Colegiul Tehnic „ Mihai Băcescu” Fălticeni
Catedra de fizică
Profesor Chirilă Silvia
I.Completaţi spaţiile punctate astfel încît următoarele afirmaţii să fie adevărate.
Perioda mişcarii circulare uniforme este _______________________________________
________________________________________________________,

se

noteaza

_____

unitatea de măsură în SI este___________.
Viteza în mişcarea circulară uniformă este orientată______________________________,
se calculează utilizînd următoarle formule________________; ______________;___________;
______________________________________________________________________.
II.Stabiliţi corespondenţa dintre următoarele mărimi fizice şi

unităţile ce le

exprimă:
Viteza liniară
Viteza unghiulară

rad/s
m/s2

Acceleraţia centripetă

m/s

Frecvenţa

s
Hz

III.Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcînd ”A” dacă
afirmaţia este adevărată şi ”F” dacă afirmaţia este falsă.
Acceleraţia centripetă este orientată tangent la traiectotie.
La mişcarea circulară uniformă viteza unghiulară este o mărime constantă.

AF
A

F
IV.Rezolvaţi problema.
Mişcarea de la roata 1 la roata 2 se transmite

R

r

printr-o curea de transmisie. Să se afle frecvenţa de
rotaţie roţii 2, dacă roata 1 face o rotaţie în 0,1s, iar
razele roţilor sunt: r=10 cm, R=0,2m. Care este viteza
curelei?
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Profesor Chirilă Silvia
I.Completaţi spaţiile punctate astfel încît următoarele afirmaţii să fie adevărate.
Frecvenţa mişcarii circulare uniforme este _____________________________________
________________________________________________________, se noteaza cu

_____

unitatea de măsură în SI este___________.
Aceleraţia în mişcarea circulară uniformă este orientată___________________________,
se calculează utilizînd următoarle formule________________; ______________;___________;
______________________________________________________________________.
II.Stabiliţi corespondenţa dintre următoarele mărimi fizice şi unităţile ce le
exprimă:
Viteza liniară

rad/s

Viteza unghiulară

m/s2

Acceleraţia centripetă

m/s

Perioada

s
Hz

III.Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcînd ”A” dacă
afirmaţia este adevărată şi ”F” dacă afirmaţia este falsă.
Viteza liniară este orientată tangent la traiectotie.

A

La mişcarea circulară uniformă acceleraţia este o mărime constantă.

A

F
F

IV.Rezolvaţi problema.
Mişcarea de la roata 1 la roata 2 se transmite
R

r

printr-o curea de transmisie. Să se afle raza roţii 1, dacă
roata 2 face o rotaţie în 4s, iar roata 1 efectuiază 60
rot/min şi raza roţii 2 este R=20 cm. Care este viteza
curelei?
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