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PREZENTAREA LECṬIEI CU TEMA- CAPACITATE CALORICᾸ 
SI CALDURᾸ SPECIFICᾸ 

 
Prof.Avram Carmen 
 
 
Introducere 
 
        

      FIZICA este o ştiinţǎ fenomenologicǎ. Teoriile care existǎ în cadrul acesteia trebuie sǎ se 

bazeze pe ipoteze şi concluzii conirmabile experimental prin mǎsurarea mǎrimilor fizice cu 

care oereazǎ teoria respectivǎ. În fizicǎ noţiunea de mǎrime are sens de cantitate, deci ceva ce 

poate fi evaluat şi exprimat numeric. Evaluarea se face prin calcule, în urma mǎsurǎrilor. 

      A mǎsura înseamnǎ a compara cantitativ douǎ mǎrimi de acelaşi fel (una dintre ele admisǎ 

în mod convenţional ca unitate de mǎsurǎ). Rezultatul mǎsurǎtorii este valoarea numericǎ a 

mǎrimii respective. Acest rezultatdepinde de alegerea unitǎţilor de mǎsurǎ. 

     Sistemul de unitǎţi de mǎsurǎ în fizicǎ este alcǎtuit din unitǎţile mǎrimilor fundamentale şi 

din unitǎţile de mǎsurǎ ale mǎrimilor derivate. 
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________________________________________________________________________ 

Capitolul I Modalitǎţi de organizare şi desfǎşurare a activitǎţii didactice 

    I.1 Organizarea pe clase şi lecţii 

     Formula unui învǎţǎmânt „pentru toţi” a impus cǎutarea unor modalitǎţi de desfǎşurare a 

educaţiei care sǎ convingǎ cǎ o asemenea formulǎ nu e lipsitǎ de temei şi de conţinut, cǎ poate 

deveni o realitate, şi încǎ una eficientǎ. 

   Câteva caracteristici ale acestei modalitǎţi de organizare şi desfǎşurare a activitǎţii didactice 

(Radu, I.T. , Cozma, M. ,1988): 

Ø Gruparea elevilor pe clase, în funcţie de vârstǎ şi nivelul de pregǎtire; 

Ø Organizarea conţinutului învǎţǎmântului pe discipline distincte, cu programe proprii, 

eşalonate pe ani de studiu prin planul de învǎţǎmânt; 

Ø Organizarea instruirii pe ani şcolari cu o structurǎ bine precizatǎ; 

Ø Trecerea elevilor dintr-un an de studiu într-altul, supreior, pe criteriul promovǎrii pe 

baza rezultatelor şcolare; 

Ø Desfǎşurarea activitǎţii dupǎ un orar, sub formǎ de lecţii, cu toţi elevii clasei respective. 

Formula învǎţǎmântului pe clase şi lecţii a devenit emlematicǎ pentru ceea ce s-a numit 

„sistemul tradiţional” de învǎţǎmânt. Criticile nu au întârziat sǎ aparǎ![1] 

I.2 Critica sistemului de învǎţǎmânt pe clase şi lecţii. Modalitǎţi de organizare conturate în 

contextul criticii 

       Critica organizǎrii instruirii pe clase şi lecţii, dezvoltatǎ la începutul secolului XX, a vizat 

îndeosebi: 

Ø Aspectul livresc al instruirii; 

Ø Lipsa de adecvare la particularitaţile individual ale elevilor (toţi elevii desfǎşoarǎ aeeaşi 

activitate); 

 

 

 [1] Cerghit. I , „Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernǎ” , Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ. Bucureşti, 1996, p.197 
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Ø Autoritarismul relaţiei profesor-elev; 

Ø Rigiditatea sistemului de promovare: indiferent de aptitudini şi performanţe, elevii 

trebuie sǎ parcurgǎ în acelaşi ritm toate etapele procesului de formare; 

Ø Inactivismul metodelor pedagogice : în centrul activitǎţii e profesorul care expune 

cunoştinţele; elevul doar recepteazǎ, e un „terţ inclus” , un „obiect” al educaţiei, factor 

pasiv; 

Ø Organizarea conţinuturilor pe discipline care fragmenteazǎ realitatea, împiedicând 

interpretarea corectǎ şi înţelegerea situaţiilor de viaţǎ realǎ. 

I.3 Clasificarea modalitǎţilor de organizare a activitǎţii didactice 

Existǎ trei moduri de organizare a activitǎţii didactice, fiecare integrând activitǎţi specifice: 

frontal; pe grupe; individual. 

 M. Ionescu (1995, p.223) propune o taxonomie a principalelor modalitǎţi de organizare a 

activitǎţii didactice [2] 

Tipuri de activitǎţi desfǎşurate de binomul profesor-elev 

Activitǎţi frontale Activitǎţi de grup dirijate Activitǎţi individuale 
-lecţia; 
-seminarul; 
-activitatea de laborator; 
-activitatea în cabinetele pe 
specialitǎţi; 
-vizita; 
-excursia; 
-vizionarea de spectacole. 

-consultaţii; 
-meditaţii cu scop de 
recuperare; 
-exerciţii independente; 
-cercul cu elevii; 
-sesiuni de comunicǎri şi 
referate; 
-redactarea revistelor şcolare. 

-munca independentǎ şi 
studiul individual; 
-lecturǎ de completare; 
-lecturǎ suplimentarǎ; 
-studiul în biblioteci; 
-elaborarea de proiecte; 
-elaborarea materialului 
didactic. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

[2] B.Bǎlan, St.Boncu, A. Cosmovici, T. Cozma, C. Creţu, C. Cucoş, I. Dafinoiu, L. Iacob, C. Moise, M. Momanu, A. Neculau- 

„Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice” Ed. Polirom, 2005, p.199 
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Capitolul II  Lecţia ca microsistem pedagogic 

   În ciuda criticilor, lecţia a rǎmas principala modalitate de organizare şi desfǎşurare a 

activitǎţii didactice; ea cunoscut un proces evolutiv şi este in continuǎ adaptare la exigenţele 

contextului pedagogic. 

       II.1 Definiţie şi caracterizare 

    Termenul lecţie provine din latinescul lectio, derivat din legere, care înseamnǎ lecturǎ cu 

glas tare a unui manuscris important. Lecţia, precizeazǎ Cerghit, este o „entitate de învǎţǎmânt, 

care este ceva mai mult decât o formǎ sau un cadru de organizare a instrucţiei, cǎci presupune 

mecanisme şi legitǎţi de structurare şi funcţionare ce trebuie bine cunoscute” (1983, p.14)[3]. 

     O. Oprea defineşte lecţia ca „microstructurǎ pedagogicǎ ce reuneşte, într-o unitate 

funcţionalǎ, totalitatea acţiunilor şi mijloacelor implicate în procesul de instruire la o orǎ 

şcolarǎ (1979, p.313). 

    Lecţia trebuie privitǎ, deci, ca un microsistem pedagogic, care redǎ imaginea însǎşi a 

procesului de învǎţǎmânt ca macrostructurǎ pedagogicǎ; componentele, caracteristicile şi 

concepţia care fundamenteazǎ procesul de învǎţǎmânt se regǎsesc, toate, la nivelul lecţiei. 

      În spiritul acestei concepţii sistematice asupra lecţiei, Cerghit propune un model 

tridimensional al variabilelor lecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]Radu. I.T. , „Proiectarea activitǎţii didactice” ,1995, în Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E., Vlǎsceanu, EDP Bucureşti, 1995 
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II.2 Tipuri şi variante de lecţii 

  Tipul de lecţie desemneazǎ un mod de concepere şi realizare a lecţiei, o categorie a lecţiei ce 

prezintǎ o unitate structuralǎ cu valoare orientativǎ. În funcţie de obiectivul general al lecţiei, 

identificǎm principalele tipuri de lecţie; fiecare tip are o structurǎ proprie, dar nu fixǎ, rigidǎ, ci 

una flexibilǎ, deschisǎ, ce permite adaptǎri şi diversificǎri in funcţie de variabilele ce definesc 

contextul intern şi extern al instruirii (specificul disciplinei de studiu, particularitǎţile clasei de 

elevi, strategia metodologicǎ şi mijloacele de învǎţǎmânt utilizate în procesul instruirii, locul 

lecţiei în sistemul activitǎţilor didactice). 

 II.2.1 Lecţia mixtǎ 

    Lecţia mixtǎ este tipul de lecţie cel mai utilizat, deoarece cuprinde toate etapele de lucru ale 

procesului de învǎţare. Prin varietatea şi multitudinea formelor de activitate la care elevii 

participǎ în timpul acestor lecţii, se stimuleazǎ atenţia elevilor, se verificǎ permanent 

cunoştinţele şi acestea pot fi adaptate particularitǎţilor de vârstǎ ale elevilor. 

II.2.2 Lecţia  de dobândire a noilor cunoştinţe 

   Lecţia de dobândire a noilor cunoştinţe se realizeazǎ prindiferite metode: conversaţia, 

demonstraţia, lucrǎri de laborator, expunerea sistematicǎ, vizite efectuate în unitǎţi industriale. 

În anumite cazuri pot fi folosite douǎ sau chiar mai multe metode în cadrul aceleiaşi lecţii. 

II.2.3 Lecţia de rezolvǎri de probleme 

       Rezolvǎrile de probleme şi exerciţii duc, pe de o parte, la consolidarea cunoştinţelor şi, pe 

de altǎ parte, au un aport deosebit la dezvoltarea capacitǎţilor intelectuale. Acestea rezultǎ din 

gradul complex de problematizare pe care-l presupune rezolvarea de probleme, scheme, 

exerciţii 

 

 

II.2.4 Lecţia de laborator 

     Lucrǎrile de laborator sunt, de fapt, experienţele pe care le executǎ elevii, individual sau în 

grup, sub îndrumarea profesorului.  

     Aceste lucrǎri au drept scop, pe de o parte, de a recapitula, fixa şi consolida cunoştinţele 

predate şi, pe de altǎ parte, de a forma anumite priceperi şi deprinderi practice.  
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De regulǎ, experienţa ve fi executatǎ mai întâi de cǎtre profesor şi apoi o vor executa şi elevii; 

în acest fel se pot evita accidentele. 

     Lecţia de laborator se impune la sfârşitul unui capitol sau pe o anumitǎ temǎ comunǎ unui 

grup. Când se lucreazǎ pe grupe, trebuie sǎ se ţinǎ cont de mai multe considerente: 

      -grupa sǎ fie formatǎ dintr-un anumit numǎr de elevi, astfel ales încât fiecare sǎ realizeze 

cel puţin un experiment când acesta se desfǎşoarǎ frontal; 

      -grupele formate pot efectua experimente deosebite, urmând ca observaţiile fǎcute sǎ fie 

prezentate întregii clase.  

       O astfel de lecţie trebuie sǎ aibǎ în vedere controlul special al elevilor, în vederea efecutǎrii 

corecte a experimentului dupǎ ce, în prealabil, acestora li se face un scurt instructaj, de 

protecţia muncii.  

      O astfel de lecţie trebuie sǎ aibǎ în atenţie douǎ aspecte: 

            -anunţarea temei, prezentarea obiectivelor principale ale lecţiei,repartizarea pe grupe a 

elevilor şi instruirea acestora privind modul corect de lucru; 

            -lecţia de laborator se desfǎşoarǎ pe baza unui plan bine stabilit şi profesorul va trebui 

sǎ observe modul de lucru al fiecǎrui elev, pentru ca acesta sǎ facǎ legatura între suportul 

teoretic şi desfǎşurarea efectivǎ a experimentului. 

      Elevul va fi dirijat, prin întrebǎri şi rǎspunsuri, sǎ observe absolut toate amǎnuntele privind: 

instalaţia necesarǎ, ustensilele care trebuie mânuite,stabilirea concluziilor corecte. 

    Experimentele trebuie sǎ fie pregǎtite cu atenţie, din timp, pentru a se evita nereuşita 

acestora. 

     Completându-se punct cu punct fiecare rubricǎ a tabelului-program de pe tablǎ sau de pe 

fişa de lucru individualǎ pe care o primeşte fiecare elev, se realizeazǎ referatul lucrǎrii. 

II.3 Laboratorul de fizicǎ 

        Pentru a putea efectua observaţiile şi experimentele prevǎzute în programa şcolarǎ este 

nevoie de un laborator de fizicǎ dotat corespunzǎtor. 

       Cerinţele principale impuse laboratorului sunt urmǎtoarele: 

v el trbuie sǎ corespudǎ în întregime programei şcolare; 

v el trebuie sǎ asigure posibilitatea realizǎrii tuturor tipurilor de experiment şcolar; 

v el trebuie sǎ asigure un consum minin de muncǎ şi de timp di pareta profesorului; 
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v el trebuie sǎ corespundǎ cerinţelor impuse de protecţia muncii. 

       În structura laboratorului de fizicǎ trebuie sǎ intre cel puţin douǎ încǎperi: sala de 

laborator şi cabinetul profesorului.  

        Echipamentul şi aparatura laboratorului se împart în câteva grupe: 

v Echipamentul special:alimentarea cu energie electricǎ, cu apǎ şi cu gaze, ecranele, 

tablele, instalaţia de camuflare, masa pentru demonstraţii a profesorului, mesele 

elevilor, dulapurile pentru trusele de fizicǎ. 

Echipamentele tehnice audio-vizuale: retroproiectorul, calculatorul, videoproiectorul, 
multimedia. 
 
 

v Aparatura pentru demonstraţii folositǎ de profesor în activitatea de instruire. 

v Aparatura pentru lucrǎrile de laborator (trusele de fizicǎ pentru elevi: optim ca la o 

lucrare de laborator frontalǎ sǎ fie doi elevi). 

v Materiale grafice (planşe, fişe de lucru, teste de verificare, etc.). 

v Biblioteca (manuale, îndrumare metodice, tabele cu constante fizice, culegeri de 

probleme, etc.). 

Cabinetul profesorului trebuie astfel amenajat, încât el sǎ asigure: 

v Depozitarea trusei profesorului; 

v Pregǎtirea de cǎtre profesor a experimentelor demonstrative pentru lecţie; 

v Întreţinerea şi repararea mijloacelor de învǎţǎmânt; 

v Perfectionarea mijloacelor de învǎţǎmânt, proiectarea şi realizarea unor mijloace noi 

de învǎţǎmânt. 

     Sala de laborator reprezintǎ încǎperea principalǎ a laoratorului de fizicǎ şi în ea se 

realizeazǎ activitatea de instruire. Suprafaţa aproximativǎ a sǎlii trebuie sǎ fie de 70m2 (pentru 

o clasǎ cu un efectiv de aproximativ 30 de elevi). 

        Trusele de fizicǎ  pentru elevi se aflǎ în dulapurile din sala de laborator, cât mai aproape 

de locurile de muncǎ ale elevilor. Materialele, dispozitivele şi aparatele din truse trebuie astfel 

aşezate încât predarea şi primirea lor sǎ se efectueze în modul cel mai simplu şi mai comod. 

Pentru aceasta, materialele, aparatele şi dispozitivele de acelaşi tip trebuie sǎ se afle în acelaşi 

loc ( în numǎr de 15 bucǎţi), pentru a permite accesul cât mai rapid la ele. 
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II.3.1 Tipuri de experimente didactice  

             Pentru ca elevii sǎ dobândeascǎ cunoştinţe profunde şi durabile, pentru a le forma şi 

dezvolta abilitǎţile intelectuale şi practice, profesorul trebuie sǎ foloseascǎ in activitatea de 

înstruire diferite tipuri de experimente. 

            Din punct de vedere organizatoric, sistemul experimentului didactic cuprinde 

urmǎtoarele tipuri de activitǎţi[4,5,6] : 

v Experimentele demonstrative; 

v Experienţele, observaţiile şi lucrǎrile de laborator frontale; 

v Lucrǎrile de laborator finale; 

v Experienţele şi observaţiile efectuate acasǎ 

Experimentele demonstrative sunt efectuate de cǎtre profesor pentru toatǎ clasa; necesitǎ din 

partea profesorului mǎiestrie experimentalǎ, deoarece aparatele şi instalaţiile folosite sunt 

complexe. 

      Experienţele, observaţiile şi lucrǎrile de laborator frontale  se efectueazǎ de cǎtre toţi 

elevii clasei, individual sau pe grupe, cu acelaşi tip de materiale, aparate şi instalatii, sub 

îndrumarea profesorului. 

       Lucrǎrile de laborator finale se efectueazǎ la finele anului şcolar, la lecţiile de 

recapitulare. Lucrǎrile sunt efectuate independent, de grupe de câte doi elevi, cu ajutorul unor 

instrucţiuni scrise pe care elevii le studiazǎ acasǎ. Lucrǎrile de laborator finale sunt mult mai 

complexe decât lucrǎrile de laborator frontale, ele necesitǎ abilitǎţi intelectuale mai complexe 

şi pentru realizarea lor sunt necesare 1-2 ore.  

    Experienţele şi observaţiile efectuate acasǎ reprezintǎ experienţe simple efectuate de elevi 

acasǎ sau observaţii efectuate de elevi în naturǎ, fǎrǎ controlul direct al  profesorului în timpul 

acestor observaţii. 

    Rolul experimentului didactic  în activitatea de predare-învǎţare a fizicii este în creştere. 

El este folosit de cǎtre elevi ca metodǎ de cercetare, ca sursa de cunoştinţe, drept criteriu de 

verificare a ipotezelor şi a concluziilor teoretice 

      

[4,5,6] Malinovschi V. „Tendinţe noi în didactica fizicii”, Tezǎ de doctorat , Univ. Bucureşti ,2000 Perîşkin A V., Razumovski V. Fabricant V 

A., „Osnovî  metodiki prepadavania fiziki v srednei şcole” , Moskwa, Prosveşcenie,1984 
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Capitolul III Proiectarea activitǎţii didactice 
 
        În continuare, voi face câteva precizǎri referitoare la proiectarea unei unitǎţi de învǎţare 

din perspectiva profesorului de fizicǎ.  

       Unitatea de învǎţare: se trece cu un titlu generic al unitǎţii de învǎţare, care trebuie sǎ dea 

o idee asupra conţinuturilor abordate în aceea unitate. Stabilirea acestui titlu aparţine 

profesorului. 

        Detalieri de conţinut: sunt identificate conţinuturile care vor acoperi unitatea de învǎţare 

(Pot fi titluri dintr-un manual, subtitluri sau alte modalitǎţi de identificare a conţinutului).  

        Obiective de referinţǎ: sunt obligatorii şi se iau ca atare din programǎ. Acestora le vor fi 

corelate detalierile de conţinut prin care se vor realiza (se vor trece ca atare sau numeric, ex. 

1.2, 2.1, 3.2, 4.2, 5.1- unde prima cifrǎ identificǎ obiectivul cadru iar cea de-a doua obiectivul 

de referinţǎ care se subsumeazǎ obiectivului cadru respectiv). 

      Activitǎţi de învǎţare: activitǎţi propuse elevilor prin programǎ sau de cǎtre profesor. 

       Resurse: va cuprinde modul de organizare şi desfǎşurare a activitaţilor de învǎţare propuse 

şi resursele materiale şi de timp necesare. 

       Evaluare: identificǎ modalitǎţile de evaluare propuse pentru stabilirea gradului în care, prin 

demersul didactic utilizat, s-a atins/realizat obiectivul considerat. 

    Tabelul de proiectare a unei unitǎţi de învǎţare poate fi completat cu o rubricǎ Observaţii . 

Aceastǎ rubricǎ poate cuprinde observaţii ale profesorului privind demersul didactic propus, 

având rolul de autoevaluare a activitǎţii de proiectare şi a realizǎrii acesteia.  Completarea 

acestei rubrici îi va oferi profesorului posibilitatea restructurǎrii, a remodelǎrii sau a 

modificǎrii activitǎtilor de învǎţare cu randament mai slab. Ea se poate constitui  in cazul unei 

inspecţii într-o oglindǎ a interesului profesorului pentru activitatea depusǎ, pentru propria-i 

perfecţionare. 
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Proiect de lecţie 

Obiectul de învăţământ: FIZICĂ 

Clasa: a X-a  

Profesor: Avram Carmen 

Unitatea de învăţare: Coeficienti calorici 

Tema lecţiei: Capacitatea calorica si caldura molara a 

Tipul lecţiei: lecţie mixta 

Obiective cadru: 

1. Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice; 

2. Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în                    

         fizică; 

3.Comunicarea-folosirea terminologiei specifice fizicii, elemente de matematică aplicată în 

fizică; 

 Obiective de referinţă: 

1. Să modeleze pe calculator funcţionarea unor aparate de măsură şi dispozitive electrice 

cunoscute în prealabil prin observaţie directă; 

2. Să simuleze pe calculator experimentele necesare înţelegerii; 

3.Să reprezinte grafic sau sub formă de tabel a valorilor unei mărimi fizice stabilită pe cale 

experimentală; 

4. Să prelucreze  pe calculator datele experimentale obţinute şi să le interpreteze; 

5. Să formuleze observaţiile şi concluziile ştiinţifice obţinute în urma experimentelor; 

6. Să aplice relatiile coeficientilor calorimetrici în rezolvarea unor probleme; 

Obiective operationale 

La finalul activităţii , elevii vor fi capabili să: 

1. să recunoascăcoeficientii calorici; 

2.să realizeze montajul experimental  simulând pe calculator determinarea coeficientilor 

calorici din laboratorul virtual; 
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4. să  înregistreze  datele în tabele, şi pe baza lor să  reprezinte curbele caracteristice 5. să 

prelucreze datele şi să le  interpreteze rezultatele; 

6. să formuleze concluziile şi să generalizeze în limitele permise de date; 

7. să definească relatiile dintre coeficienti calorici ; 

8. să    interpreteze din punct de vedere fizic datele inregistrate; 

9. să aplice cunoştinţele dobândite în rezolvare de probleme. 

Metode si procedee . Resurse. 

Metode şi procede: înţelegerea,descrierea, instructajul, conversaţie euristică,explicaţia, 

munca cu calculator individual, simulare pe calculator, exerciţiul ,   dialog,brainstorming. 

Resurse : 

1. materiale: calculatoare ,programul Cobra3  Universal  Writer, caiete de notiţe; 

2. umane: clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare; 

Activităţi : pe grup, individuale. 

3. timp 1h. 

     Conţinutul lectiei: 

1. În laboratorul virtual de fizică , elevul face cunoştinţă cu aparatele şi elementele pe care 

le va utiliza în montajele experimentale . 

     Se reamintesc câteva noţiuni de bază : primul principiu al termodinamicii (cu cele doua 

formulari), se discuta despre consecintele principiului I 

 2. Elevul pătrunde în laborator ,unde găseşte elementele necesare realizării montajului 

experimental,schema acestuia fiind reprezentată în fereastra de circuit accesibilă prin 

apăsarea butonului,,Schema,,  

După ce realizează montajul experimental verifică corectitudinea acestuia. Dacă nu a fost 

realizat corect se revine şi se corectează.Acest lucru permite autoevaluarea elevului în 

corectitudinea realizării montajului experimental ( fig.1) : 
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Figura 1. 
 

În Figura 1.1 este prezentat montajul experimental unde componentele 
marcate sunt: 

– unitatea de baza Cobra 3; 
 

– convertor analog digital (port serial); 
 

– întrerupător; 
– robinet de egalizare a presiunilor; 

 

– vas de sticlă cu aer; 
– manometru de precizie; 

 

– laptop sau alt sistem de calcul pentru achiziția datelor  
După simularea montajului elevul realizează experimentul propriu-zis: Se vor obţine 10 valori 

ce se trec în tabel.( fig.2). 

Pentru realizarea obiectivelor parcurgeți următoarele etape: 
 

1. Se realizează montajul din Figura 10.1. 
 

2. Se verifică dacă este alimentată unitatea de bază Cobra3 . 
3. Se  verifică  dacă  este  conectat  cablul  USB  de  la  unitatea  de  bază 

Cobra3  la sistemul de calcul  . 
4. Se deschide programul Cobra3 accesând link-ul measure    de pe 

desktop. 
5. Se  activează  modulul  Cobra3  Universal  Writer,  via  Meniul  Gauge 

(vezi Figura 10.2a,b). 
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a)   b) 

Figura 2 
6. În bara de meniuri se apasă butonul  (New measurement). 
7. Apare fereastra din figura de mai jos. 
 

 

 
Figura 

3 
8. În   Figura   10.3   verificați   setările   din   câmpurile   1-7   și   efectuați 

modificările propuse. 
9. În Figura 10.3 câmpul 7 se utilizează pentru aflarea directă a puterii 

încălzitorului (U1 și U2 sunt denumiri generice pentru cele două semnale 
înregistrate, primul semnal este de fapt intensitatea a curentului electric). 

10. Inițial  deschideți  robinetul      din  Figura  10.1  pentru  egalizarea 
presiunilor, după care închideți. 

 

11. Verificați  dacă  toți  robineții  sunt  închiși  și  nivelul  lichidului  este  în 
dreptul diviziunii 0 
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12. Apăsați butonul Continue. 
 

13. Apare fereastră din Figura 10.4. 

 
Figura 
10.4 

14. Pentru a începe măsurătorile  apăsați  butonul  Start measurement. 
Inițial atât tensiunea cât și intensitatea curentului sunt nule. 

15. Apăsați  butonul  întrerupătorului,  din  Figura  10.1,  timp  de  1-2 
 

 
secunde  și urmăriți  creșterea  presiunii  în balon  pe  manometru,          din Figura 
10.1 (dacă presiunea nu a crescut semnificativ puteți mări timpul de încălzire   a  
gazului   dar  cu  atenție   să  nu  depășiți   valoarea   maximă măsurabilă cu 
ajutorul manometrului). 

16. În fereastra  din  Figura  10.4  sunt  afișate  intensității  curentului  și a 
tensiunii (Figura 10.5). 

 
Figura 10.5 

17. Notați valoarea variației de presiune, notată prin 

 
 
�p



18. Apăsați butonul Stop measurement, în fereastra din Figura 10.5. 
 

19. Apare rezultatul măsurătorilor ca în figura de mai jos. 
 

Se reprezintă grafic U=(I) şi din panta graficului se obţine rezistenţa electrică( fig.3). 
 

Temă pentru acasă 

Rezolvări de probleme din manual 

Realizarea unei prezentări power point cu informaţii noi despre coeficienti calorici şi 

aplicaţiile acestora în viaţa cotidiană. 

 
 
Clasa 
Numele si prenumele 

Coeficienti calorici 
Lucrare de laborator 

Tema:  Sa se determine factorii de care depinde variatia temperaturii unui corp ce 
primeste caldura 

1. Materiale necesare: pahar Berzelius, cilindru gradat, spirtiera, termometru, suport, 
cleste,  cronometru, apa, ulei 

2. Modul de lucru: a) se masoara temperatura initiala a apei 
                                  se cronometreaza timpul in care apa se incalzeste 
                                  se masoara temperatura finala a apei 
                                  se fac mai multe masuratori pentru aceeasi cantitate de apa, pentru 
diferite     intervale de timp, astfel incat sa absoarba cantitati diferite de caldura 

                    b ) se masoara temperatura initiala a apei 
                          se incalzesc in acelasi interval de timp diferite cantitati de 
apa 

                      se masoara temperatura finala a apei in fiecare caz 
                                             c) se masoara mase egale de ulei si apa 

                             se masoara temperarura initiala a apei si a uleiului 
                             se incalzesc in acelasi interval de timp apa si uleiul, astfel 
incat sa absoarba aceeasi cantitate de caldura 
                             se masoara temperatura finala in fiecare caz 

 
           3.Date experimentale 
Factorul care se 

modifica 
Factorii care nu se 

modifica 
Determinari experimentale Concluzii 

 
Caldura primita 

 
Masa corpului si 

T(min.
) 

t ( C
)  

t ( C
) 

t( C)  
i
0

f
0 D 0
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de corp (Qabs.) natura substantei 
corpului 

 
 
 

    

 
Masa corpului 

 
Caldura primita de 

corp si natura 
substantei corpului 

 
 
 

 
V(cm

) 

 
m(g) 

t  
( C) 

t  
( C) 

t 
( C) 

 

     

 
Natura 

substantei 
corpului 

 
Caldura primita de 

corp si masa 
corpului 

 
 
 

 t  
( C) 

t  
( C) 

t 
( C) 

 

ulei    

apa    

 
                  Concluzie: 
Variatia temperaturii unui corp este……………………………………………………… 
cu caldura primita, ………………….. 
proportionala cu masa corpului si depinde de ……………………………..corpului. 

 
   

 
Concluzii 
 

1. Lucrǎrile experimentale specifice activitǎţii didactice constau în observarea 

verificarea şi mǎsurarea unor mǎrimi caracteristice fenomenelor fizice 

spontane,provocate sau dirijate. 

2. Experimentul de laborator conduce elevul de la observarea unor fenomene fizice 

pe baza demonstraţiei la observarea fenomenelor prin activitatea proprie ori la 

verificarea şi aplicarea în practicǎ. 

3. În urma mǎsurǎrii unei mǎrimi fizice obţinem aproape întotdeauna o valoare 

aproximativǎ (o excepţie este determinarea unui numǎr de obiecte, prin natura sa 

un numǎr întreg). Rezultatul fiecǎrei mǎsurǎri, este mai mult sau mai puţin 

apropiat de valoarea adevǎratǎ, este deci afectat de erori. 

3

i
0

f
0

D
0

i
0

f
0

D
0
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4. Profesorul dirijeazǎ executarea unor acţiuni de cǎtre elevi, în scopul cunoaşterii 

unor aspecte ale realitǎţii. 

5. Elevii sunt astfel puşi în faţa realitǎţii, sǎ studieze pe viu, sǎ fie în contact direct 

cu realitatea sau cu modele ale acesteia fiind astfel determinaţi sǎ înveţe prin 

descoperire. 
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