
Concursul de fizică „Valeriu Novacu” 
Clasa a VII-a 
Etapa a III-a.

Problema 1.
Prima locomotivă cu aburi care circula în România (din anul 1866) avea puterea de 54,4CP. 

a) În cât timp a efectuat locomotiva lucrul mecanic de 1MJ?
b) Ştiind că viteza medie de deplasare era  18km/h, calculaţi valoarea forţelor de frecare care trebuiau 
învinse de locomotivă.

20 puncte

Problema 2.
a) Să se calculeze masa  m2 a corpului suspendat de scripetele mobil  pentru ca pârghia să rămână în 
poziţia orizontală. Se cunosc: AB=2AO/3, m1=4kg. 
b) Rezolvaţi problema de mai sus în cazul în care pârghia are masa m3=2kg şi lungimea AO=60cm. 
c) Ce forţă acţionează asupra articulaţiei O în ambele cazuri?

20 puncte

Problema 3.
Dintr-un disc circular omogen de rază R=0,6m, este decupat un pătrat conform figurii. În ce punct 

trebuie suspendat discul pentru a rămâne în poziţie orizontală?

20 puncte

Problema 4. 
Corpul de masă m=200kg este în echilibru pe planul înclinat de înălţime h=1m şi lungime l=2m. 

Forţa de frecare la alunecare între corp şi planul înclinat este  20% din greutatea corpului, scripeţii şi 
firele sunt ideale. Calculaţi:

a) valorile posibile ale forţei F pentru care corpul se află în echilibru pe planul înclinat; 
b) folosind acest sistem de scripeţi, de câte ori este mai mare forţa care ridică uniform corpul pe 

verticală, decât forţa necesară ridicării uniforme pe planul înclinat. (g=10N/kg)



30 puncte

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 va fi predată 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.


