
LICEUL  TEHNOLOGIC  ENERGETIC  "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEŞTI   

Disciplina: Chimie 

Prof.  Novischi Angelica Valentina  

Clasa : a IX-a ; filieră  teoretică /tehnologică  

Data :  

Subiectul lecţiei:  Dizolvarea  

Durata de desfăşurare a lecţiei: 45min  

COMPETENŢE GENERALE: 

- Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi ; 

- Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice ; 

- Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante , demonstrând 

raţionamente deductive și inductive ; 

- Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea 

explicaţiilor , în conducerea investigaţiilor și în raportarea  rezultatelor;  

Competențe  specifice  vizate: 

-  Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat; 

-  Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor și 

proceselor chimice studiate; 

-  Efectuarea  de investigaţii  pentru  evidenţierea  unor caracteristici , proprietăţi, relaţii 

-  Colectarea  informaţiilor  privind  observări  calitative  și  cantitative; 

-  Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date 

experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 

-  Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor; 

-  Folosirea corectă a terminologiei specifice  chimiei;  

- Conţinutul conceptual: soluţia, dizolvant (solvent), dizolvat (solut), dizolvarea, dizolvarea 

substanţelor ionice în apă; interacţiuni ion-dipol; dizolvarea substanţelor covalent polare 

în apă; interacţiuni dipol-dipol; ioni hidrataţi; dizolvare endotermă; dizolvare exotermă;  

factorii care influenţează dizolvarea.  

Competenţe  specifice  vizate  de lecţie:  

La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili: 

C1: să identifice elementele componente ale soluţiei;  

C2: să definească dizolvarea;  

C3: să investigheze procesele care stau la baza procesului de dizolvare;  

C4: să identifice particulele de solut şi solvat;  

C5: să modeleze  procesul de dizolvare pentru NaCl şi HCl; 

C6: să clasifice dizolvarea după efectul termic;  

C7 : să identifice factorii care influenţează dizolvarea. 

 

Tipul lecţiei : de comunicare a unor noi cunoştinţe 

Metode de învăţământ: conversaţia euristică,  modelarea, descoperirea dirijată în context 

problematizat, semaforul (Traffic Light it ), filme cu experiment de laborator;  

 

Mijloace de învăţământ: calculator, videoproiector, manual, fişe de lucru. 

 

Tipul de organizare a activităţii: frontal şi pe grupe de 4-5 elevi 

Bibliografia :  

Programa de chimie clasa a IX-a, aprobată  OM 5099/09.09.2009 

Elena Alexandrescu - Chimie clasa a IX -a - Editura LVS Crepuscul - 2007  

Erasmus + TEACHERS FOR FUTURE- 4 TOOLS OF INNOVATIVE EDUCATION 

Sanda Fătu – Didactica chimiei , editura Corint, Bucureşti, 2007 

 

 



Desfăşurarea  lecţiei: 

 

Compe- 

tenţe 

specifice 

Etapele lecţiei 
 

Activitatea profesorului  Activitatea elevilor (cu accent pe descrierea activităţilor de învăţare) 

Activitatea  elevilor  

 Captarea 

atenţiei pentru  

lecţia nouă 

Prezinta elevilor filmul aflat la adresa :  

https://www.youtube.com/watch?v=1ccsv5-

kk1E 

 

C1 

C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

C4 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C7  

Enunţarea 

obiectivelor      

 

 

 

 

Reactualizare

a noţiunilor 

legate de 

structura 

substanţelor 

 

Dirijarea 

învăţării  

 Prezentarea 

optimă a 

conţinutului  
 

 

Transferul de 

cunoştinţe/ 

aplicarea in 

practică 

- solicită elevii să deducă definiţia dizolvarii 

- solicită  elevii să faca observatii privind 

fenomenul de dizolvare sub forma unei scheme 

de tip ciorchine ; 

- solicită elevii să deducă: definiţia dizolvării şi 

a soluţiei 

- solicită elevii să identifice : solutul şi solventul  

natura legăturilor chimice din fiecare compus 

şi ce interacţiuni apar la nivel molecular între 

solvent şi solut  

- pe baza informaţiilor proiectate pe slide-ul 

power point, denumeşte aceste interacţiuni : 

“ion-dipol” pentru dizolvarea NaCl în apă şi 

“dipol-dipol” pentru dizolvarea HCl în apa 

,indică ionii hidrataţi ; 

- explică formarea ionilor hidrataţi ; 

- modelează procesele de dizolvare pentru NaCl 

şi HCl ; 

- Prezinta elevilor filmul legat de efectul termic 

al dizolvării (diluarea acidului sulfuric ) 

- Explică legătura dintre energie şi formarea sau 

desfacerea de legături chimice. 

- Aplică metoda Traffic Light it :  

Unde este învățarea ta ? 

 red : am înțeles o parte din subiect, scrieți 2 

întrebari la care ați dori să primiţi un răspuns;  

amber : am înțeles majoritatea subiectului, 

scrieți 1 întrebare la care ați dori să primiţi un 

răspuns şi 2 concepte pe care l-ai învățat ; 

green : am înțeles subiectul de până acum, scrie 

3 concepte pe care le-ai învățat) 

Fiecare participant scrie pe o foaie de hârtie 

conceptele învăţate. 

- Prezintă elevilor filmul legat de factorii care 

influenţează dizolvarea aflat la adresa : 

https://www.youtube.com/watch?v=BLwEi

WPuXQA   
 

- definesc dizolvarea 

- elaborarea de afirmaţii legate 

de fenomenul - dizolvare 

 

 

- se grupează în patru echipe ; 

 

- identifică : solutul şi 

solventul ,  

-indică natura legăturilor 

chimice din fiecare compus 

şi tipul de interacţiuni între 

solvent şi solut  

 

 

 

 

 

 

- clasifică dizolvarea din punct 

de vedere termic : dupa ce vor 

vizualiza filmul;  

 

 

- noteaza conceptele noi 

invatate  si formuleaza 

intrebari ; 

 

 

 

 

 

 

 

- identifică factorii care 

influenţează dizolvarea 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLwEiWPuXQA
https://www.youtube.com/watch?v=BLwEiWPuXQA


 Evaluarea  Împarte elevii în 3-4 echipe şi  aplică fişa : 

Dizolvarea ; 

După 3 minute – Trimite fişa cu rezolvari şi îi 

pune sa se corecteze, 

- trimite o figura mandala şi îndrumă elevii să 

o completeze ; 

 

 

 

- completează  fișa de 

evaluare; 

- Deseneaza o figură 

mandala : un cerc, cu 3 

sectiuni (fiecare exercitiu – o 

secţiune);  

- Notează in fiecare 

sectiune punctele obţinute la 

cate un exerciţiu; 

- Colorează secţiunea 

numai dacă ai obţinut un 

punctaj cât de mic . Daca este 

zero rămâne necolorat.Alege 

culoarea pe care o doreşti după 

emoţiile trăite de tine !  

- Trimite figura obţinută  

la profesor; 

 



Profesor : Novischi Angelica – Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu", Municipiul Ploieşti  
Chimie - clasa a IX-a  
Capitol: Soluţii. Lecţia: Dizolvarea  
Fişă de evaluare formativă: Aplicaţii 
 
I.Pentru desenele grafice de mai jos, indicaţi prin semnele "+" şi "-" : ionii din cristalul NaCl, cele 
două părţi polare ale moleculei de apă  şi interacţiunile ion-dipol din ionii hidrataţi .Completeaza  
în spaţiile libere conceptele învaţate:   
a) 

 
interacţiuni .............  - ..............            ioni ...................................... 

20 puncte 
 
II. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos :  
1. Dizolvarea este fenomenul de ................. a particulelor unor substanțe (lichide, solide, 
gazoase) printre particulele altor substanțe .  
2. Cel mai răspândit solvent în natură  este ............... 
3. Dizolvatul (solutul) este substanța .................................  
4. La dizolvarea unui compus ionic în apă, au loc cu două procese : 
(1) formarea de interacţiuni .................. : forţe fizice foarte numeroase care determină desfacerea 
legăturii ionice şi (2) deplasarea ionului din cristal sub formă de ..........................................   
5. La dizolvarea clorurii de sodiu în apă, procesele de disociere în ioni şi de hidratare a ionilor 
formaţi, se pot scrie sub forma unei ecuaţii.  
Notaţi ionii hidrataţi din ecuaţia de mai jos: 
 NaCl (s) + H2O (l)  →  ....................+............................. 
6. Dizolvarea este exotermă dacă soluţia se .................. 
7. Dizolvarea este mai rapidă dacă suprafaţa de contact dintre sare şi apă este mai .............. 
8. Azotatul de amoniu se utilizează la obţinerea amestecurilor de răcire. Dizolvarea azotatului de 
amoniu este un proces................ 

40 puncte 
III. Citiţi cu atenţie afirmaţiile legate de importanţa soluţiilor : 

 Soluţia de NaCl (c = 0,9%) numită ser fiziologic, poate fi utilizată pentru igiena zilnică. 
Soluţia concentrată de NaCl (saramura) este utilizată drept conservant. 
Îndepărtarea petelor proaspete de bere poate fi făcută cu o soluţie de clorură de sodiu 
obţinută prin dizolvarea a 2 g NaCl în 100 ml apă. 

 Soluţia de bicarbonat de sodiu este utilizată la reducerea acidităţii stomacale. În cazul 
înţepăturilor de insecte se poate folosi un amestec de soluţie de bicarbonat de sodiu şi 
carbonat de zinc. 

 Soluţia de hidroxid de sodiu se utilizează în industria săpunului, a fibrelor artificiale, la 
rafinarea uleiurilor minerale şi vegetale şi a grăsimilor . 

 Soluţia de hidroxid de calciu: se foloseşte în construcţii (var, mortar), ca dezinfectant, 
insecticid şi în industria zahărului.   

 Soluţia de clorură de calciu este utilizată în terapia cu calciu, ca hemostatic uterin, în alergie 
şi intoxicaţii. 

Indicaţi prin subliniere pe text câte două utilizări pentru : 
a) Soluţia de NaCl ;                                      b) Soluţia de clorura de calciu 

10 puncte 



Profesor : Novischi Angelica - Colegiul Tehnic  " Elie Radu " Ploieşti  
Chimie - clasa a IX-a  
Capitol: Soluţii. Lecţia : Dizolvarea  
Fişă de evaluare formativă : 
Aplicaţii :  
 
I.Pentru desenele grafice de mai jos, indicaţi prin semnele "+" şi "-" : ionii din cristalul NaCl, cele 
două părţi polare ale moleculei de apă  şi interacţiunile ion-dipol din ionii hidrataţi .Completeaza  
în spaţiile libere conceptele învaţate:   
b) 

 
 

 
 
                         interacţiuni .............  - ..............            ioni ......................................  

20 puncte  
 
II. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos :  
1. O soluție este un amestec ................... format din doi sau mai mulți componenți . 
2. Într-o soluție există cel puţin un ....................... și un ......................................  
3. Solventul se află în cantitate mai .................. 
4. La dizolvarea unui compus covalent polar în apă au loc cu ........... procese :  
(1) formarea de interacţiuni .........................: forţe fizice foarte numeroase care determină 
desfacerea legăturii .............. dintre atomi  şi (2) formarea de ..............................   
5. Dizolvarea acidului clorhidric în apă se poate reprezenta prin ecuaţia :   
HCl (g) + H2O(l)  →  ...........(aq) + ..........(aq) 
6. Dizolvarea este endotermă dacă soluţia se .................. 
7. Dizolvarea este mai rapidă la temperatură mai.................pentru că viteza de difuzare a 
particulelor de solut este mai ............ 
8. Acidul sulfuric este o substanţă cu molecule polare şi este agent deshidratant. Dizolvarea acidul 
sulfuric este un proces puternic .................... 

40 puncte 
 
III. Citiţi cu atenţie afirmaţiile legate de importanţa soluţiilor : 

 Soluţia de NaCl (c = 0,9%) numită ser fiziologic, poate fi utilizată pentru igiena zilnică. 
Soluţia concentrată de NaCl (saramura) este utilizată drept conservant. 
Îndepărtarea petelor proaspete de bere poate fi făcută cu o soluţie de clorură de sodiu 
obţinută prin dizolvarea a 2 g NaCl în 100 mL apă. 

 Soluţia de bicarbonat de sodiu este utilizată la reducerea acidităţii stomacale. În cazul 
înţepăturilor de insecte se poate folosi un amestec de soluţie de bicarbonat de sodiu şi 
carbonat de zinc. 

 Soluţia de hidroxid de sodiu se utilizează în industria săpunului, a fibrelor artificiale, la 
rafinarea uleiurilor minerale şi vegetale şi a grăsimilor . 

 Soluţia de hidroxid de calciu: se foloseşte în construcţii (var, mortar), ca dezinfectant, 
insecticid şi în industria zahărului.   

 Soluţia de clorură de calciu este utilizată în terapia cu calciu, ca hemostatic uterin, în alergie 
şi intoxicaţii. 

 



Indicaţi , prin subliniere pe text, câte două utilizări pentru : 
a) Soluţia de hidroxid de sodiu ;  
b) Soluţia de hidroxid de calciu 

10 puncte 
 



Profesor : Novischi Angelica – Liceul Tehnologic Energetic  " Elie Radu " Ploieşti  
Chimie - clasa a IX-a  
Capitol: Soluţii. Lecţia : Dizolvarea  
Fişă de evaluare : 
Aplicaţii :  
 
I.Pentru desenele grafice de mai jos, indicaţi prin semnele "+" şi "-" : ionii din cristalul NaCl, cele 
două părţi polare ale moleculei de apă  şi interacţiunile ion-dipol din ionii hidrataţi .Completeaza  
în spaţiile libere conceptele învaţate:   
 

 

 
                   interacţiuni ion – dipol                ioni hidrataţi                                                 20puncte 
 
II. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos :  
1. Dizolvarea este fenomenul de răspândire a particulelor unor substanțe (lichide, solide, 
gazoase) printre particulele altor substanțe .  
2. Cel mai răspândit solvent în natură  este apa 
3. Dizolvatul (solutul) este substanța care se dizolvă . 
4. La dizolvarea unui compus ionic în apă, au loc cu două procese : 
(1) formarea de interacţiuni ion-dipol  : forţe fizice foarte numeroase care determină desfacerea 
legăturii ionice şi (2) deplasarea ionului din cristal sub formă de ion hidratat   
5. La dizolvarea clorurii de sodiu în apă, procesele de disociere în ioni şi de hidratare a ionilor 
formaţi, se pot scrie sub forma unei ecuaţii. Notaţi ionii hidrataţi din ecuaţia de mai jos: 
 NaCl (s) + H2O (l) →  Na+(aq) +  Cl-(aq)  
6. Dizolvarea este exotermă dacă soluţia se încălzeşte . 
7. Dizolvarea este mai rapidă dacă suprafaţa de contact dintre sare şi apă este mai mare . 
8. Azotatul de amoniu se utilizează la obţinerea amestecurilor de răcire. Dizolvarea azotatului de 
amoniu este un proces endoterm. 

40 puncte 
 
III. Citiţi cu atenţie afirmaţiile legate de importanţa soluţiilor : 

 Soluţia de NaCl (c = 0,9%) numită ser fiziologic, poate fi utilizată pentru igiena zilnică. 
Soluţia concentrată de NaCl (saramura) este utilizată drept conservant. 
Îndepărtarea petelor proaspete de bere poate fi făcută cu o soluţie de clorură de sodiu 
obţinută prin dizolvarea a 2 g NaCl în 100 mL apă. 

 Soluţia de bicarbonat de sodiu este utilizată la reducerea acidităţii stomacale. În cazul 
înţepăturilor de insecte se poate folosi un amestec de soluţie de bicarbonat de sodiu şi 
carbonat de zinc. 

 Soluţia de hidroxid de sodiu se utilizează în industria săpunului, a fibrelor artificiale, la 
rafinarea uleiurilor minerale şi vegetale şi a grăsimilor . 

 Soluţia de hidroxid de calciu: se foloseşte în construcţii (var, mortar), ca dezinfectant, 
insecticid şi în industria zahărului.   

 Soluţia de clorură de calciu este utilizată în terapia cu calciu, ca hemostatic uterin, în alergie 
şi intoxicaţii. 



Indicaţi prin subliniere pe text câte două utilizări pentru : 
          a) Soluţia de NaCl ;                                      b) Soluţia de clorura de calciu            10 puncte 
 

 
IV  Se dă figura de mai jos :  

 
- Notează în fiecare secţiune punctele obţinute la fiecare exerciţiu; 
- Colorează secţiunea numai dacă ai obţinut un punctaj cât de mic . Dacă punctajul este zero rămâne 
necolorat. Alege culoarea pe care o doreşti după emoţiile trăite de tine !  
- Trimite figura obţinută la profesor ; 

 
 



Profesor : Novischi Angelica - Liceul Tehnologic Energetic  " Elie Radu " Ploieşti  
Chimie - clasa a IX-a  
Capitol: Soluţii. Lecţia : Dizolvarea  
Fişă de evaluare  : 
Aplicaţii :  
 
I.Pentru desenele grafice de mai jos, indicaţi prin semnele "+" şi "-" : ionii din cristalul NaCl, cele 
două părţi polare ale moleculei de apă  şi interacţiunile ion-dipol din ionii hidrataţi .Completează  
în spaţiile libere conceptele învaţate:   

 
 

 
 
                         interacţiuni dipol - dipol           ioni hidrataţi 

20 puncte  
 
II. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos :  
1. O soluție este un amestec omogen  format din doi sau mai mulți componenți . 
2. Într-o soluție există cel puţin un dizolvat (solut )  și un dizolvant (solvent)  
3. Solventul se află în cantitate mai mare . 
4. La dizolvarea unui compus covalent polar în apă au loc cu două procese :  
(1) formarea de interacţiuni dipol-dipol : forţe fizice foarte numeroase care determină desfacerea 
legăturii covalente dintre atomi  şi (2) formarea de  ioni hidrataţi .   
5. Dizolvarea acidului clorhidric în apă se poate reprezenta prin ecuaţia :   
HCl (g) + H2O(l)  →  H3O+(aq) +  Cl- (aq) 
6. Dizolvarea este endotermă dacă soluţia se răceşte. 
7. Dizolvarea este mai rapidă la temperatură mai mare pentru că viteza de difuzare a particulelor 
de solut este mai mare . 
8. Acidul sulfuric este o substanţă cu molecule polare şi este agent deshidratant. Dizolvarea acidul 
sulfuric este un proces puternic exoterm. 

40 puncte 
III. Citiţi cu atenţie afirmaţiile legate de importanţa soluţiilor : 

 Soluţia de NaCl (c = 0,9%) numită ser fiziologic, poate fi utilizată pentru igiena zilnică. 
Soluţia concentrată de NaCl (saramura) este utilizată drept conservant. 
Îndepărtarea petelor proaspete de bere poate fi făcută cu o soluţie de clorură de sodiu 
obţinută prin dizolvarea a 2 g NaCl în 100 mL apă. 

 Soluţia de bicarbonat de sodiu este utilizată la reducerea acidităţii stomacale. În cazul 
înţepăturilor de insecte se poate folosi un amestec de soluţie de bicarbonat de sodiu şi 
carbonat de zinc. 

 Soluţia de hidroxid de sodiu se utilizează în industria săpunului, a fibrelor artificiale, la 
rafinarea uleiurilor minerale şi vegetale şi a grăsimilor . 

 Soluţia de hidroxid de calciu: se foloseşte în construcţii (var, mortar), ca dezinfectant, 
insecticid şi în industria zahărului.   



 Soluţia de clorură de calciu este utilizată în terapia cu calciu, ca hemostatic uterin, în alergie 
şi intoxicaţii. 

 
Indicaţi , prin subliniere pe text, câte două utilizări pentru : 
a) Soluţia de hidroxid de sodiu ;  
b) Soluţia de hidroxid de calciu 

10 puncte 
 
IV  Se dă figura de mai jos :  

 
- Notează in fiecare sectiune punctele obţinute la fiecare exerciţiu; 
- Colorează secţiunea numai dacă ai obţinut un punctaj cât de mic . Dacă punctajul este zero rămâne 
necolorat. Alege culoarea pe care o doreşti după emoţiile trăite de tine !  
- Trimite figura obţinută la profesor ; 
 
 
Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului 
(autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției 
Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi 
considerate răspunzătoare pentru acestea. 


