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Problema 1 

A. Un resort elastic între două corpuri identice. 

În desenul a din figura alăturată, cele două corpuri 

identice, fiecare cu masa m, aflate pe un suport plan 

orizontal, sunt conectate la capetele unui resort elastic 

liniar, având constanta de elasticitate k. Printr-un impuls 

de scurtă durată i se imprimă corpului 1 viteza ,v 0



orientată aşa cum indică desenul. 

a) Să se determine deformarea maximă a 

resortului şi vitezele celor două corpuri corespunzătoare 

acestei stări. Resortul rămâne liniar. Se neglijează 

frecările. 

 

B. Ciocnirea a două sfere identice. În desenul b din figura anterioară, cele două sfere 

metalice identice, fiecare cu masa m, sunt în repaus pe un suport plan orizontal. Printr-un 

impuls de scurtă durată sfera 1 dobândeşte viteza ,v 0


 orientată aşa cum indică desenul.   

b) Să se determine vitezele celor două sfere după ciocnire, dacă în procesul de ciocnire 

căldura eliberată reprezintă  1 % din energia potenţială maximă de deformaţie a acestora.   

 

Problema 2 

Oscilații armonice. Un pendul este constituit dintr-un fir subţire şi inextensibil, cu 

lungimea l, având un capăt suspendat de un suport fix şi purtând la celălalt capăt un corp 

foarte mic, cu masa m, electrizat cu sarcina Q > 0. Pe verticala punctului de suspensie al 

firului pendulului, deasupra acestuia, la înălţimea h, este fixat un alt corp foarte mic, 

electrizat cu sarcina q < 0. 

a)  Să se demonstreze că oscilaţiile mici ale acestui pendul, efectuate în plan vertical 

sunt armonice şi să se determine perioada acestor oscilaţii, cunoscând acceleraţia 

gravitaţională, g şi permitivitatea absolută a aerului, 0. Pentru ce valori ale sarcinii electrice 

Q, oscilaţiile mici ale pendulului sunt armonice. 

b) Într-un acelaşi punct sunt prinse de un suport fix capetele a două fire izolatoare, foarte 

uşoare, inextensibile, fiecare cu lungimea l, purtând la capetele opuse corpuri identice, foarte 

mici, fiecare cu masa m, electrizate cu sarcinile q1 şi respectiv q2, având semne identice. Sistemul 

astfel format este în echilibru, firele celor două pendule, aflându-se într-un acelaşi plan vertical, 

formează unghiul 20. 
Să se demonstreze că oscilaţiile foarte mici ale celor două pendule, efectuate în 

acelaşi plan vertical, simetrice în raport cu verticala punctului comun de suspensie, sunt 
armonice şi să se determine perioada acestor oscilaţii, cunoscând acceleraţia gravitaţională, g, 
şi permitivitatea absolută a acrului, 0. Caz particular: 0 foarte mic. 

2  1  

b  

a  
m  m  

m  m  0v


 

1  2  

0v


 

k  



2 

 

c) Unul dintre cele două pendule este fixat apoi în poziţie verticală, iar celălalt 
pendul este în echilibru, într-un acelaşi plan vertical, unghiul dintre firele lor fiind 0. 

Să se demonstreze că oscilaţiile mici ale pendulului liber, efectuate în acelaşi plan 
vertical, în raport cu poziţia sa de echilibru, sunt armonice şi să se determine  perioada 
acestor oscilaţii. Caz particular: 0 foarte mic. 

 
 
Problema 3 
Circuite electrice. La bornele unui generator electric se conectează în serie două 

voltmetre identice, iar la bornele unuia dintre voltmetre se conectează un ampermetru.  

Indicaţiile celor trei instrumente de măsură sunt: U1 ,  U2  > U1 ,  I .  

a) Să se determine indicaţiile celor trei instrumente de măsură, dacă şi 

ampermetrul este conectat în serie cu cele două voltmetre. Să se determine indicaţiile celor 

trei instrumente de măsură dacă toate ar fi conectate în paralel la bornele generatorului. 

(Atenţie: în practică, ampermetrul nu trebuie conectat direct la bornele generatorului!) 

Rezistenţa electrică interioară a generatorului este neglijabilă. 

b) În desenul din figura 1 este reprezentată caracteristica volt-amper [graficul 

dependenţei I = f(U)] pentru două dispozitive electrice, conectate în paralel, unul dintre ele 

fiind un rezistor R cu rezistenţa electrică R = 100 ohmi, iar celălalt dispozitiv este un element 

necunoscut, Z. 

Utilizând datele din grafic să se traseze caracteristica volt-amper pentru elementul 

necunoscut din circuit. 

 
                                     Fig. 1                                                                       Fig. 2  

 

c) În schema din figura 2 cele trei ampermetre sunt identice. Cunoscând indicaţiile 
ampermetrelor A1 şi respectiv A2, precum şi tensiunea electromotoare a generatorului, E, să 
se determine indicaţia ampermetrului A3 şi rezistenţa necunoscută Rx. Se neglijează 
rezistenţa electrică interioară a generatorului. 
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