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Introducere 

 Legătura indisolubilă care trebuie să existe între teorie și 
practică, între cunoștințele oferite de cursul de fizică și modul în 
care ele se aplică se bazează, în mare parte, pe rezolvarea de 
probleme. În același timp, abilitatea de rezolvare independentă a 
problemelor de fizică reprezintă o dovadă sigură a cunoașterii și 
înțelegerii fenomenelor fizice, a legilor ce le descriu, a capacității 
de a analiza, a compara, a aplica cunoștințele teoretice în situații 
concrete. În baza acestor raționamente a apărut ideea  elaborării 
acestei lucrări metodice, care urmărește scopul ca, prin 

familiarizarea cu problemele detaliat rezolvate, să aprofundeze 
cunoștințele teoretice ale cititorului și, totodată, fiind folosite în 
calitate de ghid, să-i dezvolte abilitatea de rezolvare independentă 
a problemelor propuse.  

 Lucrarea este destinată studenților anului I din 

învățământul tehnic superior și include probleme de mecanică 
clasică nerelativistă, selectate din diverse culegeri de probleme 
indicate în bibliografie, dar și probleme originale. Problemele au 
fost astfel selectate și sistematizate pe paragrafe, încât s-a ținut 
cont de logica internă a predării cursului de fizică și de necesitatea 
de a-i oferi cititorului modele de rezolvare a celor mai răspândite și 
mai inportante tipuri de probleme.  

 Lucrarea cuprinde 5 paragrafe. Fiecare paragraf conține: 
breviarul celor mai importante noțiuni și legi fizice; clasificarea 
problemelor și recomandări pentru rezolvarea lor; probleme cu 
rezolvări și explicații; probleme propuse spre rezolvare cu 
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răspunsuri, eventual și cu unele indicații. Pentru a pune accentul pe 
raționamentul fizic, pe sensul fizic al proceselor analizate și al 
formulelor utilizate, au fost doar detaliat explicate unele 

transformări și calcule matematice necesare pentru soluționarea 
problemelor. Sperăm că  cititorul va fi interesat să le efectueze, 
astfel devenind un participant activ la procesul de rezolvare a 

problemelor.  

Avem certitudinea că, în modul în care a fost elaborată, 
această lucrare va contribui la pregătirea mai temeinică a 
studenților la disciplina Fizică și la dezvoltarea gândirii lor științifice 
în vederea abordării cu succes și a altor capitole din fizică, a 
disciplinelor de specialitate. Încheiem această prefață cu unele 
recomandări generale, valabile și utile în procesul soluționării 
problemelor de fizică. Altfel spus, vom oferi un răspuns la 
întrebarea: Cum abordăm o problemă de fizică? 

       Înainte de a începe rezolvarea problemei este necesar să se 
citească cu atenție enunțul în totalitate pentru a avea o idee de 

ansamblu asupra fenomenelor prezente, dar și pentru a clarifica ce 
mărimi fizice pot fi găsite în tabele. 
       Analiza  majorității problemelor trebuie însoțită de o schemă, o 
figură, care să reproducă simplu și clar situația din problemă. 
Rezolvarea unei probleme nu trebuie redusă la încercarea de a găsi 
printre numeroasele formule din manual una din care ar rezulta 

imediat soluția. Urmează să se cunoască și să se înțeleagă 
fenomenul fizic, printr-un raționament logic să se determine care 

sunt relațiile dintre mărimile necunoscute și cele date în problemă. 
Marea majoritate a  problemelor de fizică se rezolvă în condiții 
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idealizate, impuse de enunț. De fiecare dată, pentru a găsi soluția 
problemei urmează să clarificăm care procese fizice, mărimi fizice 
pot și trebuie să fie neglijate, cu ce modele fizice putem substitui 
corpurile reale. De exemplu, corpul numit mic se consideră punct 
material, iar firul se consideră imponderabil și inextensibil. Peretele 
are masa infinit de mare, iar o bară numită subțire are momentul 
de inerție egal cu zero în raport cu axa, ce trece prin centrul de 
masă al său și este paralelă cu bara. Pentru mărimi fizice se  
folosesc notații explicite, aceleași în enunț, pe schemă și în 
formule. Astfel se  obține un sistem de ecuații care se  rezolvă pe 
cale analitică, uneori grafic.  
       Expresiile finale trebuie să fie, de preferință, literale, funcții de 

datele din enunț, și nu de cele determinate în procesul rezolvării. 
Forma literală a rezultatului permite verificarea dimensiunii 

mărimii fizice căutate, dar și a corectitudinii formulei obținute 
pentru ea. Calculul numeric urmează a fi precedat de alegerea 
sistemului SI de unități și se  efectuează în conformitate cu regulile 
de lucru cu numere aproximative. De fiecare dată trebuie să se 
evalueze ordinul de mărime al rezultatului pentru a determina 
dacă valoarea obținută este verosimilă, astfel evitând rezultate 
absurde. 

  În fiecare paragraf au fost incluse indicații și recomandări 
concrete, referitoare la rezolvarea anumitor tipuri de probleme. 
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