 𝐶𝑡2, unde 

𝐵 =  3 𝑚/𝑠  și 𝐶 = 4 𝑚/𝑠2 . Să se afle distanța parcursă, 

viteza medie și accelerația medie a corpului în a doua 

secundă de la începutul mișcării. 

2.32. Ecuația mișcării unui corp are forma 𝑆 =  𝐵𝑡 − 𝐶𝑡2, unde 

𝐵 =  3 𝑚/𝑠  și 𝐶 = 4 𝑚/𝑠2 . Să se afle poziția, viteza și 

accelerația corpului peste 6 𝑠 de la începutul mișcării. 

2.33. Un  punct  material  se mișcă  conform ecuației mișcării 

𝑆 = – 𝐴𝑡2 + 𝐶𝑡3 , unde 𝐴 =  3 𝑚/𝑠2  și 𝐶 = 2 𝑚/𝑠3 . Să se 

afle distanța parcursă, viteza corpului și accelerația în a 

cincea secundă de mișcare.  

2.34. Ecuația mișcării unui corp are forma 𝑆 = – 𝐴𝑡2 + 𝐶𝑡4, unde 

𝐴 =  3 𝑚/𝑠2  și 𝐶 = 4 𝑚/𝑠4 . Să se afle drumul parcurs, 

viteza medie și accelerația corpului în intervalul de timp de la 

2 𝑠 până la 3 𝑠. 

2.35. Ecuația mișcării unui corp are forma 𝑆 = – 𝐴𝑡2 + 𝐶𝑡4, unde 

𝐴 =  3 𝑚/𝑠2  și 𝐶 = 4 𝑚/𝑠4 . Să se afle distanța parcursă, 

viteza medie și accelerația medie a corpului în a treia secunda 

de mișcare. 

2.36 Ecuația mișcării unui corp are forma 𝑆 = – 𝐴𝑡2 + 𝐶𝑡3, unde 

𝐴 =  3 𝑚/𝑠2  și 𝐶 = 4 𝑚/𝑠3 . Să se afle poziția, viteza și 

accelerația corpului peste 3 𝑠 de la începutul mișcării. 

    

  



3. Mișcarea curbilinie 

 

3.1. Noțiuni teoretice 

Obiective  și conținuturi  

 

I. Mișcarea de rotație se caracterizează prin viteza 

unghiulară momentană, care este egală cu 

 𝜔 = lim
∆𝑡→0

∆𝜑

∆𝑡
=

𝑑𝜑

𝑑𝑡
,  (3.1) 

unde Δφ este unghiul de rotație al fiecărui punct al unui corp 

rigid (Fig. 3.1, a)) în intervalul de timp Δt. Vectorul �⃗⃗⃗�  este 

orientat de-a lungul axei de rotație, vectorul vitezei liniare �⃗�   al 

Obiective de referință 

Studentul va fi capabil: 

Unități de 

conținut 

- să definească noțiunile: viteză 

unghiulară, perioadă de rotație, 

frecvență de rotație, accelerație de 

rotație.  

- să deosebească deplasarea lineară 

de deplasarea unghiulară; 

- să definească proiecțiile 

accelerației: accelerație normală, 

accelerație tangențială. 

- să cunoască și să aplice legile 

mișcării de rotație la rezolvarea 

problemelor; 

- să aplice definițiile și 

consecințele ce urmează din aceste 

legi în analiza diverselor tipuri de 

mișcare. 

Mișcare de rotație și  

caracteristica ei. 

 

 

Modulul accelerației 

liniare, accelerație 

normală, accelerație 

tangențială. 

 

 

Mișcarea oblică: 

corpul aruncat sub un 

unghi față de orizont; 

corpul aruncat 

orizontal.   

 



fiecărui punct al corpului este orientat după tangentă la 

traiectorie.  

 

Mișcarea de rotație uniformă se caracterizează prin: 

a) Perioada de rotație T, care este durata unei rotații  

 𝑇 =
2𝜋

𝜔
.  (3.2) 

b) Frecvența de rotație  

                 𝜈 =  
1

𝑇
=

𝜔

2𝜋
.  (3.3) 

c) Accelerația unghiulară  

 𝛽 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
. (3.4) 

La mișcarea de rotație se utilizează ecuația mișcării 

 𝜑 = 𝜑0 + 𝜔0𝑡 +
𝛽𝑡2

2
, (3.5) 

unde viteza unghiulară este  

 𝜔 = 𝜔0 + 𝛽𝑡. (3.6) 

Subliniem că forma ecuațiilor (3.5) și (3.6) este identică cu 

ecuațiile (2.6) și (2.7) pentru mișcarea liniară, și anume: drumul 

parcurs S se înlocuiește cu unghiul de rotație φ; viteza de mișcare 

         Fig.3.1. Mișcarea unui corp pe circumferință. 



v –  cu viteza unghiulară ω; accelerația liniară a  – cu accelerația 

unghiulară β.  

II. Modulul accelerației liniare la mișcarea curbilinie a 

unui punct material este 

 𝑎 = √𝑎𝑛
2 + 𝑎𝜏

2, (3.7) 

unde accelerația normală   

 𝑎𝑛⃗⃗ ⃗⃗⃗ =
𝑣2

𝑅
�⃗⃗�, (3.8) 

este orientată de-a lungul razei spre centrul circumferinței (Fig. 

3.1, b)), accelerația tangențială  

 𝑎𝜏⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝜕𝑣

𝜕𝑡
𝜏. (3.9) 

este orientată de-a lungul vitezei �⃗� . Dacă 𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  atunci 

accelerația tangențială  𝑎𝜏 = 0. 

Între mărimile liniare și cele unghiulare există relația: 

 𝑣 = 𝜔𝑅. (3.10) 

 𝑎𝑛 =
𝑣2

𝑅
= 𝜔2𝑅. (3.11) 

 𝑎𝜏 = 𝛽𝑅.  (3.12) 

III. Mișcarea oblică se observă în cazul când un corp este 

aruncat sub un unghi oarecare față de orizont sau orizontal. 

Această mișcare este compusă din două mișcări: pe verticală 

mișcarea este uniform accelerată cu accelerația �⃗�  orientată 

vertical în jos (în această direcție acționează forța de greutate); pe 

orizontală mișcarea este uniformă, deoarece de-a lungul axei OX 

asupra corpului nu acționează nici o forță.  

a) Corpul aruncat sub un unghi față de orizont 

Un corp este aruncat sub un unghi α față de orizont cu viteza 

inițială 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ (Fig. 3. 2). Vectorul vitezei inițiale are proiecțiile: 

 𝑣0𝑥 = 𝑣0 cos 𝛼   (3.13) 
 



 𝑣0𝑦 = 𝑣0 sin 𝛼.  (3.14) 

Proiecția vitezei pe axa OX rămâne constantă, iar proiecția 

vitezei pe axa OY  variază în timp:  

  𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡  (3.15) 

   𝑣𝑦 = 𝑣0𝑦 − 𝑔𝑡.   (3.16) 

Modulul vitezei în orice moment de timp este 

 𝑣 = √𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2.  (3.17) 

Ecuațiile mișcării de-a lungul axelor de coordonate sunt: 

 𝑂𝑋: 𝑆 = 𝑣0𝑥𝑡    (3.18) 

 𝑂𝑌:   ℎ = 𝑣0𝑦𝑡 −
𝑔 𝑡2

2
.  (3.19) 

Înălțimea maximă este egală cu  

 ℎ𝑚𝑎𝑥 =
𝑣0

2 𝑠𝑖𝑛2𝛼

2𝑔
.  (3.20) 

 Din (3.18) și (3.19), prin excluderea timpului, poate fi 

determinată traiectoria de mișcare oblică, care se descrie cu 

ecuația de gradul doi, iar graficul reprezintă o parabolă 

 ℎ = 𝑡𝑔𝛼 ∙ 𝑆 −
𝑔

2𝑣0
2𝑐𝑜𝑠2𝛼

 𝑆2.               (3.21) 

b) Corpul aruncat orizontal  

Considerăm că un  corp este aruncat orizontal cu viteza 

Fig.3.2. Corpul aruncat sub un unghi față de orizont. 



inițială 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗  de la înălțimea 

h0 (Fig. 3.3). Deosebirea 

acestui tip de traiectorie 

de zbor de cazul precedent 

(a)) constă în faptul, că în 

momentul inițial viteza 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ 

are numai proiecție 

orizontală vx0 (𝑣𝑦0 = 0) . 

Apoi, la cădere apare 

proiecția verticală a 

vitezei. Obținem:  

 {
𝑣𝑥 = 𝑣0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑣𝑦 =  −𝑔𝑡             (3.22) 

Ecuațiile de mișcare pentru orice moment de timp t sunt: 

 𝑂𝑋: 𝑆 = 𝑣0𝑡,   (3.23) 

 𝑂𝑌: ℎ =  ℎ0 −
𝑔 𝑡2

2
.      (3.24) 

c) Determinarea accelerațiilor și a razei de curbură 

Într-un interval de 

timp destul de mic 

(respectiv, drumul parcurs 

tot este foarte mic), 

mișcarea curbilinie poate 

fi redusă la mișcarea pe 

circumferință. Atunci în 

fiecare punct al traiectoriei 

se pot trasa atât raza de 

curbură R (Fig. 3.4), cât și 

vectorul accelerație 

tangențială și normală, a 

Fig.3.4. Prezentarea proiecțiilor 

vectorilor �⃗�  și �⃗�. 

Fig.3.3. Traiectoria corpului 

aruncat orizontal. 



căror rezultantă în cazul mișcării oblice este accelerația căderii 

libere 𝑔. 

   Comparând triunghiurile formate din proiecțiile vitezei 

(catetele 𝑣𝑥 , 𝑣𝑦 și ipotenuza 𝑣) cu triunghiurile obținute în baza 

proiecțiilor accelerației (catetele 𝑎𝑛 , 𝑎𝜏  și ipotenuza 𝑔), putem 

scrie: 

 sin 𝜑 =
𝑣𝑦

𝑣
=

𝑎𝜏

𝑔
,      (3.25) 

 cos 𝜑 =
𝑣𝑥

𝑣
=

𝑎𝑛

𝑔
.     (3.26) 

Din aceste ecuații putem determina accelerația tangențială și 

normală, respectiv:  

 𝑎𝜏 =  𝑔
𝑣𝑦

𝑣
, (3.27) 

  𝑎𝑛 = 𝑔
𝑣𝑥

𝑣
. (3.28) 

Luând în considerare (3.11), determinăm raza de curbură  

 𝑅 =
𝑣2

𝑎𝑛
. (3.29) 

 

3.2. Probleme rezolvate 

 

Problema 1. Viteza liniară 𝑣1 a unui punct, care se află pe 

suprafața unui disc care se rotește, este de trei ori mai mare decât 

viteza liniară 𝑣2  a punctului, care se 

află cu 6 cm mai aproape de axa lui. Să 

se determine raza discului. 

Rezolvare. Vom nota prin R1 raza 

discului (punctul 1, Fig. 3.5), iar prin 

R2 – distanța până la punctul 2, care se 

află cu d=6 cm mai aproape de axa de 

rotație, deci 𝑅2 = 𝑅1 − 𝑑 .  Vitezele 

Fig.3.5.  Vitezele  

unghiulară și liniară.  



unghiulare în punctele 1  și 2 sunt aceleași, iar vitezele liniare – 

diferite, și anume: 

   
𝑣1

𝑣2
= 3. 

 Conform (3.10), putem scrie  

                             𝑣1 = 𝜔 𝑅1, 

                             𝑣2 = 𝜔 𝑅2,  

        sau               
𝑣1

𝑣2
=

𝑅1

𝑅1−𝑑
= 3. 

       Calculăm raza 𝑅1:       𝑅1 =
3 𝑑

2
= 9 𝑐𝑚. 

Problema 2. Un tren intră într-o porțiune curbilinie de drum 

cu viteza inițială 𝑣0 = 54 𝑘𝑚/ℎ și parcurge distanța 𝑆 = 600 𝑚 

timp de 𝑡 = 30 𝑠  uniform accelerat. Raza de curbură este 𝑅 =

1 𝑘𝑚 Să se determine viteza și accelerația la finele drumului. 

Rezolvare.  Pentru a determina viteza liniară a trenului peste 

𝑡 = 30 𝑠 rezolvăm un sistem de ecuații  

 {𝑆 = 𝑣0𝑡 +
𝑎𝑡2

2

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡
  

și obținem  𝑣 =
2 𝑆

𝑡
− 𝑣0 = 25 𝑚/𝑠. (3.30) 

La mișcarea curbilinie accelerația corpului se determină 

conform (3.7), în care  accelerația normală este 

  𝑎𝑛 =
𝑣2

𝑅
. (3.31) 

Accelerația tangențială determină variația vitezei liniare într-

un interval de timp, deci 

  𝑎𝜏 =
𝑣−𝑣0

𝑡
. (3.32) 

Introducem 𝑎𝑛 și 𝑎𝜏 în (3.7), și obținem: 

 𝑎 = √𝑎𝑛
2 + 𝑎𝜏

2 = √(
𝑣2

𝑅
)

2

+ (
𝑣−𝑣0

𝑡
)

2

= 25 𝑚/𝑠2.   



Problema 3. Un volant atinge viteza, ce corespunde 

frecvenței 𝜈 = 720
𝑟𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
, peste 𝑡 = 1 𝑚𝑖𝑛 de la începutul rotației. 

Să se afle accelerația unghiulară a volantului și numărul de rotații 

efectuate de el în decursul acestui minut. Mișcarea se consideră 

uniform accelerată.  

Rezolvare. La rotație viteza unghiulară variază în timp, 

conform expresiei 

 𝜔 = 𝜔0 + 𝛽 𝑡, (3.33) 

în care 𝜔0 – viteza unghiulară  inițială a volantului, care în cazul 

dat este egală cu zero. 

 Pe de altă parte,  𝜔 = 2𝜋𝜈. (3.34) 

Egalăm (3.33) și (3.34) și calculăm accelerația unghiulară 

  𝛽 =
2𝜋𝜈

𝑡
= 1,26 𝑟𝑎𝑑/𝑠2. 

Din condiția problemei cunoaștem că mișcarea este uniform  

accelerată, deci în fiecare secundă numărul de rotații crește cu 

una și aceeași mărime. Rezultă că numărul de rotații crește în 

timp liniar de la zero până la 720 rot. Anume datorită mișcării 

uniform accelerate numărul de rotații în timp de  60 secunde 

poate fi determinat în modul următor      

 𝜈𝑡𝑜𝑡 =
𝜈𝑓𝑖𝑛−𝜈0

2
=

720−0

2
= 360 𝑟𝑜𝑡.      

Problema 4. Dintr-un helicopter, care zbura la înălțimea 

ℎ0 = 125 𝑚 cu viteza 𝑣0 = 90 𝑘𝑚/ℎ, a fost aruncată o greutate. 

La ce înălțime viteza greutății va fi îndreptată sub un unghi de 

45° față de orizont? 

Rezolvare. Conform  condiției problemei, greutatea este 

aruncată orizontal de la înălțimea ℎ0 având viteza inițială egală 

cu viteza helicopterului – 𝑣0 (Fig. 3.3). Faptul, că viteza greutății 

formează cu orizontul un unghi φ = 45° înseamnă că proiecția 



vitezei de-a lungul axei OY –  𝑣𝑦 devine egală cu proiecția vitezei 

pe axa orizontală 𝑣𝑥. Obținem  

 𝑣𝑥 =  𝑣𝑦 = 𝑣0 (3.35) 

sau, conform (3.22),  

 −𝑔𝑡 = 𝑣0.  (3.36) 

Înălțimea la care se va afla greutatea în acest moment o 

determinăm conform (1.41) și obținem sistemul de ecuații 

{

−𝑔𝑡 = 𝑣0

ℎ = ℎ0 −
𝑔𝑡2

2

 

din care excludem timpul t și calculăm valoarea mărimii căutate: 

 ℎ = ℎ0 −
𝑣0

2

2𝑔
. (3.37) 

Dacă unghiul φ diferă de 45°, atunci în expresia (3.35) 

introducem proiecția 𝑣𝑦  determinată din relația 𝑣𝑦 = 𝑣0 𝑡𝑔𝜑  și 

în continuare procedăm ca în cazul anterior.  

Problema 5. O piatră aruncată sub un unghi față de orizont 

a căzut pe pământ peste un timp 𝑡 = 4 𝑠 . Cu ce sunt egale 

înălțimea atinsă ℎ𝑚𝑎𝑥  și distanța de zbor a pietrei 𝑆, dacă este 

cunoscut că în timpul mișcării viteza maximă era de două ori mai 

mare decât cea minimă.  

Rezolvare. Din Fig. 2.3, conform ecuației mișcării pe 

verticală (3.19), coordonata corpului la căderea  pe pământ peste 

𝑡 = 4 𝑠 este h = 0. Obținem ecuația 

 0 = 𝑣0𝑦𝑡 −
𝑔𝑡2

2
, (3.38) 

din care putem determina viteza inițială a corpului de-a lungul 

axei OY 𝑣0𝑦 =
𝑔𝑡

2
.  (3.39) 



Luând în considerare că forțele de rezistență ale aerului se 

neglijează, corpul atinge înălțimea maximă în timpul 

  𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑡

2
.  (3.40) 

Introducem (3.39) și (3.40) în (3.19) și calculăm înălțimea 

maximă de zbor 

 ℎ𝑚𝑎𝑥 =
𝑔𝑡

2
 

𝑡

2
+

𝑔(
𝑡

2
)

2

2
=

3𝑔𝑡2

8
.  

Pentru a determina distanța de zbor S trebuie să aplicăm 

ecuația mișcării de-a lungul axei OX (3.18), din care determinăm 

viteza 𝑣0𝑥. 

La mișcarea corpului aruncat sub un unghi față de orizont în 

punctul de înălțime maximă (Fig. 3.2), viteza 𝑣𝑦 devine egală cu 

zero  și, respectiv, în acest punct viteza corpului va fi minimă, 

egală cu proiecția pe orizontală 𝑣0𝑥. Din condițiile problemei  

 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 2 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 2 𝑣0𝑥.  (3.41) 

Neglijând rezistența aerului, considerăm că corpul are viteză 

maximă sau la aruncare, sau la cădere. Viteza totală a corpului 

este  

 𝑣𝑚𝑎𝑥 = √𝑣0𝑥
2 + 𝑣0𝑦

.2 . (3.42) 

Conform (3.41),  (3.42)   și (3.39),  obținem: 

√𝑣0𝑥
2 + 𝑣0𝑦

2 = 2 𝑣0𝑥 

de unde  𝑣0𝑥 =
𝑔𝑡

2√3
. 

Luând în considerare (3.18), calculam distanța de zbor 

 𝑆 = 𝑣0𝑥𝑡 =
𝑔𝑡2

2√3
= 45 𝑚. 

Problema 6. Un corp a fost aruncat cu viteza 𝑣0 = 20 𝑚/𝑠 

sub un unghi 𝛼 = 30°  față de orizont. Neglijând rezistența 



aerului, să se determine pentru momentul de timp 𝑡 = 1,5 𝑠 după 

începutul mișcării: 1) accelerația normală; 2) accelerația 

tangențială; 3) raza de curbură. 

Rezolvare. Conform (3.13, 3.14) și Figurii 3.2, determinăm 

proiecțiile vitezei în momentul inițial 

  {
𝑣0𝑥 = 𝑣0 𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑣0𝑦 = 𝑣0 𝑠𝑖𝑛𝛼. (3.42) 

Pentru a determina accelerația normală și cea tangențială din 

Figura 3.4 și ecuațiile (3.27) și (3.28), luând în considerare (3.15) 

și (3.16), obținem 

𝑎𝜏 =  𝑔
𝑣𝑦

𝑣
= 𝑔

𝑣0𝑦−𝑔𝑡

√𝑣0𝑥
2 +𝑣𝑦

2
= 𝑔

𝑣0 𝑠𝑖𝑛𝛼−𝑔𝑡

√𝑣0𝑥
2 +(𝑣0𝑦−𝑔𝑡)2

, 

𝑎𝑛 =  𝑔
𝑣𝑥

𝑣
= 𝑔

𝑣0𝑥

√𝑣0𝑥
2 +𝑣𝑦

2
= 𝑔

𝑣0 𝑐𝑜𝑠𝛼

√𝑣0𝑥
2 +(𝑣0𝑦−𝑔𝑡)2

. 

Cunoscând  𝑎𝑛, calculăm raza de curbură 

𝑅 =
𝑣2

𝑎𝑛
. 

 

3.3. Probleme propuse pentru rezolvare 
 

3.1. O bară cu două discuri, situate unul față de la altul 

la o distanță 𝑙 = 0,5 𝑚, se rotește cu o viteză unghiulară, 

care corespunde frecvenței 𝜈 = 1600
𝑟𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
. Un glonț, ce 

zboară de-a lungul axei, străpunge ambele discuri, astfel 

încât gaura făcută de glonț în discul al doilea este deplasată  

în raport cu gaura din primul disc cu un unghi 𝜑 = 12𝑜. Să 

se afle viteza glonțului.  

3.2. Raza unei roți ce se rotește este 𝑅 = 20 𝑐𝑚. De câte ori 

viteza liniară a punctului situat pe obadă este mai mare ca 



viteza liniară a punctului, situat cu 5 𝑐𝑚  mai aproape de 

axul roții? 

3.3. O roată, rotindu-se uniform accelerat, atinge viteza 

unghiulară 𝜔 = 20 𝑟𝑎𝑑/𝑠  peste 10 rotații de la începutul 

mișcării. Să se afle accelerația unghiulară a roții.  

3.4. La frânare, o roată se rotește uniform încetinit și peste 1 𝑚𝑖𝑛 

își micșorează viteza de la  300
𝑟𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
 la 180

𝑟𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
. Să se afle 

accelerația unghiulară a roții și numărul de rotații efectuate 

de ea în acest timp.  

3.5. Un punct material se mișcă pe o circumferință de rază 𝑅 =

10 𝑐𝑚 . Să se afle accelerația tangențială a punctului 

material, dacă se știe că la sfârșitul rotației a cincea de la 

începutul mișcării viteza punctului devine egală cu 79,2
𝑐𝑚

𝑠
.  

3.6. Un punct material se mișcă pe o circumferință de rază 𝑅 =

10 𝑐𝑚. Să se afle accelerația normală a punctului material 

peste 𝑡 = 20 𝑠 de la  începutul mișcării, dacă se știe că la 

sfârșitul rotației a cincea viteza liniară a punctului material 

este  egală cu 10 
𝑐𝑚

𝑠
.  

3.7. Un punct material se mișcă pe circumferință cu viteza 

constantă 𝑣 = 50 𝑐𝑚/𝑠 . Vectorul vitezei își schimbă 

direcția cu ∆𝜑 = 30°  în timpul ∆𝑡 = 2 𝑠 . Care este 

accelerația normală? 

3.8. Un disc se rotește cu o accelerație unghiulară constantă  𝛽 =

3 𝑟𝑎𝑑/𝑠2. Să se determine raza discului, dacă peste 𝑡1 = 1 𝑠 

după începutul mișcării accelerația totală a discului este 𝑎 =

7,5 𝑚/𝑠2. 

3.9. Un punct se mișcă pe o circumferință cu raza 𝑅 = 15 𝑐𝑚 cu 

accelerația tangențială constantă 𝑎𝜏. După al patrulea cerc de 



la începutul mișcării, viteza liniară este 𝑣 = 15 𝑐𝑚/𝑠. Să se 

determine accelerația normală 𝑎𝑛 a punctului peste 𝑡 = 16 𝑠 

după începutul mișcării. 

3.10. Un disc se rotește în jurul unui ax fix, astfel încât, 

dependența unghiului de rotație a razei discului de timp se 

dă prin ecuația 𝜑 = 𝐴𝑡2 ( 𝐴 = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 ). La sfârșitul 

secundei  a doua după începutul mișcării  să  se determine: 

1) viteza unghiulară a discului; 2) accelerația unghiulară a 

discului; 3) pentru punctul care se găsește la distanța de 80 

cm de la axul de rotație, accelerația tangențială, normală și 

totală. 

3.11. Un disc se rotește în jurul unui ax nemișcat, astfel încât 

dependența unghiului de rotație a razei discului de timp se 

descrie cu ecuația 𝜑 = 𝐴𝑡2 ( 𝐴 = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 ). Pentru 

punctul care se găsește la distanța 80 cm de la axul de 

rotație, să se determine: accelerația tangențială, normală și 

totală la sfârșitul secundei a doua după începutul mișcării.  

3.12. Un disc se rotește în jurul unui ax nemișcat, astfel încât 

dependența unghiului de rotație a razei discului de timp se 

dă prin ecuația 𝜑 = 𝐴𝑡2 (𝐴 = 0,1 𝑟𝑎𝑑/𝑠2). Să se determine 

accelerația totală 𝑎 a punctului pe janta discului la sfârșitul 

secundei a doua după începutul mișcării, dacă viteza liniară 

a punctului în acest moment este 𝑣 = 0,4 𝑚/𝑠.  

3.13. Un punct se mișcă pe o circumferință cu raza 𝑟 = 20 𝑐𝑚 cu 

accelerația tangențială constantă 𝑎𝜏 = 5 𝑐𝑚/𝑠2 . Peste cât 

timp după începutul mișcării accelerația normală va fi egală 

cu cea tangențială? 

3.14. Accelerația normală a unui punct, care se mișcă pe o 

circumferință cu raza 𝑟 = 4 𝑚, se descrie cu ecuația 𝑎𝑛 =



𝐴 + 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2 ( 𝐴 = 1 𝑚/𝑠2;  𝐵 = 6 𝑚/𝑠3, 𝐶 = 9 𝑚/𝑠4.  

Să  se   determine: 1) accelerația  tangențială  a  punctului;  

2) drumul parcurs în timpul 𝑡1 = 5 𝑠  după începutul 

mișcării; 3) accelerația totală pentru momentul de timp 𝑡2 =

1 𝑠. 

3.15. Dependența drumului parcurs de un corp pe o circumferință 

cu raza 𝑟 = 3 𝑚  se dă prin ecuația 𝑆 = 𝐴𝑡2 + 𝐵𝑡  ( 𝐴 =

0,4 𝑚/𝑠2;  𝐵 = 0,1 𝑚/𝑠). Pentru momentul de timp 𝑡 = 1 𝑠 

după   începutul    mișcării  să  se   determine   accelerația: 

1) normală; 2) tangențială; 3) totală. 

3.16. Un punct material se mișcă pe o circumferință cu raza 𝑅 =

12,5 𝑐𝑚  cu accelerația tangențială constantă 𝑎𝜏 =

0,5 𝑐𝑚/𝑠2. Să se determine: 1) momentul de timp în care 

vectorul accelerației  �⃗�  formează cu vectorul vitezei �⃗�  un 

unghi 𝛼 = 45°; 2) drumul parcurs în acest timp de punctul 

în mișcare. 

3.17. Accelerația normală a unui punct care se mișcă pe 

circumferință cu raza 𝑅 = 4 𝑚 se dă prin ecuația 𝑎𝑛 = 𝐴 +

𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2  (𝐴 = 1 𝑚/𝑠2 , 𝐵 = 6 𝑚/𝑠3 , 𝐶 = 9 𝑚/𝑠4). Să se 

determine: 1) accelerația tangențială a punctului; 2) drumul 

parcurs de punct în timpul 𝑡1 = 5 𝑠 după începutul mișcării; 

3) accelerația totală în momentul de timp 𝑡1 = 1 𝑠. 

3.18. De pe un turn cu înălțimea 𝐻 = 25 𝑚  este aruncată 

orizontal o piatră cu viteza 𝑣0 =  15 𝑚/𝑠. Să se afle cât timp 

se va afla piatra în mișcare și viteza pietrei peste 1 s de zbor. 

3.19. De pe un turn cu înălțimea ℎ = 30 𝑚 pe direcție orizontală 

a fost aruncat un corp cu viteza inițială 𝑣0 = 10 𝑚/𝑠. Să se 

determine: 1) ecuația traiectoriei 𝑦(𝑥) ; 2) viteza 𝑣  în 



momentul căderii  corpului; 3) unghiul 𝜑, format de vectorul 

vitezei cu orizontala în punctul căderii. 

3.20. De pe un turn cu înălțimea 𝐻 = 25 𝑚  este aruncată 

orizontal o piatră cu viteza v0= 15 m/s. Să se afle la ce 

distanță  S de la baza turnului piatra va cădea pe pământ și 

raza de curbură a traiectoriei la cădere. 

3.21. Un corp a fost aruncat orizontal cu viteza 𝑣0 = 15 𝑚/𝑠. 

Neglijând rezistența aerului, să se determine raza de curbură 

a traiectoriei corpului  peste 𝑡 = 2 𝑠 după începutul mișcării. 

3.22. O minge aruncată orizontal se lovește de un perete, situat la 

o distanță egală cu 10 𝑚 de la locul de aruncare. Mingea se 

lovește de perete la o înălțime cu 5 𝑚  mai mică decât 

înălțimea de la care ea a fost aruncată. Cu ce viteză inițială 

𝑣0 a fost  aruncată mingea?  

3.23. O minge aruncată orizontal se lovește de un perete, situat la 

o distanță egală cu 5 𝑚 de la locul de aruncare. Mingea se 

lovește de perete la o înălțime cu 1 𝑚  mai mică decât 

înălțimea de la care ea a fost aruncată. Sub ce unghi φ 

mingea se apropie de suprafața peretelui? 

3.24. O minge aruncată orizontal cu viteza inițială 10 𝑚/𝑠  se  

lovește de un perete peste 1,5 𝑠 la înălțimea 2 𝑚. De la ce 

înălțime a fost aruncată piatra și sub ce unghi φ mingea se 

apropie de suprafața peretelui? 

3.25. De pe un turn cu înălțimea 𝐻 = 25 𝑚  este aruncată 

orizontal o piatră cu viteza 𝑣0 =  15 𝑚/𝑠. Să se afle cu ce 

viteză v ea va cădea pe pământ și la ce distanță 𝑆 de la locul 

de aruncare. 

3.26. O piatră este aruncată în direcție orizontală. Peste 0,5 𝑠 de 

la începutul mișcării valoarea numerică a vitezei pietrei este 



de 2 ori mai mare decât viteza inițială. Să se afle viteza 

inițială a pietrei. Rezistența aerului se neglijează. 

3.27. O piatră aruncată orizontal atinge pământul peste 0,5 𝑠 la o 

distanță de 5 𝑚 (pe orizontală) de la locul aruncării. De la ce 

înălțime ℎ  a fost aruncată piatra și ce unghi formează 

traiectoria pietrei cu orizontul în punctul de cădere pe 

pământ? 

3.28. O piatră aruncată orizontal atinge pământul peste 0,5 𝑠 la o 

distanță de 5 𝑚 (pe orizontală) de la locul aruncării. Cu ce 

viteză inițială a fost aruncată piatra și ce unghi formează 

traiectoria pietrei cu orizontul în punctul de cădere pe 

pământ? 

3.29. Un corp a fost aruncat cu viteza 𝑣0 = 15 𝑚/𝑠 sub un unghi 

𝛼 = 30°  față  de  orizont. Neglijând  rezistența  aerului, să 

se  determine: 1)  înălțimea  ℎ  până  la  care  urcă  corpul;  

2) distanța de zbor (pe orizontală) 𝑆 a corpului. 

3.30. Un corp a fost aruncat cu viteza 𝑣0 = 15 𝑚/𝑠 sub un unghi 

𝛼 = 30° față de orizont. Neglijând rezistența aerului, să se  

determine timpul de zbor. 

3.31. O minge este aruncată cu viteza 𝑣0 = 15 𝑚/𝑠   sub un 

unghi 𝛼 = 30° față de orizont. Să se afle ce unghi formează 

traiectoria pietrei cu orizontul în punctul de cădere pe 

pământ și distanța parcursă pe orizontală. 

3.32. De pe un turn cu înălțimea 𝐻 = 40 𝑚  a fost aruncat un 

corp cu viteza 𝑣0 = 20 𝑚/𝑠 sub un unghi 𝛼 = 45° față de 

orizont. Neglijând rezistența aerului, să se  determine timpul  

de mișcare a corpului și la ce distanță 𝑆 de la baza turnului 

corpul va cădea pe pământ.  



3.33. De pe un turn cu înălțimea 𝐻 = 40 𝑚  a fost aruncat un 

corp cu viteza 𝑣0 = 20 𝑚/𝑠 sub un unghi 𝛼 = 30° față de 

orizont. Neglijând rezistența aerului, să se  determine viteza 

𝑣  de cădere a corpului și unghiul 𝜑  dintre traiectoria 

corpului cu orizontul în punctul căderii. 

3.34. Un corp a fost aruncat sub un unghi față de orizont. S-a 

dovedit că înălțimea maximă de zbor este ℎ =
1

4
𝑆  ( 𝑆 -

distanța de zbor). Neglijând rezistența aerului, să se  

determine unghiul de cădere față de orizont. 

3.35. Un corp este aruncat de pe un turn cu înălțimea ℎ = 20 𝑚 

sub un unghi 𝛼 = 30° față de orizont cu viteza inițială 𝑣0 =

10 𝑚/𝑠 . Să se  determine unghiul 𝜑  format de viteză cu 

orizontul în punctul căderii. 

3.36. Un corp a fost aruncat orizontal cu viteza 𝑣0 = 15 𝑚/𝑠. 

Neglijind rezistența aerului, să se  determine raza de curbură 

a traiectoriei corpului peste 𝑡 = 2 𝑠 după începutul mișcării. 

3.37. Un corp este aruncat cu viteza inițială 10 𝑚/𝑠 sub un unghi 

45°  față de orizont. Să se afle accelerația centripetă a 

corpului peste 1 𝑠 de la începutul mișcării. La ce înălțime 

maximă se va ridica corpul? 

3.38. O piatră aruncată orizontal de la înălțimea 𝐻 = 10 𝑚  a 

căzut la distanța 𝑆 = 14 𝑚 de la punctul aruncării. Să se  

determine viteza inițială și ecuația traiectoriei pietrei?  

3.39. Să se  determine viteza corpului peste 𝑡 = 3 𝑠 după ce el a 

fost aruncat orizontal cu viteza 𝑣0 = 39,2 𝑚/𝑠.  

3.40. În ce moment de timp la un corp aruncat orizontal cu viteza 

inițială 𝑣0 = 19,6 𝑚/𝑠  accelerația tangențială va fi egală 

cu cea normală? 



3.41. O minge a fost aruncată orizontal cu viteza 𝑣0 = 9,8 𝑚/𝑠. 

Peste cât timp și în ce loc accelerația normală a mingii va fi 

de două ori mai mare decât accelerația tangențială? 

3.42. Distanța de zbor a unui corp aruncat orizontal cu viteza 

𝑣0 = 4,9 𝑚/𝑠 este egală cu înălțimea de la care a fost 

aruncat. Cu ce este egală această distanță și sub ce unghi 

față de orizont corpul a căzut pe pământ? 

3.43. Un corp a fost aruncat sub un unghi 𝛼 = 60° față de orizont 

cu viteza 𝑣0 = 10 𝑚/𝑠 . Să se  determine momentele de 

timp în care viteza va fi îndreptată sub un unghi 𝛽 = 45° 

față de orizont. 

3.44. O piatră a fost aruncată cu viteza 𝑣0 = 19,6 𝑚/𝑠 sub un 

unghi 𝛼 = 60°  față de orizont. Să se  determine raza de 

curbură a traiectoriei: 1) în punctul maxim; 2) în momentul 

căderii pe pământ. 

3.45. O piatră a fost aruncată sub un unghi de 60° față de orizont, 

cu viteza de 19,6 𝑚/𝑠. Care vor fi accelerațiile normală și 

tangențială ale pietrei peste 0,5 𝑠 de la începutul mișcării? 

Peste cât timp după începutul mișcării, accelerația normală 

va fi maximală? 

3.46. O piatră aruncată sub un unghi 𝛼 = 60°  față de orizont cu 

viteza 𝑣0 = 30 𝑚/𝑠, peste 𝑡 = 2 𝑠 cade pe acoperișul unei 

case. Să se  determine înălțimea casei și distanța până la ea. 

3.47. Un corp este aruncat de pe un turn cu înălțimea ℎ = 20 𝑚  

sub un unghi 𝛼 = 30° față de orizont cu viteza inițială 𝑣0 =

10 𝑚/𝑠. Să se  determine ecuația traiectoriei 𝑦(𝑥) și viteza 

corpului în momentul căderii.    



3.48. Un corp a fost aruncat de la o înălțime de 10 m sub un 

unghi 𝛼 = 45° față de orizont cu viteza de 10 𝑚/𝑠. Să se 

determine viteza corpului peste ½ din timpul de zbor.  

 

  



                      II.  DINAMICA 

 

4.  Legile lui Newton.  

Rezultanta de acțiune a mai multor forțe  

 

4.1. Noțiuni teoretice 

Obiective  și conținuturi  

 

Prima legea a lui Newton (legea de inerție): Orice corp se 

află în stare de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă, dacă 

asupra acestui corp nu acționează nici o forță sau rezultanta 

tuturor forțelor este egală cu zero. Sistemul de referințe, în care 

se respectă prima legea a lui Newton, se numește inerțial. 

Obiective de referință 

Studentul va fi capabil: 

Unități de conținut 

- să aplice principiile mecanicii 

newtoniene în analiza situațiilor 

practice; 

- să cunoască natura diverselor 

tipuri de forțe (de greutate, elastică, de 

frecare, centripetă, gravitațională ș.a.); 

- să deosebească sistemele de 

referință inerțiale de cele neinerțiale; 

- să aplice vectorii de forțe la 

analiza legilor Newton și șă determine 

forța rezultantă; 

- să interpreteze calitativ și 

cantitativ principiile mecanicii 

newtoniene; 

- să rezolve problemele dinamicii 

clasice. 

Legile lui Newton.  

 

Inerția, masa și forța.  

 

Forțele în mecanică: 

Forța elastice. Legea lui 

Hooke. Forța de 

frecare. 

Forța centripetă.  

 

Imponderabilitate. 



Sistemul de referințe, în care nu se îndeplinește prima legea a lui 

Newton, se numește neinerțial.  

Legea a doua a lui Newton. Accelerația oricărui corp este 

direct proporțională cu forța, care acționează asupra lui și invers 

proporțională cu masa corpului 

 �⃗� =
�⃗�

𝑚
. (4.1) 

Legea a treia a lui Newton. Orice acțiune a unui corp asupra 

altuia este o interacțiune. Dacă corpul m1 acționează asupra m2 cu 

o forță F21, atunci și corpul m2, la rândul său, acționează asupra  

corpului m1  cu forța F12. Forțele cu care interacționează corpurile 

sunt totdeauna egale ca mărime și opuse ca sens 

 𝐹12
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  −𝐹21

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . (4.2) 

Forțele în mecanică: 

a) Forța de greutate reprezintă forța de atracție a 

Pământului. Ea  este orientată vertical în jos și acționează asupra 

tuturor corpurilor pe Pământ  (Fig. 4.1) 

 �⃗� = 𝑚�⃗�.  (4.3)  

b) Dacă un corp se află pe un suport, apare forța de reacțiune 

a reazemului numită forță de reacțiune normală �⃗⃗⃗� (Fig. 4.1, a), 

b)), care întotdeauna este orientată perpendicular față de 

suprafață corpului.  

c) Dacă corpul este suspendat cu un fir (fig. 4.1, c)) atunci de 

la corp de-a lungul firului apare  forța de tensiune în fir  �⃗⃗� și 

pentru corpul în starea de echilibru 

 �⃗� = −�⃗⃗�. (4.4) 

d) La deplasarea corpurilor sau părților lor unele față de 

altele apare forța de frecare egală cu 

 𝐹𝑓𝑟 =  𝜇𝑁,  (4.5) 



 

unde μ este coeficientul de frecare, a cărui mărime depinde de 

starea suprafeței. Forța de frecare este orientată în sens opus 

mișcării. 

e) Forța elastică apare la deformația elastică a unui corp și 

este  proporțională cu deformația Δx având sens contrar (legea lui 

Hooke) 

 𝐹 = −𝑘 ∆𝑥. (4.6) 

f) La mișcarea uniformă pe circumferință accelerația 

corpului și forța centripetă, care acționează asupra lui, sunt 

orientate spre centrul circumferinței  și  

 𝐹𝑐 = 𝑚𝑎𝑛 =
𝑚𝑣2

𝑅
.  (4.7) 

g) Forța cu care corpul acționează asupra suspensiei sau 

reazemului (suportului) se numește pondere și,  independent de 

poziția corpului (Fig. 4.1),   

 𝑃 = 𝑁  și   𝑃 = 𝑇. (4.8) 

Dacă sub acțiunea a două forțe de greutate și de reacțiune 

normală (sau de greutate și de tensiune din fir)  corpul se mișcă 

Fig.4.1. Aplicarea forțelor  



accelerat, greutatea corpului se schimbă (devine sau mai mare, 

sau mai mică). În așa mod se obține starea de imponderabilitate. 

 

4.2. Probleme rezolvate 

 

La rezolvarea problemelor la compartimentul Dinamica 

procedăm în modul următor: mai întâi reprezentăm pe desen 

vectorii  tuturor forțelor la corp și apoi  scriem legea a doua a lui 

Newton în forma vectorială. Indicăm sensul vectorului de 

accelerație. Dacă corpul se află în repaus sau se mișcă uniform, 

accelerația este egală cu zero. Apoi alegem sensul axelor  OY și 

OX indicând proiecțiile forțelor pe acestea și scriem legea a doua 

a lui Newton pentru proiecții. După care rezolvăm ecuațiile 

obținute.    

Problema 1. Un vagon cu masa de 20 t  se mișcă cu o 

accelerație negativă constantă, numeric egală cu 0,3 m/s2. Viteza 

inițială a vagonului este de 54 km/h. Ce forța acționează asupra 

vagonului și ce distanța va parcurge el până la oprire?  

Rezolvare. La mișcarea încetinită asupra vagonului în sensul 

mișcării acționează numai forța de frânare, de aceea 

 𝐹𝑓𝑟 = 𝑚𝑎 = 6 𝑘𝑁.  

Timpul până la oprire a vagonului îl determinăm din 

expresia  

𝑣 = 𝑣0 − 𝑎𝑡, 

luând în considerare că 𝑣 = 0. Obținem  

 𝑡 =
𝑣0

𝑎
= 50 𝑠 

și drumul parcurs până la oprire este 

 𝑆 = 𝑣0𝑡 −
𝑎𝑡2

2
= 375 𝑚. 



Problema 2. Asupra unui corp ce se află pe o masă 

orizontală acționează forța F = 5 N, care constituie cu orizontala 

un unghi α = 60°. Forța de reacțiune normală este egală cu 10 N 

și datorită acțiunii forței de frecare corpul se află în repaus. Să se 

afle masa corpului și coeficientul de frecare.  

Rezolvare. Sub acțiunea tuturor forțelor (Fig. 4.2) corpul se 

află în stare de echilibru, de aceea suma vectorială este egală cu 

zero 

                  �⃗� +  �⃗⃗⃗� + �⃗� + 𝐹𝑓𝑟
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0.   (4.9)  

Alegem sensul axei OY de-

a lungul forței �⃗⃗⃗�, iar sensul axei 

OX – de-a lungul orizontalei. 

Atunci ecuația (4.9) pentru 

proiecțiile  forțelor: 

 {
𝑂𝑌:    𝑁 − 𝐺 + 𝐹𝑦 = 0

𝑂𝑋:     𝐹𝑥  − 𝐹𝑓𝑟 = 0,     
(4.10 ) 

unde 

             𝐺 = 𝑚𝑔,               (4.11) 

          𝐹𝑓𝑟 = 𝜇 𝑁,              (4.12) 

și proiecțiile forței F  pe axele 

respective: 

 𝐹𝑥 = 𝐹 cos 𝛼  (4.13) 

 𝐹𝑦 = 𝐹 𝑠𝑖𝑛 𝛼.  (4.14) 

Introducem (4.11 – 4.14) în (4.10)  și obținem  

{
𝑁 − 𝑚𝑔 + 𝐹 sin 𝛼 = 0
𝐹 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝜇 𝑁   = 0

, 

𝜇 =
𝐹 𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑁
= 0,25, 

m=(N+F sin α)/g=1,4 kg. 

Fig.4.2. Aplicarea forțelor  

             (problema 2). 



Problema 3. Corpul cu masa m1 = 4 kg, ce se află pe un plan 

înclinat, este unit printr-un fir și trecut peste un scripete 

imponderabil cu alt corp cu masa m2 = 1 kg (fig. 4.3). Planul 

formează cu orizontul un unghi α = 300. Să se determine 

accelerația cu care se mișcă corpurile  și forța de tensiune în fir, 

dacă forța de frecare se neglijează.  

     Rezolvare. Scriem legea a doua lui Newton pentru fiecare 

corp aparte: 

 𝐺1
⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗� = 𝑚1�⃗�  

 𝐺2
⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗⃗� = 𝑚2�⃗�, 

unde 𝐺1 = 𝑚1𝑔   și    𝐺2 = 𝑚2𝑔 . Alegem sensul axelor de 

coordonate. Pentru 

corpul 1 este 

necesară  numai axa 

OX, pe care o 

orientăm de-a 

lungul  planului 

înclinat în jos; 

pentru corpul 2 este 

suficientă numai axa 

OY.  

           Atunci, pentru proiecțiile forțelor obținem:  

corpul 1:       𝑂𝑋:   𝐺𝑥 − 𝑇 = 𝑚1𝑎  (4.15) 

corpul 2:        𝑂𝑌:   𝑇 − 𝐺2 = 𝑚2𝑎, (4.16) 

unde  

                          𝐺𝑥 = 𝐺1 cos 𝛼 = 𝑚1𝑔 cos 𝛼. (4.17) 

Luând în considerare (4.17 ) rezolvăm (4.15 ) și (4.16)  

𝑎 =
𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝛼−𝑚2𝑔

𝑚1+𝑚2
= 3,5 𝑚/𝑠2, 

Fig.4.3. Aplicarea forțelor (problema 3). 



𝑇 = 𝑚2(𝑎 − 𝑔) = −6,3 𝑁. 

Semnul ‚‚minus” subliniază că sensul forței T  este opus sensului 

axei OX.  

Problema 4. O greutate mică, legată de un fir cu lungimea 

de 32 cm, descrie într-un plan orizontal o circumferință cu raza 

de 20 cm. Să se determine frecvența de rotație a greutății. 

Rezolvare. Asupra corpului 

acționează două forțe: forța de greutate 

�⃗� și forța de tensiune în fir �⃗⃗� (Fig. 4.4). 

Rezultanta de acțiune a acestor forțe 

este  𝑚𝑎𝑐⃗⃗⃗⃗⃗ , unde 𝑎𝑐  este accelerația 

centripetă egală cu 

𝑎𝑐 =
𝑣2

𝑅
 

Suma vectorială a forțelor este 

                     �⃗⃗� + �⃗� =
𝑚𝑣2

�⃗⃗�
, 

și, respectiv, proiecțiile sunt 

{
𝑂𝑌:    𝑇 cos 𝜑 − 𝑚𝑔 = 0

𝑂𝑋:     𝑇 sin 𝜑  =
𝑚𝑣2

𝑅
     

.            (4.18) 

Conform (3.10) și (3.3), viteza liniară este legată cu viteza 

unghiulară și cu frecvența în modul următor  

                           𝑣 = 𝜔𝑅 = 2 𝜋𝜈𝑅.  (4.19) 

Introducem (4.19) în  (4.18) 

 

{
𝑂𝑌:    𝑇 cos 𝜑 = 𝑚𝑔

𝑂𝑋:     𝑇 sin 𝜑  = 𝑚 4𝜋2𝜈2𝑅     
 

și determinăm frecvența 

 𝜈 =
𝑔 𝑡𝑔𝜑

4𝜋2𝑅
     sau   𝜈 =

 √𝑔

2𝜋(𝑙2−𝑅2)1/4 ≈ 1 𝑠−1. 

Fig.4.4. Aplicarea 

forțelor   (problema 4). 



Problema 5. Două corpuri identice cu mase egale m= 5 kg 

se află pe o masă netedă și sunt unite cu un fir. Un scripete 

imponderabil este fixat la marginea  mesei. Prin intermediul altui 

fir trecut peste scripete aceste două corpuri sunt legate cu corpul 

al treilea ce are masa  M= 4m. Să se calculeze timpul în care 

greutatea M va parcurge distanța de 1 m din starea de repaus.   

Rezolvare. Menționăm că forța de tensiune în firul T1 (Fig. 

4.5), care unește corpurile 1  și 2,  se deosebește de  forța de 

tensiune în firul T2  

între corpurile 2 și 

3.  Legea a doua a 

lui Newton pentru 

proiecțiile forțelor 

pentru fiecare corp: 

{
𝑇1 = 𝑚𝑎

𝑇2 − 𝑇1 = 𝑚𝑎
𝑇2 − 𝑀𝑔 = 𝑚𝑎

, 

de unde  

𝑎 =
𝑀 𝑔

3 𝑚
. 

În cazul mișcării 

accelerate,  drumul parcurs este  

𝑆 =
𝑎 𝑡2

2
, 

atunci  

𝑡 = √
2𝑆

𝑎
= √

6 𝑚 𝑆 

𝑀 𝑔
= 0,4 𝑠. 

 

  

Fig.4.5. Aplicarea forțelor  (problema 5). 



4.3. Probleme propuse pentru rezolvare 

 

4.1. De un fir este suspendat un corp cu masa  de 1 kg. Să se afle 

forța de tensiune în fir, dacă firul cu corpul suspendat: a) se 

ridică cu  o accelerație de  2 m/s2; b) se coboară cu aceeași 

accelerație.  

4.2. O sârmă de oțel rezistă suspendată o greutate de 4400 N. Cu 

ce accelerație se poate ridica o greutate de 3900 N, 

suspendată de această sârmă, pentru că ea să nu se rupă? 

4.3. Masa unui ascensor cu pasageri este de 800 kg. Să se afle cu 

ce accelerație și în ce direcție se mișcă ascensorul, dacă  se 

știe că forța de tensiune în fir, ce susține ascensorul, este de 

600 N. 

4.4. De un fir este suspendat un corp.  Dacă acest corp este 

ridicat cu accelerația de 2 m/s2, forța de tensiune în fir va fi 

de două ori mai mică decât forța de tensiune în fir, la care 

firul se rupe. Cu ce accelerație trebuie ridicat acest corp, ca 

firul să nu se rupă?  

4.5. De capetele unui fir trecut peste scripete fix sunt suspendate, 

la aceeași înălțime, două corpuri cu masa m1= 96 g fiecare. 

Dacă pe una din ele este așezat un corp mic, sistemul începe 

să se miște și după t = 3 s distanța între greutăți va fi h =  

1,8 m. Firul poate fi considerat imponderabil și inextensibil. 

Masa scripetelui și frecarea în el se neglijează. Să se afle 

accelerația corpurilor și forța exercitată de corpul mic asupra 

greutății.   

4.6. De capetele unui fir trecut peste scripete fix sunt suspendate, 

la aceeași înălțime, două greutăți cu masa  m1= 96 g fiecare. 

Dacă pe una din ele este așezat un corp mic, sistemul începe 



să se miște și după t = 3 s distanța între greutăți va fi h =  

1,8 m. Firul poate fi considerat imponderabil și inextensibil. 

Masa scripetelui și frecarea în el se neglijează. Să se afle 

masa corpului mic și tensiunea în fir.  

4.7. De capetele unui fir trecut peste scripete fix sunt suspendate, 

la aceeași înălțime, două greutăți cu masa  m1= 96 g fiecare. 

Dacă pe una din ele este așezat un corp mic, sistemul începe 

să se miște și după t = 3 s distanța între greutăți va fi h =  

1,8 m. Firul poate fi considerat imponderabil și inextensibil. 

Masa scripetelui și frecarea în el se neglijează. Să se afle 

forța de presiune pe axa scripetelui. 

4.8. Două bile identice sunt legate între ele cu un fir inextensibil 

și imponderabil trecut peste un scripete fix. Una din bile este 

cufundată într-un vas cu lichid. Cu ce viteză constantă se vor 

mișca bilele, dacă se știe că viteza constantă de cădere a unei 

bilei în același lichid este egală cu 10 cm/s. Forța de 

rezistență este proporțională cu viteza   F=kv.  Densitatea 

lichidului este 1000 kg/m3, densitatea bilelor – 2400 kg/m3. 

4.9. De tavanul unui tramvai este suspendată o sferă de un fir. 

Vagonul frânează și viteza lui în timpul Δt = 3s variază 

uniform de la 18 km/h  la   6 km/h. Sub ce unghi se va abate 

firul împreună cu sfera.  

4.10. Un automobil are masa 1 t. În timpul mișcării asupra 

automobilului acționează forța de frecare egală cu 0,1 din 

greutatea lui. Să se afle forța de tracțiune, dezvoltată de 

motorul automobilului, dacă acesta se mișcă cu o viteză 

constantă în sus pe un povârniș cu o pantă de 1 m la fiecare 

25 m de drum. 



4.11. Un automobil are masa 1 t. În timpul mișcării asupra 

automobilului acționează forța de frecare egală cu 0,1 din 

greutatea lui. Să se afle forța de tracțiune, dezvoltată de 

motorul automobilului, dacă acesta se mișcă cu o viteză 

constantă în jos   pe un povârniș cu o pantă de 1 m la fiecare 

25 m de drum. 

4.12. Să se afle forța de tracțiune, dezvoltată de motorul unui 

automobil ce se mișcă în sus pe un povârniș cu o accelerație 

de 1 m/s2. Panta povârnișului este de 1 m la fiecare 25 m de 

drum. Forța de greutate este 9,8·103 N. Coeficientul de 

frecare este egal cu 0,1.  

4.13.  Un corp este situat pe un plan înclinat ce formează cu 

orizontala un unghi de 30o.  La ce valoare limită a 

coeficientului de frecare corpul începe să alunece pe planul 

înclinat? 

4.14. Un corp este situat pe un plan înclinat ce formează cu 

orizontala un unghi de 30o. Cu ce accelerație alunecă corpul 

pe plan, dacă coeficientul de frecare  este egal cu 0,03. 

4.15.  Un corp este situat pe un plan înclinat ce formează cu 

orizontala un unghi de 30o. În cât timp parcurge corpul o 

distanță de 100 m, dacă coeficientul de frecare  este egal cu 

0,03. 

4.16. Un corp este situat pe un plan înclinat ce formează cu 

orizontala un unghi de 30o. Ce viteză va obține corpul la 

alunecarea pe acest plan  din repaus la distanța  de 100 m? 

Coeficientul de frecare  este egal cu 0,03. 

4.17. Un corp alunecă pe un plan înclinat ce formează cu 

orizontul un unghi de 45o. Parcurgând distanța  S =36 cm, 



corpul atinge viteza 2 m/s. Să se afle coeficientul de frecare 

dintre corp și plan.   

4.18. Două corpuri cu mase  m1=2 kg și m2=1 kg sunt unite 

printr-un fir și trecute peste un scripete imponderabil. Să se 

afle accelerația cu care se mișcă corpuri. Frecarea în scripete 

se neglijează. 

4.19. Două corpuri cu mase  m1=2 kg și m2=1 kg sunt unite 

printr-un fir și trecute peste un scripete imponderabil. Să se 

afle forța de tensiune în fir. Frecarea în scripete se 

neglijează. 

4.20. Un scripete imponderabil este fixat la marginea unei mese. 

Corpurile A și B, având mase egale m1 = m2= 1 kg sunt unite 

prin intermediul unui fir și trecute peste un scripete. 

Coeficientul de frecare dintre corp și masă este egal cu 0,1.  

Frecarea în scripete se neglijează. Să se afle accelerația cu 

care se mișcă corpurile.  

4.21. Un scripete imponderabil este fixat la marginea unei mese. 

Corpurile A și B, având mase egale m1 = m2 = 1 kg sunt 

unite prin intermediul unui fir și trecute peste un scripete. 

Coeficientul de frecare dintre corp și masă este egal cu 0,1.  

Frecarea în scripete se neglijează. Să se afle tensiunea în fir. 

4.22. Un scripete imponderabil este fixat în vârful unui plan 

înclinat ce formează cu orizontul un unghi de 30°. Corpurile 

A și B, având mase egale m1 = m2= 1 kg, sunt unite prin 

intermediul unui fir și trecute peste un scripete.  Coeficientul 

de frecare dintre corp și planul înclinat este egal cu 0,1.  Să 

se afle accelerația cu care se mișcă corpurile.   

4.23. Un scripete imponderabil este fixat în vârful unui plan 

înclinat ce formează cu orizontul un unghi de 30°. Corpurile 



A și B, având mase egale m1 = m2= 1 kg sunt unite prin 

intermediul unui fir și trecute peste un scripete.  Coeficientul 

de frecare dintre corp și planul înclinat este egal cu  0,1.  Să 

se afle forța de tensiune în fir.  

4.24. Un scripete imponderabil este fixat în vârful a două plane 

înclinate ce formează cu orizontul unghiuri de 30° și 45°. 

Corpurile A și B cu mase egale m1 = m2= 1 kg sunt unite cu 

un fir și trecute peste un scripete. Coeficientul de frecare 

dintre corpuri și planele înclinate este egal cu 0,1. Să se afle 

accelerația cu care se mișcă corpurile.  

4.25. Un scripete imponderabil este fixat în vârful a două plane 

înclinate ce formează cu orizontul unghiuri de 30° și 45°. 

Corpurile A și B cu mase egale m1 = m2= 1 kg sunt unite cu 

un fir și trecute peste un scripete. Coeficientul de frecare 

dintre corpuri și planele înclinate este egal cu 0,1. Să se afle 

forța de tensiune în fir.  

4.26  Un automobil are masa 1 t. În timpul mișcării asupra 

automobilului acționează forța de frecare egală cu 0,1 din 

greutatea lui. Să se afle forța de tracțiune, dezvoltată de 

motorul automobilului, dacă acesta se mișcă cu o viteză 

constantă în sus pe un povârniș cu o pantă de 1 m la fiecare 

25 m de drum. 

4.27. Un  plan  înclinat  constituie cu planul orizontal unghiurile 

α = 30° și β = 45°. Două corpuri cu masele m1 = 0,45 kg și  

m2 =0,5 kg sunt fixate de capetele unui fir neextinsibil, 

imponderabil și trecut peste  un scripete practic fără frecare. 

Să se determine forța de tensiune în fir și accelerația de 

mișcare a corpurilor. 



4.28. Un corp este situat pe un plan înclinat ce formează cu 

orizontala un unghi de 30o. Ce viteză va obține corpul la 

alunecarea pe acest plan  din repaus la distanța  de 100 m? 

Coeficientul de frecare  este egal cu 0,03. 

4.29. Un scripete imponderabil este fixat în vârful a două plane 

înclinate ce formează cu orizontul unghiuri de 30° și 45°.. 

Corpurile A și B cu mase egale m1 = m2 = 1 kg sunt unite cu 

un fir și trecute peste un scripete. Coeficientul de frecare 

dintre corpuri și planele înclinate este egal cu 0,1. Să se afle 

accelerația cu care se mișcă corpurile. 

4.30. Pe o suprafață orizontală se mișcă un corp cu masă 𝑚 =

10 𝑘𝑔 sub acțiunea forței 𝐹 = 50 𝑁, orientată sub un unghi 

𝛼 = 60° față de orizont. Să se determine accelerația cu care 

se mișcă corpul. Cu ce forță acționează greutatea pe 

suprafață? Frecarea dintre corp și suprafață se neglijează. 

4.31. Cu ce forță acționează un om cu masa de 70 𝑘𝑔  asupra 

ascensorului, care se mișcă cu accelerația 0,8 𝑚/𝑠2 în sus și 

în jos? Cu ce accelerație trebuie să se miște ascensorul, ca 

omul să nu acționeze asupra lui? 

4.32. Două corpuri cu 

masele 𝑚1 = 200 𝑔 

și 𝑚2 = 300 𝑔  sunt 

legate între ele cu un 

fir și sunt așezate pe 

o suprafață orizonta-

lă netedă (Fig. 4.6). 

Сu ce accelerație se vor mișca corpurile, dacă la greutatea 

𝑚1 se va aplica o forță 𝐹 = 1,5 𝑁,  orientată orizontal la 

suprafață? Care va fi forța de tensiune în fir? 

Fig.4.6. Desen pentru problema 4.32.  



4.33. Două corpuri  identice de masă 𝑀 sunt legate între ele cu 

un fir aruncat peste un bloc cu axul nemișcat. Pe una din 

greutăți este pusă o încărcătură de masă 𝑚. Să se determine  

forța cu care va acționa încărcătura asupra greutății. 

4.34. Ce forță orizontală 

constantă (Fig. 4.7) 

trebuie aplicată unui 

cărucior de masă 𝑀 =

1 𝑘𝑔 , pentru ca greu-

tățile cu masele 𝑚1 =

0,4 𝑘𝑔  și 𝑚2 = 0,2 𝑘𝑔 

să rămână nemișcate în 

raport cu el?   

4.35. Care este viteza inițială a unui puc aruncat pe gheață, dacă 

el s-a oprit peste 40 𝑠? Coeficientul de frecare dintre puc și 

gheață este 𝜇 = 0,05. 

4.36. Să se determine accelerația unui corp care alunecă din 

repaus pe un plan înclinat, cu unghiul de înclinare 𝛼 = 450. 

Coeficientul de frecare dintre corp și planul înclinat este 𝜇 =

0,01.  Să se determine lungimea planului înclinat, dacă 

timpul de deplasare de-a lungul acestuia  este 2 s.  

4.37. Un om trage o sanie cu masa 𝑚 = 8 𝑘𝑔  cu o forță 𝐹 =

100 𝑁  de sfoară sub un unghi 𝛼 = 30°  față de orizont. 

Coeficientul de frecare dintre sanie și omăt este 𝜇 = 0,1. Să 

se determine accelerația cu care va începe să se miște sania. 

4.38. Cât timp un corp de masă 𝑚 va aluneca pe un plan înclinat 

sub un unghi 𝛼 față de orizont cu înălțimea ℎ, dacă pe un 

plan înclinat sub un unghi 𝛽  față de orizont el se mișcă 

uniform? 

Fig.4.7. Desen pentru problema 

              4.34.  



4.39. Să se determine accelerația corpurilor 

în sistemul reprezentat în Figura 4.8. 

Coeficientul de frecare dintre corpul 𝑚1 

și plan este 𝜇 = 0,1.  Frecarea în bloc, 

între masele blocului și fir se neglijează. 

Masele corpurilor sunt egale cu 𝑚1 =

1,5 𝑘𝑔 , 𝑚2 = 0,5 𝑘𝑔 , iar forța 𝐹 =

10 𝑁 . Unghiul 𝛼  dintre forța 𝐹  și 

orizont este de 30°.   

4.40. Pe un drum abrupt cu unghiul de 

înclinare 𝛼 = 30° față de orizont (Fig. 

4.9.) se dă drumul unei vagonete cu 

masa 𝑀 = 500 𝑘𝑔 . Să se determine 

forța de tensiune în frânghie la frânarea 

vagonetei la sfârșitul drumului, dacă 

viteza ei până la frânare era 𝑣0 = 2 m/s, 

iar timpul de frânare 𝑡 = 5 𝑠 . 

Coeficientul de frecare este 𝜇 = 0,01.  

4.41. În Figura 4.10 este ilustrat un pendul 

conic, compus dintr-o bilă atârnată de un 

fir, care descrie o circumferință într-un 

plan orizontal. Masa bilei este 𝑚 =

100 𝑔 , lungimea firului 𝑙 = 40 𝑐𝑚 , iar 

unghiul de abatere de la verticală 𝛼 =

600. Să se determine viteza unghiulară a 

bilei și forța de tensiune în fir. 

4.42. Un pendul matematic are masa 𝑚  și 

lungimea 𝑙. În momentul când pendulul formează un unghi 

Fig.4.8. Desen pentru  

problema  4.39. 

Fig.4.9. Desen pentru  

              problema  4.40. 

Fig.4.10. Desen pentru 

            problema  4.41. 



𝛼 cu verticala, viteza lui este egală cu 𝑣. Care este în acest 

moment forța de tensiune în fir? 

4.43. O greutate atârnată de un fir cu lungimea 𝑙 = 98 𝑐𝑚  se 

rotește uniform pe circumferință, pe o suprafață orizontală. . 

Să se determine perioada de rotație a greutății, dacă la 

rotirea ei, firul se abate de la verticală cu un unghi 𝛼 = 60°.  

4.44. De un fir cu lungimea 1 𝑚 este atârnat un corp cu masa 

100 𝑔. Care va fi raportul accelerațiilor cu care se va roti 

corpul, în cazul când firul va forma cu verticala unghiurile 

𝛼1 = 30° și 𝛼2 = 60°. Care va fi în acest caz raportul dintre 

viteze liniare ale corpului? 

4.45. Să se determine forța cu care un motociclist cu masa 𝑚, 

mișcându-se cu viteza 𝑣, acționează asupra mijlocului unui 

pod în cazul: 1) podului orizontal; 2) podului convex de rază 

𝑅; 3) podului concav de rază 𝑅. 

4.46 Care va fi raportul forțelor cu care un automobil acționează 

asupra mijlocului unui pod convex și a unui pod concav? 

Raza de curbură a podului în ambele cazuri este 40 𝑚 . 

Viteza automobilului este de 36 𝑘𝑚/ℎ. 

4.47. Pe un pod convex, cu raza de curbură 𝑅 = 90 𝑚, cu viteza 

𝑣 = 54 𝑘𝑚/ℎ, se mișcă un automobil cu masa 𝑚 = 2 𝑡. Să 

se determine punctul în care ponderea automobilului asupra 

podului va fi 𝑃 = 5 𝑘𝑁. 

4.48. Un automobil se mișcă pe un pod convex cu raza 𝑅 =

40 𝑚. Care va fi accelerația orizontală maximală dezvoltată 

de automobil în cel mai înalt punct, dacă viteza lui în acest 

punct este 𝑣 = 50,4 𝑘𝑚/ℎ, iar coeficientul de frecare dintre 

automobil și pod este 𝜇 = 0,6?    



5. Legile de conservare 

 

5.1. Noțiuni generale 

Obiective  și conținuturi  

 

I. Impuls și legea de conservare a impulsului. Mărimea 

vectorială egală cu produsul masei și vitezei 

 𝑚�⃗� = �⃗� (5.1) 

se numește impulsul punctului material.  

     Legea a doua a lui Newton poate avea următoarea formă: 

 
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= �⃗�. (5.2) 

Obiective de referință 

Studentul va fi capabil: 

Unități de 

conținut 

- să definească mărimile fizice: 

impulsul corpului, impulsul forței, 

lucrul mecanic, puterea, energia 

potențială, energia cinetică, energia 

mecanică; 

- să formuleze și să aplice în 

situații practice legea de conservare a  

impulsului și legea de transformare și 

conservare a energiei mecanice pentru 

sisteme conservative de forțe; 

- să definească lucrul forțelor de 

greutate și elastice; 

- să aplice legile conservării la 

rezolvarea problemelor reale; 

- să utilizeze în diverse situații 

parametrii: lucrul mecanic, puterea, 

energia mecanică. 

Impulsul. Lucrul 

 

Legea de conservare a 

impulsului. Puterea. 

Energia.  

 

Energia cinetică și 

potențială. Legea de 

conservare și 

transformare a energiei 

în mecanică.  

 

 

Lucrul forțelor de 

greutate și elastice. 

 

 



Dacă avem un sistem compus din N puncte materiale, atunci 

impulsul acestui sistem este egal cu suma vectorială  

 𝑝1⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑝2⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑝3⃗⃗⃗⃗⃗ + ⋯ = ∑ 𝑝𝑖⃗⃗⃗ ⃗ = �⃗�𝑁
𝑖 . (5.3) 

În cazul sistemului izolat în lipsa forțelor exterioare obținem 

expresia  

 
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= 0 sau �⃗� = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡, (5.4) 

care reprezintă legea de conservare a impulsului: impulsul unui 

sistem izolat este mărime constantă.  

II. Lucrul. Se numește lucru mecanic o mărime scalară, 

egală cu produsul dintre proiecția forței pe direcția deplasării FS 

(considerăm că F = const)  și distanța S parcursă de punctul de 

aplicație a forței  

            𝐿 =  �⃗� ∙ 𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝑆 = 

                =  𝐹 ∙ 𝑆 𝑐𝑜𝑠𝛼              (5.5) 

Lucrul este o mărime algebrică, deci 

lucrul poate fi atât pozitiv L>0 

(pentru un unghi α ascuțit, Fig. 5.1), 

cât și negativ L<0 (pentru un unghi α 

obtuz).  

III. Puterea. Mărimea care arată ce lucru a fost efectuat într-

o unitate de timp se numește putere 

 𝑃 =
∆𝐿

∆𝑡
. (5.6) 

Presupunem că în timpul dt forța F rămâne practic constantă. 

Atunci  

 𝑃 =
𝑑𝐿

𝑑𝑡
= �⃗� ∙

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= �⃗� ∙ �⃗�.  (5.7) 

Fig.5.1. Proiecția forței  

pe  deplasare. 



IV. Energia și legea de conservare a energiei. Mărimea 

fizică, care caracterizează capacitatea unui corp sau a unui sistem 

de corpuri de a efectua un lucru, se numește energie. 

a) Energia, condiționată de mișcarea corpului în câmpul de 

forțe, se numește  energie cinetică  

 𝑇 =
𝑚𝑣2

2
=

𝑝2

2𝑚
. (5.8) 

b) Energia, care depinde de poziția corpului în câmpul 

gravitațional de forțe, se numește energie potențială 

 𝑈 = 𝑚𝑔ℎ. (5.9) 

c) Legea de conservare a energiei. Variația energiei unui 

sistem de corpuri, între care acționează forțe conservative, este 

egală cu lucrul efectuat de forțele exterioare L' 

 ∆𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 = (𝑇2 + 𝑈2) − (𝑇1 + 𝑈1) = 𝐿′. (5.10) 

Dacă forțele exterioare lipsesc 𝐿′ = 0, atunci 

 ∆𝐸 = 0        sau 𝐸 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 . (5.11) 

Aceasta este una dintre legile fundamentale ale mecanicii – legea 

de conservare a energiei: energia mecanică totală a unui sistem 

izolat de corpuri, între care acționează numai forțe conservative, 

rămâne constantă. 

 

5.2. Probleme rezolvate 

 

Problema 1. Un corp cu masa 1 kg este ridicat cu o forță 

constantă F la înălțimea de 10 m. Cu ce accelerație a fost ridicat 

acest corp, dacă la ridicarea lui a fost efectuat lucrul L=0,5 J ? 

Rezolvare. Conform (5.5), lucrul efectuat de forța F este egal 

cu 

 𝐿 = 𝐹 ∙ ℎ, 



atunci 𝐹 =
𝐿

ℎ
. (5.12) 

Sub acțiunea acestei forțe corpul se mișcă accelerat 

 𝐹 = 𝑚𝑎, 

de unde, luând în considerare (5.12) 

   𝑎 =
𝐹

𝑚
=

𝐿

𝑚 ℎ
. 

Problema 2. O minge, a cărei viteza este egală cu v1 = 10 

m/s, este aruncată cu o rachetă de tenis în direcția opusă și viteza 

mingii devine egală cu v2 = 15 m/s. Să se afle variația impulsului 

mingii, dacă se știe că variația energiei ei cinetice este ∆𝑇 = 8,75 

J. 

Rezolvare. Proiecția vitezei 

inițiale a mingii v1 coincide 

cu axa OX (v1> 0), iar după 

aruncarea cu o rachetă de 

tenis v2 < 0 (Fig. 5.2). De 

aceea, variația impulsului va fi egală 

 ∆𝑝 = 𝑝2 − 𝑝1 = − 𝑚𝑣2 −  𝑚𝑣1 = −𝑚(𝑣2 + 𝑣1). (5.13) 

Respectiv, variația energiei cinetice este 

 ∆𝑇 =
𝑚𝑣2

2

2
−

𝑚𝑣1
2

2
=

𝑚(𝑣2
2−𝑣1

2)

2
. (5.14) 

Din (5.14) determinăm masa mingii 

 𝑚 =
2 ∆𝑇

(𝑣2
2−𝑣1

2)
 

și introducem în (5.13) 

 ∆𝑝 = −
2 ∆𝑇

(𝑣2
2−𝑣1

2)
(𝑣2 − 𝑣1) = −

2 ∆𝑇

(𝑣2 +𝑣1 )
. 

Fig.5.2. Desen pentru problema 2. 



Problema 3. Un corp cu masa m1= 1,5  kg și viteza v1=2 m/s 

se mișcă în întâmpinarea unui alt corp și se ciocnește cu el 

neelastic. Masa corpului al doilea este  m2= 1 kg, iar  viteza 

înainte de ciocnire este  v2=1 m/s. 

Cât timp se vor mișca aceste 

corpuri după ciocnire, dacă 

coeficientul de frecare μ=0,1? 

Rezolvare. Menționăm că după 

ciocnirea neelastică corpurile se 

mișcă împreună și se îndeplinește 

numai legea de conservare a impulsului (Fig. 5.3). Obținem 

𝑚1𝑣1 − 𝑚2𝑣2 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑣𝑜 

ce permite a determina viteza corpurilor după ciocnire 

                                𝑣0 =
𝑚1𝑣1−𝑚2𝑣2

𝑚1+𝑚2
.                                    (5.15) 

După ciocnire corpurile se mișcă încetinit cu accelerația a  sub 

acțiunea forței de frecare  

 𝜇 𝑚𝑔 = (−𝑚𝑎). (5.16) 

Pe de altă parte, conform (2.5), accelerația corpurilor este 

 𝑎 =
𝑣−𝑣0

𝑡
. (5.17) 

Luând în considerare că viteza finală 𝑣 = 0, introducem (5.17)  

în (5.16) și determinăm timpul de deplasare a corpurilor până la 

oprire 

 𝑡 =
𝑣0

𝜇𝑔
. 

Problema 4. Dintr-un tun cu masa m1=500 kg zboară un 

proiectil sub un unghi 𝛼 = 45° față de orizont. Masa proiectilului 

m2=10 kg, iar viteza v2 =200m/s. Ce viteză capătă tunul datorită 

reculului? 

   Fig.5.3. Desen pentru  

                problema 3. 



Rezolvare. Până la 

tragerea focului 

impulsul sistemului (tun 

și proiectil) este egal cu 

zero. După tragerea 

focului impulsul 

sistemului constă din impulsul proiectilului și al tunului. Scriem 

legea de conservare  a impulsului  pentru  proiecțiile impulsurilor 

pe axa OX (Fig. 5.4), luând în considerație, că viteza proiectilului 

constituie unghiul α cu axa OX  

 0 = −𝑚1𝑣1 + 𝑚2𝑣2 𝑋  (5.18) 

Proiecția proiectilului este   

                             𝑣2 𝑋 = 𝑣2 cos 𝛼                                         (5.19) 

Introducem (5.19) în (5.18) și calculăm viteza tunului la recul  

 𝑣1 =
𝑚2𝑣2 cos 𝛼

𝑚1
.  

Problema 5. De pe un plan înclinat ce formează unghiul 

𝛼 = 30° cu orizont începe a aluneca un corp, care parcurge 

distanța S1=100 m și apoi trece pe alt plan înclinat, care este 

situat simetric față de primul (Fig. 5.5). La ce înălțime h2  se va 

ridica acest corp pe al doilea plan, dacă coeficientul de frecare 

dintre corp și planele înclinate este egal cu 0,1. 

Rezolvare. La începutul mișcării corpul are energia 

potențială determinată de înălțimea h1  

 𝐸1 = 𝑚𝑔ℎ1 = 𝑚𝑔𝑆1 sin 𝛼. (5.20) 

Alunecând, corpul efectuează lucrul de învingere a forței de 

frecare; deci, energia inițială a corpului se transformă în lucrul 

efectuat la distanța S1 și apoi la distanța S2. De aceea, energia 

corpului în punctul final la înălțimea h2 este 

Fig.5.4. Desen pentru problema 4.  



 

 

 𝐸2 = 𝑚𝑔ℎ2 + 𝐿1 + 𝐿2, (5.21) 

 𝐿1 = 𝐹1 𝑓𝑟 ∙ 𝑆1 (5.22) 

 𝐿2 = 𝐹2 𝑓𝑟 ∙ 𝑆2 = 𝐹2 𝑓𝑟 ∙
ℎ2

sin 𝛼
. (5.23) 

Conform definiției, forța de frecare este 

 𝐹𝑓𝑟 = 𝜇𝑁, (5.24) 

iar forța de reacțiune normală  �⃗⃗⃗� o determinăm analizând forțele 

ce acționează asupra corpului pe plan înclinat (Fig. 5.5). 

Proiecțiile forțelor pe axa OY: 

 𝑁 − 𝐺𝑦 = 0  sau  𝑁 = 𝑚𝑔 cos 𝛼. (5.25) 

Egalăm (5.20) cu (5.21 ) luând în considerare (5.22 -5.25 ) 

         𝑚𝑔𝑆1 sin 𝛼 = 𝑚𝑔ℎ2 + 𝜇𝑚𝑔𝑆1 cos  𝛼 + 𝜇𝑚𝑔
ℎ2

sin 𝛼
cos  𝛼 

și calculăm 

 ℎ2 =
𝑆1(sin 𝛼−𝜇 cos 𝛼)

1+𝜇 𝑐𝑡𝑔 𝛼
. 

Problema 6. Un corp cu masa m alunecă fără frecare pe un 

uluc de la înălțimea h. Ulucul se transformă într-un cerc cu raza 

Fig.5.5. Desen pentru problema 5. 



R. Să se determine forța cu care apasă corpul asupra ulucului în 

punctul ce corespunde unghiului 𝛼.  

Rezolvare. Rezolvarea acestei probleme se bazează atât pe 

legea de conservare a energiei, cât și pe legile dinamicii. 

a) Conform legii a treia a lui Newton, corpul apasă asupra 

ulucului (ponderea �⃗⃗� ) cu aceeași forța cu care ulucul apasă 

asupra corpului (forța de reacțiune normală �⃗⃗⃗�). Deci  

 𝑁 = 𝑃. (5.26) 

În Figura 5.6. sunt prezentate toate forțele ce acționează asupra 

corpului și rezultanta acestora este 𝑚𝑎𝑐, unde 𝑎𝑐 este accelerația 

centripetă egală cu  

 𝑎𝑐 =
𝑣2

𝑅
. (5.27) 

Respectiv,  axa OY o alegem orientată  spre centrul 

circumferinței  și legea a doua a lui Newton este   

 𝑁 + 𝐺𝑦 = 𝑚𝑎𝑐. (5.28) 

Proiecția forței de greutate pe axa OY este  

  𝐺𝑦 = 𝐺 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝑚𝑔 sin 𝛼, 

atunci, luând în considerare  (5.27), 

 𝑁 =  
𝑚𝑣2

𝑅
− 𝑚𝑔 sin 𝛼. (5.29) 

Fig.5.6. Desen pentru problema 6 



b) Pentru a determina viteza corpului în punctul ce 

corespunde unghiului 𝛼 , vom folosi legea  de conservare a 

energiei. În punctul 1 corpul are numai energia potențială 

 𝐸𝑝1 = 𝑚𝑔ℎ0. (5.30) 

În punctul 2 energia corpului constă atât din energia potențială 

 𝐸𝑝2 = 𝑚𝑔(𝑅 + ℎ), (5.31) 

în care ℎ = 𝑅 sin 𝛼, 

cât și din energia cinetică 

 𝐸𝑐2 =
𝑚𝑣2

2
. (5.32) 

Conform legii de conservare a energiei, egalăm  

 𝐸𝑝1 = 𝐸𝑝2 + 𝐸𝑐2, 

sau  

 𝑚𝑔ℎ0 = 𝑚𝑔(𝑅 + ℎ) +
𝑚𝑣2

2
, 

de unde determinăm 

 𝑣2 = 2𝑔(ℎ0 − 𝑅 − ℎ). (5.33) 

Introducem (5.33) în (5.29) și calculăm forța de reacțiune 

normală 

 𝑁 =
𝑚

𝑅
[2𝑔(ℎ0 − 𝑅 − 𝑅 sin 𝛼)] − 𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝛼. 

 

5.3. Probleme propuse pentru rezolvare 

 

5.1. O roată cu masa 𝑚 = 3 𝑘𝑔 se rostogolește fără alunecare pe 

o suprafață orizontală cu viteza 𝑣 = 5 𝑚/𝑠. Să se determine 

impulsul  roții. 

5.2. Un corp cu masa 𝑚1 = 100𝑔  alunecă pe o suprafață 

orizontală absolut netedă cu viteza 𝑣 = 3 𝑚/𝑠  și se 

ciocnește cu un alt corp  cu masa 𝑚2 = 200𝑔, care se află în 



repaus. Să se determine viteza corpurilor, dacă după ciocnire 

ele încep să se  miște împreună. 

5.3. Două corpuri, mișcându-se unul în întâmpinarea celuilalt, cu 

aceeași viteză 𝑣 = 3 𝑚/𝑠,  după ciocnire au început să se 

miște împreună cu viteza 𝑢 = 1,5 𝑚/𝑠 . Să se determine 

raportul dintre masele acestor corpuri. Frecarea se 

neglijează. 

5.4. Un cărucior cu nisip se mișcă cu viteza 𝑣1 = 1 𝑚/𝑠.  În 

întâmpinarea lui zboară un proiectil cu masa 𝑚 = 2 𝑘𝑔 cu 

viteza orizontală 𝑣2 = 7 𝑚/𝑠. Cu ce viteză (și în ce direcție) 

va continua să se miște căruciorul cu proiectilul blocat în 

nisip? Masa căruciorului cu tot cu nisip este 𝑀 = 10 𝑘𝑔. 

5.5. Cu ce viteză 𝑣, după o împușcătură orizontală din pușcă, va 

începe să se miște țintașul, stând pe gheață? Masa țintașului 

împreună cu pușca constituie 𝑀 = 70 𝑘𝑔,  masa glontelui 

este 𝑚 = 10 𝑔 și viteza lui inițială 𝑣0 = 700 𝑚/𝑠. 

5.6. O platformă de cale ferată cu masa 𝑀 = 20 𝑡 se mișcă cu 

viteza 𝑣1 = 9 𝑘𝑚/ℎ.  Pe platformă este situat un tun, din 

care zboară un proiectil cu masa 𝑚 = 25 𝑘𝑔  și cu viteza 

orizontală  𝑣2 = 700 𝑚/𝑠  față de tun. Să se determine 

viteza platformei 𝑢, dacă împușcătura s-a produs în direcția 

mișcării ei. 

5.7. O platformă de cale ferată cu masa 𝑀 = 20 𝑡 se mișcă cu 

viteza 𝑣1 = 9 𝑘𝑚/ℎ.  Pe platformă este situat un tun, din 

care zboară un proiectil cu masa 𝑚 = 25 𝑘𝑔  și cu viteza 

orizontală  𝑣2 = 700 𝑚/𝑠. Să se determine viteza platformei 

𝑢, dacă împușcătura s-a produs în direcția opusă mișcării ei. 

5.8. Un corp cu masă 𝑀 = 300 𝑔 cade liber de la înălțimea 𝐻 =

10 𝑚. La înălțimea 𝐻/2 în corp nimerește și rămâne în el un 



glonte cu masa 𝑚 = 10 𝑔 , care zbura orizontal cu viteza 

𝑣0 = 400 𝑚/𝑠. Să se determine viteza corpului și unghiul 

format de vectorul vitezei cu orizontala după ciocnire. 

5.9. Pe un plan înclinat care formează un unghi 𝛼 cu orizontul 

începe să alunece fără frecare o ladă cu nisip cu masa 𝑀. În 

momentul când lada a parcurs drumul 𝑙, în ea nimerește un 

corp cu masa 𝑚, care se mișca orizontal. După ce acest corp 

a nimerit în ea lada s-a oprit. Cu ce viteză se mișca corpul? 

5.10. Pe un plan înclinat cu unghiul 𝛼 = 30° la bază, uniform 

alunecă o ladă cu nisip cu masa 𝑀 = 10 𝑘𝑔 și cu viteza 𝑣 =

1 𝑚/𝑠. După ce în ladă a nimerit un glonte cu masa 𝑚 =

10 𝑔, care zbura orizontal, lada s-a oprit. Să se determine 

viteza glontelui. 

5.11. Din vârful unei pene cu unghiul 𝛼 = 45°  la bază, de la 

înălțimea 𝐻 = 20 𝑐𝑚  începe să alunece un corp cu masa 

𝑚 = 0,5 𝑘𝑔. Pana se află pe o suprafață perfect netedă. Să 

se determine distanța la care se va deplasa pana, când corpul 

va fi la baza ei. Masa penei este 𝑀 = 1,5 𝑘𝑔.      

5.12. Un corp cu masa 𝑚 = 2 𝑘𝑔  se mișcă rectiliniu pe o 

suprafață orizontală sub acțiunea forței 𝐹, orientată sub un 

unghi 𝛼 = 60° față de orizont. Coeficientul de frecare dintre 

corp și plan este 𝜇 = 0,2 . Să se determine ce lucru vor 

efectua forța de greutate, forța de reacțiune normală, forța de 

frecare și forța 𝐹, când corpul va parcurge distanța 𝑠 = 1 𝑚.   

5.13. Un lift cu masa de 300 𝑘𝑔 se ridică cu 10 𝑚. Ce lucru va 

efectua forța de tensiune în fir, care ridică liftul? Ce lucru va 

efectua forța de greutate? 

5.14. O placă cu masa 𝑚 = 3 𝑘𝑔  și 

lungimea 𝑙 = 1 𝑚  se află la 

Fig.5.7. Desen pentru 

problema 5.14. 



distanța 𝑥  de la două semiplane (A și B) din diferite 

materiale, care se află în contact (Fig. 5.7). Ce lucru trebuie 

efectuat pentru a împinge placa pe al doilea semiplan, dacă:  

1) 𝑥 = 0, 𝜇1 = 𝜇2 = 0,1 ; 2) 𝑥 = 0, 𝜇1 = 0, 𝜇2 = 0,1 ; 3) 

𝑥 = 10 𝑐𝑚,  𝜇1 = 0,1, 𝜇2 = 0,2?  

5.15. Un automobil cu masa 𝑀 = 1 𝑡  se pornește din repaus, 

mișcându-se uniform accelerat și parcurge un drum 𝑆 =

50 𝑚 timp de 𝑡 = 5 𝑠. Ce putere dezvoltă automobilul? 

5.16. Un corp cu masa 𝑚 = 5 𝑘𝑔  se mișcă sub acțiunea unei 

forțe orizontale 𝐹 = 10 𝑁 . Coeficientul de frecare dintre 

corp și plan este 𝜇 = 0,1 . Ce lucru vor efectua forța de 

frecare și forța 𝐹, după ce  corpul va parcurge distanța 𝑆 =

10 𝑚? 

5.17. Distanța de frânare a unui automobil, care se mișca cu 

viteza 𝑣1 = 30 𝑘𝑚/ℎ, este egală cu  𝑆 = 7,2 𝑚. Care va fi 

distanța de frânare, dacă viteza automobilului se va mări 

până la 𝑣2 = 50 𝑘𝑚/ℎ? 

5.18. Ce lucru trebuie efectuat ca un automobil cu masa 𝑀 =

1,5 𝑡  să-și mărească viteza de la 36  până la 72 𝑘𝑚/ℎ ? 

Rezistența aerului se neglijează. 

5.19. Un om, stând pe un cărucior nemișcat, aruncă orizontal cu 

viteza 𝑣 = 5 𝑚/𝑠  o piatră cu masa 𝑚 = 8,0 𝑘𝑔.  Să se 

determine ce lucru efectuează omul, dacă masa căruciorului 

împreună cu el este 𝑀 = 160 𝑘𝑔.  

5.20. O pușcă cu masa 𝑀 = 2,8 𝑘𝑔  este atârnată orizontal pe 

două fire paralele. După tragere, în  rezultatul  reculului, ea 

s-a ridicat în sus cu ℎ = 19,6 𝑐𝑚. Masa glontelui este 𝑚 =

9,8 𝑔. Să se determine viteza inițială de zbor a glontelui.  



5.21. Să se determine viteza glontelui care zboară orizontal 

înainte de a lovi un pendul, dacă după ciocnire el s-a abătut 

cu un unghi 𝛼 = 15° de la verticală. Lungimea firului este 

𝑙 = 4,0 𝑚 . Masa glontelui este 𝑚 = 20 𝑔 , iar cea a 

pendulului 𝑀 = 5,0 𝑘𝑔.  

5.22. Viteza corpului până la ciocnirea elastică de un alt corp 

nemișcat era egală cu 𝑣1 = 3,0 𝑚/𝑠 , iar după ciocnire a 

devenit egală cu 𝑢1 = 2,0 𝑚/𝑠. Să se determine viteza celui 

de-al doilea corp după ciocnire. 

5.23. Două corpuri se mișcă orizontal unul în întâmpinarea 

celuilalt pe o linie dreaptă. După ciocnire corpurile se lipesc. 

Să se determine vitezele corpurilor după ciocnire, dacă 

𝑚1 = 0,50 𝑘𝑔,  𝑚2 = 0,90 𝑘𝑔,  𝑣1 = 20 𝑐𝑚/𝑠 . Să se 

determine energiile corpurilor până la și după ciocnire.  

5.24. O bilă ușoară începe să cadă liber și, parcurgând distanța 𝑙, 

se ciocnește elastic de o placă, care se mișcă în sus cu viteza 

𝑢. La ce înălțime va sări bila după ciocnire? 

5.25. O bilă cu masa 𝑚 = 100 𝑔 se mișcă cu viteza 𝑣 = 1,0 𝑚/𝑠 

și se ciocnește elastic de o placă imobilă. Să se determine 

variația impulsului bilei și energia maximă de deformare 

elastică, dacă vectorul vitezei formează cu placa un unghi 𝛼, 

egal cu: 1) 90°; 2) 30°. 

5.26. Un corp, după ciocnirea plastică de un alt corp nemișcat, a 

început să se miște de 𝑛 = 4 ori mai încet. Să se determine 

partea de energie care s-a transformat în energie internă a 

corpului. 

5.27 Să se determine energia cinetică a unui corp cu masa de 

1 𝑘𝑔 , aruncat orizontal cu viteza de 20 𝑚/𝑠 , la sfârșitul 

secundei a patra de la începutul mișcării sale. 



5.28. Un corp aruncat vertical în sus a căzut înapoi peste 4 𝑠 de la 

începutul mișcării. Să se determine energia cinetică în 

momentul căderii și energia potențială în cel mai înalt punct 

al traiectoriei, dacă masa corpului este 200 𝑔. 

5.29. Pe un funicular înclinat sub un unghi 𝛼 = 45°  față de 

orizont se ridică o vagonetă cu masa 𝑚 = 500 𝑘𝑔 . Să se 

determine lucrul efectuat de motorul ascensorului, care 

ridică vagoneta la înălțimea ℎ = 10 𝑚 . Coeficientul de 

frecare este 𝜇 = 0,10. 

5.30. Un cărucior se mișcă pe un drum orizontal cu viteza de 

18 𝑘𝑚/ℎ și apoi intră în pantă. La ce înălțime de la nivelul 

drumului se va opri căruciorul? Frecarea se neglijează. 

5.31. Un corp a fost aruncat vertical în sus cu viteza 𝑣0 =

20 𝑚/𝑠 . La ce înălțime ℎ  de la punctul aruncării energia 

cinetică a corpului va fi egală cu energia potențială? 

5.32. O minge cu masa de 50 𝑔 la căderea de la înălțimea de 

3,0 𝑚  a sărit la înălțimea de 2,0 𝑚 . Cu cât s-a micșorat 

energia mecanică? În ce tip de energie se transformă în acest 

caz energia mecanică? 

5.33. Un corp alunecă de pe un plan înclinat cu înălțimea ℎ =

2,0 𝑚  și unghiul de înclinare 𝛼 = 45° . Să se determine 

coeficientul de frecare dintre corp și plan, dacă este cunoscut 

că la bază viteza corpului este 𝑣 = 6,0 𝑚/𝑠 . Care este 

randamentul planului înclinat? 

5.34. De pe o pârtie cu înălțimea ℎ = 1,0 𝑚 și baza 𝑏 = 5,0 𝑚 

alunecă o sanie, care apoi se oprește, parcurgând un drum 

orizontal 𝑙 = 95 𝑚. Să se determine coeficientul de frecare 

și randamentul. 



5.35. Un corp alunecă în jos pe o 

rampă înclinată, transformându-

se într-o buclă moartă cu raza 

𝑅 = 20 𝑐𝑚  (Fig. 5.8). Care 

trebuie să fie cea mai mică 

înălțime a rampei, pentru ca 

corpul să facă o buclă completă 

fără să cadă? Frecarea se 

neglijează.      

5.36. Un corp de dimensiuni mici începe să alunece din vârful 

unei sfere în jos. La ce înălțime ℎ de la vârf corpul se va 

desprinde de la suprafața sferei de rază 𝑅 ? Frecarea se 

neglijează. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.8. Desenul  pentru 

problema 5.37. 

               problema 

8.6. 



Anexa 1 

 

                    Variantele   lucrărilor   individuale 

 

 

 

 

VariantaМфкшфтеф         Varianta Numărul problemei 

1 1.1 1.13 2.1 2.13 2.25 3.1 3.13 3.25 3.37 4.1 4.13 4.25 4.37 5.1 5.13 5.25 

2 1.2 1.14 2.2 2.14 2.26 3.2 3.14 3.26 3.38 4.2 4.14 4.26 4.38 5.2 5.14 5.26 

3 1.3 1.15 2.3 2.15 2.27 3.3 3.15 3.27 3.39 4.3 4.15 4.27 4.39 5.3 5.15 5.27 

4 1.4 1.16 2.4 2.16 2.28 3.4 3.16 3.28 3.40 4.4 4.16 4.28 4.40 5.4 5.16 5.28 

5 1.5 1.17 2.5 2.17 2.29 3.5 3.17 3.29 3.41 4.5 4.17 4.29 4.41 5.5 5.17 5.29 

6 1.6 1.18 2.6 2.18 2.30 3.6 3.18 3.30 3.42 4.6 4.18 4.30 4.42 5.6 5.18 5.30 

7 1.7 1.19 2.7 2.19 2.31 3.7 3.19 3.31 3.43 4.7 4.19 4.31 4.43 5.7 5.19 5.31 

8 1.8 1.20 2.8 2.20 2.32 3.8 3.20 3.32 3.44 4.8 4.20 4.32 4.44 5.8 5.20 5.32 

9 1.9 1.21 2.9 2.21 2.33 3.9 3.21 3.33 3.45 4.9 4.21 4.33 4.45 5.9 5.21 5.33 

10 1.10 1.22 2.10 2.22 2.34 3.10 3.22 3.34 3.46 4.10 4.22 4.34 4.46 5.10 5.22 5.34 

11 1.11 1.23 2.11 2.23 2.35 3.11 3.23 3.35 3.47 4.11 4.23 4.35 4.47 5.11 5.23 5.35 

12 1.12 1.24 2.12 2.24 2.36 3.12 3.24 3.36 3.48 4.12 4.24 4.36 4.48 5.12 5.24 5.36 
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