
Concursul de fizică „Valeriu Novacu” 

Clasa a X-a 

Etapa I 
 

1. Două corpuri de formă paralelipipedică, având masele m1=0,3kg respectiv m2=0,5kg,  

sunt aşezate pe un plan înclinat conform desenului de mai jos (=30°). Coeficientul de frecare 

dintre corpuri şi suprafaţa planului înclinat este 1=0,3 respectiv 2=0,2.   

 a) Calculaţi forţa de interacţiune dintre cele două corpuri şi acceleraţia lor pe planul 

înclinat. 

 b) Se inversează poziţia corpurilor. În cât timp creşte distanţa dintre corpuri la d=50cm? 

 c) Cele două corpuri se leagă cu un fir subţire elastic, de lungime l0=20cm şi constantă 

elastică k=25N/m. Ce acceleraţie vor avea corpurile în momentul în care distanţa dintre corpuri 

creşte la 25cm? 

 
(30 puncte) 

 

2. O găleată cilindrică, de lungime l şi masă m, se introduce cu gura în jos în apă, aşa încât aerul 

din interior să nu scape, până când apa acoperă în întregime găleata. Găleata se fixează în această 

poziţie cu ajutorul unui fir inextensibil, aşa cum indică figura alăturată. Se consideră cunoscută 

densitatea apei, , precum şi presiunea atmosferică, p0. 

a) Determinaţi înălţimea coloanei de aer din interiorul găleţii (firul este tensionat). 

b) Descrieţi calitativ ce se întâmplă dacă turnăm lent apă în cilindrul exterior.  

c) Cu cât trebuie să modificăm înălţimea apei pentru ca firul să se detensioneze? 

 
 

(30 puncte) 

 

3. a) În urma străpungerii unei scânduri, viteza unui glonţ de plumb s-a micşorat de la 300m/s 

până la 250m/s. Cu câte grade s-a mărit temperatura glonţului dacă la încălzire s-au consumat 

40% din energia cinetică pierdută? Căldura specifică a plumbului c=130J/(kgK). 

   b) O bucată de gheaţă având temperatura de 0
o
C cade pe Pământ de la înălţimea h=1km. Ce 

parte din masa ei se va topi la căderea pe Pământ, dacă pentru aceasta se consumă 50% din 

energia potenţială a ei? Se dau: c=4185J/(kgK), =340kJ/kg. 

(30 puncte) 



Propunător: prof. Major Csaba 

 

Notă: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

2. Soluţiile se pot trimite până la termenul specificat în graficul concursului, on-line la 

adresa profmajor@gmail.com sau redactate pe coală A4. Desenele se pot realiza manual cu liniar 

şi creion sau cu Paint, în format .jpg. Indicaţii pentru tehnoredactare: Format A4, portret, 

caractere Times New Roman, 12 puncte. Rezolvarea redactată pe foaie de hârtie vor fi predate 

profesorului propunător în plic închis.  

3. Elevi de la alte şcoli pot trimite rezolvarea prin poştă la adresa: Colegiul Naţional 

„Moise Nicoară”, Catedra de fizică; Arad, Piaţa Moise Nicoară Nr. 1. 

4. Pe fiecare coală sau pagină redactată se va menţiona: Numele şi prenumele, Clasa, 

Şcoala de provenienţă, Numele profesorului de fizică.  
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