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Probleme de mecanică 
 

 

 

 Lucrarea se adresează elevilor de clasa a IX-a, dar este utilă și elevilor care 

se pregătesc pentru examenul de bacalaureat sau pentru examenul de admitere în 

învățământul superior. Problemele propuse pot fi rezolvate în clasă împreună cu 

profesorul sau pot constitui teme pentru acasă, fiind grupate în capitole și 

subcapitole, conform programei de fizică actuale. Totodată, problemele propuse 

în această lucrare sunt grupate pe grade de dificultate și „marcate” astfel: 

/0/ probleme – exerciții care se rezolvă utilizând relații prin care se definesc 

mărimi fizice sau relații care descriu fenomene fizice elementare, 

/1/ probleme – aplicații de nivel mediu,  

/2/ probleme complexe care implică fenomene și analize complexe,  

/3/ probleme de nivel avansat care implică evaluări de situații și fenomene, 

discuții, sau probleme de limită și extrem.  

Pentru problemele de tip /0/ și /1/ sunt oferite doar răspunsuri sub formă literală și 

numerică, în timp ce problemele de tip /2/ și /3/ au indicații de rezolvare sau 

rezolvări complete. Culegerea conține și un număr de probleme în care se cer 

reprezentări grafice în aplicația Excel, pe care le considerăm utile pentru 

înțelegerea, descrierea, modelarea și interpretarea matematică a fenomenelor 

fizice. Testele recapitulative incluse în culegere sunt alcătuite din probleme 

grupate pe grade de dificultate, oferind astfel posibilitatea elevilor să se 

autoevalueze. 

  

Mulțumesc colegei mele, prof. Lenuța Basoc și elevei noastre Teodora-Elena 

Bulichi, pentru discuții clarificatoare, corecturi, propuneri și rezolvări de 

probleme. 

 

Pentru rezolvarea numerică a problemelor se consideră accelerația gravitațională 
210m/s .g  

 

Succes! 

 

Prof. dr. Costin-Ionuț DOBROTĂ 
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