
CONCURSUL DE FIZICĂ “VALERIU NOVACU” 

etapa I - subiecte 

CLASA A XI-A 
 

1. Un corp cu masa m= 200g se suspendă de un resort cu k=2N/mm. Se pune corpul în oscilaţie 

astfel încât, la momentul iniţial, impulsul corpului este p0=0,6 3 N/s la distanţa y0=3 cm faţă de 

poziţia de echilibru. Se cere: 

a. ecuaţia de mişcare a corpului; 

b. la ce moment de timp energia cinetică este de trei ori mai mare decât cea potenţială; 

c. energia cinetică în poziţia pentru care y2=2 cm. 

 

 

2. Un corp cu masa M= 1,98 kg este suspendat de un resort cu constanta k=900N/m. Un glonţ cu 

masa m= 20g este tras în bloc de jos în sus cu viteza v0=300m/s şi rămâne înfipt în bloc. Sistemul astfel 

format execută o mişcare oscilatorie armonică. Se cere: 

a. pulsaţia oscilatorului; 

b. amplitudinea mişcării. 

 

3. Un ceas cu pendul rămâne în urmă la suprafaţa Pământului cu ∆ t=1,5min pe zi. La ce 

altitudine va merge ceasul corect? Raza Pământului este R=6400km. 

 

4. Un pendul cu lungimea l=60cm este suspendat într-o rachetă aflată în ascensiune cu acceleraţia 

a=5g după o direcţie verticală. Să se afle perioada oscilaţiilor pendulului. 

 

5. Un corp efectuează oscilaţii armonice cu pulsaţia ω =4rad/s. La un anumit moment corpul se 

află la distanţa y1=25cm de poziţia de echilibru şi are viteza v1=100cm/s. Să se afle poziţia şi viteza 

corpului după t=2,4s din acest moment.  

 

6. Două resorturi cu aceeaşi lungime în stare nedeformată, dar 

având constante elastice diferite k1 şi k2, sunt legate de corpul de 

masă m, ce poate aluneca fără frecări pe o suprafaţă orizontală, ca în 

figură. Calculaţi perioada proprie de oscilaţie. 

 
 
Precizări: 

• Rezolvările se predau la Colegiul Naţional “Moise Nicoară” la prof.    Arsenov 
Simona sau se pot trimite la adresa de email: branco.arsenov@gmail.com 

• Termen limită: 24 noiembrie 2012;  

• Se acordă 10 puncte din oficiu; 

• Se vor lua în considerare numai rezolvările redactate îngrijit. 


