
 

 

 

FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO 

LLEIS DE NEWTON – proposta d’activitats 

En els exercicis en que se us demani fer un esquema de totes les forces que actuen 

sobre el cos, cal que feu un dibuix on representeu gràficament tots els vectors de 

les forces que actuen sobre ell i els identifiqueu amb el nom de cada força. 

1. Fem una força de 100 N cap a la dreta sobre un cos situat sobre un pla 

horitzontal on el fregament té un valor de 30 N. Fes un dibuix del cos, dibuixa 

totes les forces que actuen sobre ell i calcula’n la força resultant. 

 

Resposta: 70 N 

 

2. Sobre un cos actua una força de 100 N que li produeix una acceleració de 2 m/s
2
. 

Fes un esquema de les forces que actuen sobre el cos i calcula la massa del cos. 

 

Resposta: 50 kg 

 

3. Una força comunica a un objecte de 5 kg una acceleració de 2 m/s
2
. Calcula 

l’acceleració que li comunicarà la mateixa força aplicada a un altre objecte de 20 

kg de massa. 

Resposta: 0’5 m/s
2
 

 

4. A un cos de 10 kg de massa situat sobre un pla horitzontal se l’hi aplica una 

força constant de 117’6 N paral·lela al pla. Fes un esquema de les forces que 

actuen sobre el cos i calcula l’acceleració que l’hi comunica dita força. 

 

Resposta: 11’76 m/s
2
 

 

5. Sobre un llibre que està damunt d’una taula de fusta i que pesa 490 N, fas una 

força horitzontal i cap a la dreta de 200 N. Entre la taula de fusta i el llibre hi ha 

fregament amb un valor de 80 N. Fes un esquema de totes les forces que actuen 

sobre el cos i calcula la força resultant.  

Justifica si el llibre es troba en repòs i/o en equilibri. 

 

Resposta: 120 N 

 

Resposta: el llibre no es troba en repòs perquè la 

velocitat no és nul.la i no està en equilibri perquè la força 

resultant no és nul.la  
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6. El cos de la imatge es mou sobre un pla horitzontal amb velocitat constant. 

Justifica quina és la intensitat de la força de fregament que actua entre el cos i el 

pla. Justifica si el cos està en equilibri o no. 

 

Resposta: 80 N 

 

7. El cos de la imatge està en moviment sobre un pla horitzontal. Explica quin tipus 

de moviment té el cos. Quant valdrà l'acceleració? Justifica si el cos està en 

equilibri o no.  

 

 
Resposta: Moviment Rectilini Unifomement Accelerat ja que la resultant de les 

forces no és nul.la
 

Resposta: 2 m/s
2
 

 

8. Sobre un cos que està en un pla horitzontal actua una força cap a la dreta de 7 N 
i una força cap a l'esquerra de 7 N. Són forces d’acció i reacció?  
 

Resposta: No, ja que les forces d’acció i reacció actuen sobre cossos diferents 

 

9. Un vehicle de 500 kg descriu un moviment com l'indicat al gràfic velocitat-temps 

següent. Calcula l'acceleració i la intensitat de la força resultant que actua sobre 

el vehicle en cada etapa del seu moviment.  

 

Resposta: Tram 1: 2 m/s
2
 i  1.000 N    

Tram 2: 0 m/s
2
 i  0 N 

Tram 3: - 4 m/s
2
 i  2.000 N (sentit contrari al moviment) 


