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1. Graficul din figură indică variația energiei cinetice a unei mingi de cauciuc aruncată de la sol 

vertical în sus în funcție de înălțimea la care se află. Considerând g = 9,8 N/kg și neglijând 

frecările, stabiliți: 

a) Înălțimea maximă la care ajunge  mingea; 

b) Masa mingii;  

c) Energia potențială și cinetică ale mingii la înălțimea egală cu 1/3 

din înălțimea maximă;  

d) viteza inițială a mingii. 

La revenirea mingii în locul de lansare, după fiecare ciocnire cu 

Pământul, energia cinetică se micșorează de k = 3 ori. Determinați: 

e) Înălțimea la care se ridică corpul după n = 4 ciocniri cu Pământul; 

f) Lucrul mecanic efectuat de forța de greutate. 

(10 puncte) 

2.  Un cub de lemn cu latura l = 10 cm plutește pe suprafața apei dintr-un vas (ρa = 1 g/cm3). 

a) Cum se modifică volumul scufundat al cubului când peste apa din vas începem să turnăm 

ulei? Argumentați răspunsul; 

Determinați: 

b) volumul cubului; 

c) masa cubului știind că acesta plutește la suprafața de separare a celor 

două lichide, porțiunea de latură scufundată în apă având înălțimea h = 

= 3 cm, densitatea uleiului ρu = 0,6 g/cm3; 

d) diferența presiunilor exercitate pe fețele inferioară și superioară ale cubului;  
e) volumul unei sfere de plumb, suspendată sub cub, pentru al introduce complet în apă? Dar 

dacă sfera s-ar așeza deasupra cubului? (densitatea plumbului ρPb = 11,34 g/cm3). Se va 

considera g = 10 N/kg. 

(10 puncte) 

3. Un pescar se deplasează cu barca în susul râului și în dreptul unui pod, din barcă a căzut un colac de 

salvare. După un timp Δt = 0,5 h pescarul își dă seama că a pierdut colacul de salvare, se întoarce și 

îl găsește la o distanță d = 5 km mai departe de pod. Pescarul vâslește mereu cu aceeași viteză față 

de apă. Determinați: 

a) timpul din momentul pierderii colacului de salvare după care pescarul îl recuperează;  

b) viteza curentului de apă. 

(10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


