
PROIECT DIDACTIC 

I. DATE GENERALE 

  

Clasa: a X-a   

Domeniul : mecanică 

Profesor: ing. Mihaela Arsenoiu 

Disciplina: M1 – Măsurări tehnice 

 

II.   PROIECTAREA  ACTIVITĂȚII  DIDACTICE 

Tema: Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură 

Tipul lectiei:  formare de priceperi si deprinderi 

Durata: 90 minute 

Loc desfasurare: Cabinetul  tehnic 

Rezultate ale invatarii(codificate conform SPP) 

Cunostinte Abilitati Atitudini 

4.1.1.Notiuni fundamentale din teoria 

măsurătorilor 

( Sistemul International de unităţi de 

măsura, mărimi fizice, mijloace de 

măsurare şi control, metode de măsurare, 

erori de măsurare- tipuri, cauze, relaţii 

matematice de determinare 

 

4.2.1. Enumerarea unităţilor de măsura din 

Sistemul International d e  

uni t ă ţ i , co r e sp u nza to a re  marimilor de 

bază din domeniul mecanic şi electric 

4.2.2. Efectuarea transformărilor de  unităţi de 

măsură 

 

4.3.1. Respectarea normelor ergonomice la locul de muncă 

4.3.2.Respectarea procedurilor de lucru 

4.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de 

muncă 

4.3.4. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme 

4.3.5. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsab il i tă ţ i i  pentru sarcina 

de lucru primită 

  

Obiective operationale 

La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili: 
 O1. Să enumere unitățile de măsură fundamentale din Sistemul International de  uni tă ţ i ,corespunzatoare  marimilor de bază din domeniul mecanic ;  

             O2. Să enumere unitățile de măsură suplimentare din Sistemul International de  uni tăţ i ,corespunza toare  marimilor de bază din domeniul mecanic;  

             O3. Să enumere  unitățile de măsură derivate din Sistemul International de  uni tăţ i ,corespunzatoare  marimilor de bază din domeniul mecanic ; 

             O3. Să efectueze transformări cu unităţi de măsură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resurse materiale 

 Laborator tehnologic 

 Fise de documentare 

 Fise de lucru 

 Tabla 

 Calculator 

 Videoproiector 

 

Resurse procedurale  

 Observatia dirijata 

 Conversatia 

 Demonstratia 

 Activitati practice  

 

Bibliografie: 

1. Tehnici de măsurare în domeniu , A. Ciocîrlea,  O. Spornic, Editura CD Press, Bucuresti, 2012 

2.    Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, EDP, Bucureşti, 1980.  

3.    adrese electronice: www.didactic.ro  

 

 Desfasurarea in timp a lectiei  
Etapele lectiei Obiective Activitatea desfasurata de Timp 

(min) 

Metode si 

procedee 

Mijloace  Forme de 

organizare 

Evaluare 

profesor elevi 

1. Moment 

organizatoric 

Asigurarea 

condiţiilor 

optime pentru 

desfăşurarea 

orei; 

- Verifica prezenta 

-cere elevilor sa aiba pe mese 

caietele si instrumentele necesare 

- anunta planul de lucru 

- isi pregatesc caietele, 

manualele si 

instrumentele necesare 
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-conversatia - catalogul  -frontal  

2. Anuntarea 

titlului lectiei si 

a obiectivelor 

operationale 

-captarea 

atentiei  

-anunta tema lucrării de laborator; 

-prezinta obiectivele lectiei 

- descopera problema 

ce trebuie rezolvata 

- noteaza in caiete 
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- explicatia 

-conversatia 

- tabla 

- creta 

- caiete de notite 

- frontal  

 

 

 

3. Dirijarea 

invatarii 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

 

Clasa este înpărțită în 6 grupe 

fiecare grupă își alege un lider 

care să îi reprezinte. Ficare grupă 

va primi un set de fișe de lucru 

egal cu nr. de membrii ai grupei . 

Elevii vor trebui să își împartă 

sarcinile în cadrul grupei: să 

stabilească culorile  pe care le vor 

- asculta explicatiile 

profesorului 

- adreseaza intrebari de 

lamurire 

-notează în caiete 

-folosesc fisele de 

documentare si de 

lucru 

 

 

 

 

45 

- explicatia 

-conversatia 

- observarea 

dirijata 

-exercitiul 

-problematiz 

area 

- invatarea prin 

- tabla 

- creta 

- caiete de notite 

-fise de 

documentare 

-fise de lucru 

-calculator 

-videoproiector 

- frontal 

-individual 

-observatia 

curemta 

http://www.didactic.ro/


folosi la  identificarea unităților  

de măsură fundamentale,  

unităților  de masură derivate,  

multiplilor și submultiplilor 

unităților de măsură de pe fiecare 

mandală de pe fișa de lucru. 

Mandalele vor trece pe la fiecare 

elev și fiecare va completa o 

singură cerință . 

-rezolva sarcinile 

primite 

descoperire 

4.Obtinerea 

performantei 

O4 -prezinta elevilor sarcina de 

lucru(rezolvarea unor  execiții de 

transformări) 

-asigura materialele necesare 

efectuarii activitatii aplicative  

-ofera explicațiile necesare 

efectuarii sarcinii de lucru 

-îndrumă și dirijează activitatea 

elevilor 

 

- asculta explicatiile 

profesorului 

- adreseaza intrebari de 

lamurire 

- realizeaza sarcina de 

lucru 

45 - explicatia 

-conversatia 

- observarea 

dirijata 

-exercitiul 

-activitati 

practice 

- caiete de notite 

-fișe de 

documentare 

-fișe de lucru 

-calculator 

-videoproiector 

- frontal 

-individual 

- pe grupe  

-observația 

curentă 

4.Realizarea 

feedbak-ului 

Fixarea și 

evaluarea 

cunoștințelor 

Consolidarea 

și evaluarea 

cunoștințelor 

predate 

-liderul fiecărei grupe prezintă 

activitatea grupei, fisele vor fi 

expuse iar clasamentul  grupelor 

se va face în funcție de cele mai 

corecte transformări și cea mai 

frumoasa mandala. 

-elevii sunt rugați să completeze 

biletelele primite de culoare 

galbenă  pentru a scrie pe ele ce 

le-a plăcut din lecție și albastre 

pentru ce nu le-a plăcut, aceste 

bilețele vor fi introduce în 

borcanul fericirii. 

-prezinta caietele 

- răspund la întrebări 
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-conversația 

-observația 

- JAR sau 

borcanul fericirii 

 

-fișe de lucru 

-set de întrebari 

 

- frontal 

-individual 

 

- oral 



Fișă de lucru_Nr.1 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind o singură culoare fiecărui multiplu al metrului. 

 
2. Enumerați multipli metrului: 

 

3. Realizați următoarele transformări: 

a.  4689  mm = ..... nm = .. …km   

b.  7557  km = ..... Gm 

c.  95000 m = ….. µm = …. ..da m  

d.  25280 Gm =….. km =..... m  



 

Fișă de lucru_Nr.2 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind  o singură culoare fiecărei unități de măsură din Sistemul fundamental al unităților de măsură. 

 
 

2. Enumerați unitățile de măsură fundamentale: 

 

3. Realizați următoarele transformări: 

a.  4689  km = ..... nm = .. …mm   

b.  8757  Tm = ..... Gm 

c.  5000 Gm = ….. m = …. ..Mm  

d.  25280 mm =….. km =..... dam  



Fișă de lucru_Nr.3 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind  o singură culoare fiecărui submultiplu al metrului. 

 

 
2. Enumerați submultipli metrului: 

 

3. Realizați următoarele transformări: 

a.  440  m = ..... nm = .. …km   

b.  457  km = ..... Mm 

c.  36000 m = ….. µm = …. ..G m  

d.  6280 hm =….. km =..... mm  



Fișă de lucru_Nr.4 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind  o singură culoare fiecărei unități de măsură derivate. 

 

 
2. Enumerați  8  unități de măsură derivate: 

 

3. Realizați următoarele transformări: 

a.  40  m = ... dm = .. .cm = ... nm  

b.  7  km = ... hm = ... dam = .....Gm  

c.  36000 m = ….. cm = ... Mm = .... mm =.. ... km  

d.  280 hm = ….. m = ….. km =..... dm = ..... dam 

 



Fișă de lucru_Nr.1_Rezolvare 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind  o singură culoare fiecărui multiplu al metrului. 
 

 

 
3. Realizați următoarele transformări: 
a.  4689  mm =  4689  10 6nm = 4689  10 -6   km   

b.  7557  km =  7557   10 -3  Gm 

c.  95000 m = 95000 10 6 µm = 9500 da m  

d.  25280  Gm = 25280   103   km = 25280  106 m 

 
 

 

 

 



Fișă de lucru_Nr.2_Rezolvare 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind  o singură culoare fiecărei unități de măsură din Sistemul fundamental al 

unităților de măsură. 

 
3. Realizați următoarele transformări: 
 

a.  4689  km = 4689 10 12 nm =  4689 10 6  mm   

b.  8757  Tm =8757 10 3    Gm 

c.  5000 Gm =  5000 10 9 m = 5000 10 6 Mm  

d.  25280 mm = 25280 10 -6  km =  25280 10 -4   dam  



 
Fișă de lucru_Nr.3_Rezolvare 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind  o singură culoare fiecărui submultiplu al metrului. 

 
3. Realizați următoarele transformări: 
a.  440  m = 440 10 9  nm = .440 103 km   

b.  457  km =  457 10 -3Mm 

c.  36000 m = 36000 10 6µm =  36000 10-9G m  

d.  6280 hm = 6280 10 -1 km = 6280 10 5mm  



 
Fișă de lucru_Nr.4_ Rezolvare 

 
      I. Colorați mandala din figura de mai jos asociind  o singură culoare fiecărei unități de măsură derivate. 
 

 
3. Realizați următoarele transformări: 
a.  40  m =  40 10 1dm =  40 102cm =  40 10 9 nm   

b.  7  km =  7  10 1hm = 7 102 dam = 7 10 -6 Gm  

c.  36000 m = 36000 2 cm = 36000 10-6 Mm =  36000 106mm =. 36000 10 -3 km  

d.  280 hm = 280 10 2 m =280 10 -1 km =.280 103dm = 280 10-1 dam 



Borcanul fericirii 
 

 


