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OLIMPIADA LA FIZICĂ 

etapa raională/municipală/zonală 

19 februarie  2023 

 

           Clasa a 10 

Timp de lucru: 240 minute         Mult succes! 

 

PROBLEMA 1.         (10,0 p.)  

P1. O particulă cu masa m  se ciocnește de particula cu masa M  ce se află în repaus. În urma ciocnirii 

particula cu  masa m se abate sub un unghi 𝛼1 =
𝜋

2
, iar particula cu masa M  zboară sub unghiul 𝛼2 =

300 față de direcția inițială a mișcării particulei cu masa m. Raportul maselor    
𝑀

𝑚
= 5. 

Să se determine: 

P1.1. Legea de conservare a energiei.        (2,5 p.) 

P1.2. De câte ori s-a schimbat energia cinetică a sistemului de particule.   (5,5 p.) 

P1.3. Variația relativă (în procente) a energiei cinetice a acestui sistem.   (2,0 p.) 

 

 

PROBLEMA 2.         (10,0 p.)  

P2. O bilă de plastic cade de la înălțimea h=0,3 m  pe suprafața apei dintr-un vas și timp de 0,5 s atinge 

în el adâncimea d = 0,7 m  întâmpinând forța de rezistență a apei 𝐹𝑟,  care constituie 20%  din greutatea 

bilei. Densitatea apei este 103 kg/m3,  accelerația gravitațională – 10 m/s2.  

Să se determine: 

P2.1..Accelerația bilei în apă.         (3,3 p.) 

P2.2. Adâncimea maximă la care ajunge bila.      (1,7 p.) 

P2.3. Densitatea bilei.          (5,0 p.) 

 

 

PROBLEMA 3.         (10,0 p.)  

P 3. De-a lungul planului înclinat cu unghiul 300 față de orizont, se aruncă de jos în sus, un corp. După  

t1 = 1 s corpul se află la distanța s1 = 11,25 m de la locul de lansare, iar după t2 = 2 s  – corpul se oprește 

pe plan și începe să coboare înapoi. 

Să se determine:  

P3.1. Viteza inițială 𝑣0  cu care a fost lansat corpul.      (2,5 p.) 

P3.2. Coeficientul de frecare dintre corp și planul înclinat.     (3,5 p.) 

P3.3. Сu ce viteză revine corpul în locul de lansare.      (2,5 p.) 

P3.4. După cât timp corpul revine în locul de lansare.     (1,5 p.) 

 


