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1. Dintr-un punct pornesc în aceiași direcție și în același sens două autoturisme la un interval de timp t1 = 20 min, cu 

vitezele constante v1 = 54 km/h și, respectiv, v2 = 72 km/h. După timpul t2 = 5 min de la pornirea autoturismului doi, 

din același punct pornește în mișcare uniformă un al treilea autoturism care după t3 = 30 min de mers, ajunge 

la mijlocul distanței dintre primele două autoturisme. Calculați: 

a) viteza celui de-al treilea autoturism; 

b) distanța de la punctul de plecare, la care al treilea autoturism l-a depășit pe primul; 

c) intervalul de timp în care al treilea autoturism le-a depășit pe primele două; 

d) cu ce viteză trebuie să se deplaseze al treilea autoturism ca să fie posibilă depășirea concomitentă (în același 

moment de timp) a autoturismelor 1 și 2. 

(10 puncte) 

2. Dispuneți de trei cuburi din materiale diferite. Primul cub din fier (ρ1 = 7800 kg/m3) are volumul V1 = 27 cm3, al doilea 

cub cu latura de l2 = 3 cm este din aluminiu (ρ
2
 = 2700 kg/m3), iar al treilea cub cu aria suprafeței totală S3 = 54 cm2, 

este din plumb (ρ
3
 = 11300 kg/m3). Determinați:  

a) masele m1, m2 și m3 ale cuburilor; 

b) numărul n1 de cubulețe cu latura l1 = 0,008 m ce pot fi obținute din primul cub prin secționare, numărul n2 de 

cilindre cu înălțimea h2 = 1 cm și diametrul d2 = 0,6 cm din al doilea cub și numărul n3 de bile cu raza r3 = 0,375 cm 

din ultimul cub; 

c) un aliaj este obținut din trei substanțe necunoscute de mase egale, la care densitatea celei de-a doua substanțe este cu 

30% mai mare decât a primei, iar densitatea celei de-a treia substanțe este cu 20% mai mare decât a celei de-a doua. 

Care este densitatea primei substanțe necunoscute din acest aliaj, dacă densitatea lui este egală cu densitatea aliajului 

obținut prin topirea materialului neutilizat la confecționarea figurilor menționate în punctul b). 

(Vcil = Sbazei·h; Scerc = πd2/4; Vsferă = 4πr3/3; π = 3,14; h – înălțimea cilindrului; d – diametrul cercului; r – raza sferei). 

(10 puncte) 

3. Trei discuri cu masele m1 = 2 kg, m2 =2,5 kg, m3 = 4 kg sunt legate cu două resorturi ideale elastice de aceeași lungime 

inițială și se află pe o suprafață orizontală. Lungimile resorturilor în stare deformată sunt l1 = 0,3 m și, respectiv, l2 = 0,2 m, 

iar suma comprimărilor este Δl = 20 cm. Să se determine: 

a) forța de greutate G1 ce acționează asupra primului disc;  

b) lungimea l0 în stare nedeformată a unuia dintre resorturi; 

c) constantele elastice ale resorturilor k1 și k2;  

d) valoarea forței de reacțiune normală N cu care suprafața orizontală acționează asupra 

discului inferior; 

e) asupra discului superior acționează vertical, de jos în sus o forță F a cărei punct de 

aplicare se deplasează cu viteză constantă v = 1 cm/s. Peste cât timp t1 această forță 

devine maximă și peste cât timp t2 ea devine egală în modul cu forța de reacțiune din partea suprafeței orizontale? 

Se va considera g = 10 N/kg. 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


