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ARGUMENT 

 

 

       Prin problematica abordată şi modul de structurare a conţinutului, caietul de faţă este 

destinat deopotrivă elevilor şi profesorilor de fizică din licee.  

       Scopul acestui caiet de laborator este acela de a prezenta una dintre nenumăratele 

variante în care se pot concepe fişele de lucru la orele de laborator pentru disciplina fizică. 

Lucrarea este un îndrumar care conţine atât materialul necesar desfăşurării lucrărilor de 

laborator, modul în care se utilizează acest material dar şi câteva idei de evaluare la  

activităţile practice. Unele lucrări conţin şi o parte teoretică necesară introducerii în 

domeniul experimentat. Prin forma de prezentare, caietul poate substitui fişele de lucru ale 

elevilor, venind astfel în sprijinul profesorilor de fizică  şi al laboranţilor. 

       Lucrările prezentate în cadrul acestui îndrumar constituie o bază pentru însuşirea 

cunoştinţelor experimentale legate de disciplina fizică. 
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CAPITOLUL I. Optica geometrică 

I.1. Observarea reflexiei  luminii şi determinarea experimentală a legilor reflexiei 

 Scopul experimentului: observarea fenomenului de reflexie a luminii şi determinarea pe 

cale experimentală a legilor reflexiei luminii; 

 Teoria lucrării: Reflexia luminii este fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a 

luminii, atunci când ea întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii optice diferite, 

lumina întorcându-se în mediul din care a venit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiale necesare:disc gradat (Hartl),oglindă plană,banc optic cu sursă de lumină(lampă); 

 Mod de lucru: Se montează bancul optic şi se aşază oglinda plană pe disc, astfel încât 

normala la planul oglinzii să fie chiar axa diametrală OO' a discului. 

 

Cu ajutorul lămpii, trimiteţi o rază de lumină spre oglindă. Observaţi ce se întâmplă cu raza de 

lumină la suprafaţa de separare dintre cele două medii (aer şi materialul oglinzii)! Identificaţi 

raza incidentă şi raza reflectată de oglindă, apoi unghiurile de incidenţă şi de reflexie. Rotiţi 

i = unghi de incidenţă  

r = unghi de reflexie 

I = punct de incidenţă 

OO' = dreapta perpendiculară 

pe planul de separare dintre 

cele două medii optice , în 

punctul de incidenţă (normala 

la planul de separare) 

 

i 

n1 

n

2 

mediul 1 

mediul 2 

S 

   

I 

i r 

O′ 

O  R 

  n2 
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discul astfel încât să se modifice unghiul de incidenţă al razei pe oglinda plană. Citiţi pe disc 

valorile unghirilor de incidenţă şi a unghiurilor de reflexie corespunzătoare . Notaţi valorile 

citite, în tabelul de mai jos. Comparaţi valorile unghiurilor de incidenţă cu valorile unghiurilor 

de reflexie corespunzătoare. 

Unghi de incidenţă  i   

(grade) 

                       

unghi de reflexie r 

(grade) 

       

 

 Cerinţă – Răspundeţi, în scris, la întrebările de mai jos:   

a). Cum sunt valorile ungiurilor de reflexie, faţă de valorile unghiurilor de incidenţă 

corespunzătoare? Ce relaţie matematică am putea scrie între unghiul de incidenţă şi unghiul 

de reflexie? ................................................................................................................................... 

b). Observaţi dispunerea razelor incidentă (SI), reflectată (IR) şi a normalei la planul oglinzii 

(OO'), apoi scrieţi cum sunt ele dispuse! 

...................................................................................................................................................... 

c). Dacă nu aţi fi avut la îndemână o trusă de optică, aţi fi putut determina experimental legile 

reflexiei luminii? Descrieţi, pe scurt, ce materiale aţi folosi şi cum aţi proceda! 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......... ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 Evaluarea activităţii elevilor 

Numele 

elevului/ 

grupei 

Realizarea 

montajului 

(2 puncte) 

Citirea 

datelor şi 

completarea 

tabelului 

(2 puncte) 

Răspuns 

corect la 

cerinţa a). 

(2 puncte) 

Răspuns 

corect la 

cerinţa b). 

(2 punct) 

Răspuns 

corect la 

cerinţa c). 

(1 punct) 

Nota 

finală 
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I.2. Observarea refracţei  luminii şi verificarea experimentală a legilor refracţiei 

 Scopul experimentului: observarea fenomenului de refracţie a luminii şi determinarea, pe 

cale experimentală, a legilor refracţiei luminii; 

 Teoria lucrării: Refracţia luminii este fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a 

luminii, atunci când ea întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii optice diferite, 

lumina trecând în cel de-al doilea mediu.  

 

 

 

 

 

         

         

 Materiale necesare: disc gradat (Hartl), casetă de refracţie, banc optic cu sursă de lumină 

(lampă), tabele matematice; 

 Mod de lucru: Se montează bancul optic şi se aşază caseta de refracţie pe disc, astfel încât 

normala la planul de separare dintre cele două compartimente ale casetei să fie chiar axa 

diametrală OO' a discului. Lăsaţi gol compartimentul orientat spre lampă (aerul din 

compartiment va constitui mediul 1) şi umpleţi compartimentul al doilea cu apă ( apa va 

constitui mediul 2 ). 

.  

Cu ajutorul lămpii, trimiteţi o rază de lumină spre caseta de refracţie. Observaţi ce se întâmplă 

cu raza de lumină la suprafaţa de separare dintre cele două medii! Identificaţi raza incidentă şi 

i = unghi de incidenţă  

r = unghi de refracţie 

I = punct de incidenţă 

OO' = dreapta perpendiculară 

pe planul de separare dintre 

cele două medii optice , în 

punctul de incidenţă (normala 

la planul de separare) 

 

i 

r 

Mediul 1 

Mediul 2 

n1 

n2 

 S 

  

  R 

     O 

    O' 

 

      I 

      n1< n2 
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raza refractată la suprafaţa de separare dintre cele două compartimente, apoi unghiurile de 

incidenţă şi de refracţie. Rotiţi discul astfel încât să se modifice unghiul de incidenţă al razei 

pe suprafaţa de separare. Citiţi pe disc valorile unghirilor de incidenţă şi a unghiurilor de 

refracţie corespunzătoare.. Faceţi mai multe măsurători, pentru unghiuri de incidenţă diferite 

şi notaţi valorile citite, în tabelul de mai jos. Completaţi coloanele 3, 4, 5 şi 6 ale tabelului, 

(ştiind că indicii de refracţie ai celor două medii sunt  naer = 1 iar napă = 1,33) , folosind 

tabelele matematice pentru a găsi sinusul fiecărui unghi în parte.  

Unghi de incidenţă 

i (grade) 

unghi de refracţie r (grade) Sin i Sin r naer ·sin i napă ·sin r 

      

      

      

      

 

 Cerinţe: 

 a). Comparaţi coloana a V-a a tabelului cu coloana a VI-a şi scrieţi ce observaţi! Ce relaţie 

matematică, care să lege sinusurile unghiurilor de incidenţă şi de refracţie, de indicii de 

refracţie ai celor două medii, am putea scrie? 

...................................................................................................................................................... 

b). Observaţi dispunerea razelor incidentă (SI), refractată (IR) şi a normalei la planul de 

separare (OO'), apoi scrieţi cum sunt ele dispuse! 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 Evaluarea activităţii elevilor 

Numele 

elevului/ 

grupei 

Realizarea 

montajului 

(2 puncte) 

Citirea datelor 

şi completarea 

coloanelor 1,2 

dintabel 

(2 puncte) 

Completarea 

corectă a 

coloanelor 

3,4,5,6 din 

tabel 

(2 puncte) 

Răspuns 

corect la 

cerinţa 

a). 

(2 punct) 

Răspuns 

corect la 

cerinţa b). 

(1 punct) 

Nota 

finală 
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I.3. Observarea fenomenului de reflexie totală a luminii şi determinarea unghiului limită 

 Scopul experimentului: observarea fenomenului de reflexie totală a luminii şi 

determinarea unghiului limită în cazul trecerii luminii din apă în aer; 

 Teoria lucrării: La trecerea luminii dintr-un mediu cu indice de refracţie mai mare într-un 

mediu cu indice de refracţie mai mic, pe măsură ce unghiul de incidenţă creşte, se măreşte şi 

unghiul de refracţie, raza refractată „apropiindu-se” de suprafaţa de separare dintre cele două 

medii. Pentru un anumit unghi de incidenţă (numit unghi limită i=l), raza este refractată în 

lungul suprafeţei de separare, unghiul de refracţie fiind, în acest caz de 90°. 

 

         

 

 

 

 

 

depinde doar de indicii de refracţie ai celor două medii. 

 Materiale necesare: disc gradat (Hartl), casetă de refracţie, banc optic cu sursă de lumină 

(lampă), tabele matematice; 

 

Mod de lucru: Se montează bancul optic şi se aşază caseta de refracţie pe disc, astfel încât 

normala la planul de separare dintre cele două compartimente ale casetei să fie chiar axa 

    i = l 

O 

 I 

 

mediul 1 

mediul 2      r = 90° 

 

n1 

O' 

n2 

       n1>n2 
Dacă unghiul de incidenţă creşte 

peste unghiul limită ( i>l ), nu 

mai există rază refractată, lumina 

se reflectă total, întorcându-se în 

mediul din care a venit. 

Fenomenul poartă numele de 

reflexie totală. 

n1  sin l = n2  sin r şi r = 90° 

(sin 90° = 1)  sin l = n2/ n1 

Valoarea unghiului limită 

depinde numai de  

S 
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diametrală OO' a discului. Umpleţi cu apă compartimentul orientat spre lampă (apa din 

compartiment va constitui mediul 1) şi lasaţi-l gol pe celălat ( aerul va constitui mediul 2 ). Cu 

ajutorul lămpii, trimiteţi o rază de lumină spre caseta de refracţie. Identificaţi raza incidentă şi 

raza refractată,  apoi unghiurile de incidenţă şi de refracţie. Observaţi ce se întâmplă cu raza 

de lumină refractată , atunci când măriţi unghiul de incidenţă! Rotiţi discul până când raza se 

refractă de-a lungul suprafeţei de separare. Citiţi şi notaţi în tabel, valoarea unghiului de 

incidenţă pentru care se întâmplă acest lucru, adică valoarea unghiului limită, l. 

 

 Cerinţe:  a). Calculaţi valoarea unghiul limită  l ′ , în cazul reflexiei totale a luminii, la 

trecerea din apă în aer şi completaţi tabelul de mai sus ( folosiţi Tabelele matematice!). 

........................................................................................................................................................  

b). Comparaţi valorile unghiurilor l cu l ′şi spuneţi care ar fi posibilele surse de erori. 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

c). Calculaţi unghiul limită în cazul reflexiei totale a luminii, la trecerea din sticlă în aer, dacă 

indicele de refracţie al sticlei este nsticlă= 1,5. 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Evaluarea activităţii elevilor 

Numele 

elevului/ 

grupei 

Realizarea 

montajului 

(2 puncte) 

Citirea 

datelor şi 

completarea 

coloanei 1 

din tabel 

(2 puncte) 

Completarea 

corectă a 

coloanelor 

4, 5, 6 din 

tabel 

(2 puncte) 

Răspuns 

corect la 

cerinţa b). 

(2 punct) 

Răspuns 

corect la 

cerinţa c). 

(1 punct) 

Nota 

finală 

 

 

 

      

Unghiul 

limită 

măsurat 

direct, pe 

discul 

gradat 

  

l  

(grade) 

Indicele 

de 

refracţie 

absolut al 

apei 

 

 

n1 

Indicele 

de 

refracţie 

al aerului 

 

 

 

n2 

Sinusul 

unghiul 

limită 

dedus  din 

calcul 

 

 

sin l' = n2/ n1 

Unghiul limită 

dedus  

din calcul 

 

 

 

 

l ′  = arcsin n2/ n1 

(grade) 

Diferenţa 

dintre 

unghiul 

limită 

măsurat şi 

unghiul 

limită 

calculat 

Δl = | l – l ′| 
 

 

1,33 1    
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I.4. Determinarea indicelui de refracţie al unui material transparent  

 Scopul experimentului: determinarea indicelui de refracţie al unui material transparent; 

 Teoria lucrării:  Indicele de refracţie are o valoare caracteristică pentru fiecare substanţă 

omogenă, corespunzător fiecărei lungimi de undă . Următoarea metodă este una foarte 

simplă pentru determinarea valorii aproximative a indicelui de refracţie al unei substanţe, 

care poate fi utilizată direct doar atunci când avem la dispoziţie un bloc din substanţa 

respectivă, sub forma unui paralelipiped drept. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocul transparent formează o lamă cu feţe plan paralele. O rază de lumină emergentă iese din 

lama cu feţe plan paralele, după ce a străbătut-o, paralelcu raza incidentă (.i = i ' ), în urma a 

două refracţii suferite pe feţele lamei, prima în punctul O şi a doua în punctul O '. Din legea 

refracţiei, în punctul O, putem scrie: n1  sin i = n2  sin r ; Cum blocul se află în aer, n1 = 1   

𝒏𝟐 =  
𝒔𝒊𝒏 𝒊

𝒔𝒊𝒏 𝒓
   ; Din triunghiul AOB, 𝒔𝒊𝒏 𝒊 =  

𝑨𝑩

𝑨𝑶
  şi din triunghiul OCD, 𝒔𝒊𝒏 𝒓 =  

𝑪𝑫

𝑶𝑫
  . Dar 

AO = OD = raza cercului cu centrul în O  n2 =  
𝑨𝑩

𝑪𝑫
 

 Materiale necesare: sursă de lumină (lampă), bloc transparent cu două feţe plan paralele, 

diafragmă cu o singură fantă, hărtie albă, pioneze, compas;  

 P1 

 i' 

 O 

 i 

 r 

A 

 B 

 C 

 D 

 n2 

 O ' 

Raza 

emergentă 

Raza 

incidentă 

 P2 

 P4 

 P3 
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  Mod de lucru: Utilizând pioneze, fixaţi o foaie de hârtie pe planul de lucru şi puneţi 

blocul de sticlă, pe faţa mai mare, în centru. Cu un creion trasaţi conturul blocului de sticlă 

pe hârtie. Trimiteţi o rază de lumină către bloc şi puneţi două ace, P1 şi P2 , pe direcţia razei 

incidente. Cele două ace sunt fixate pe planul de lucru, astfel încât, linia dreaptă care trece 

printre ele să formeze cu marginea blocului un unghi determinat (unghiul de incidenţă). 

Privind dincolo de blocul de sticlă, identificaţi raza emergentă şi puneţi de-a lungul ei alte 

două ace. Scoateţi sticla şi acele, apoi desenaţi directia rezelor incidentă, emergentă, după 

urmele acelor şi direcţia razei prin bloc. Trasaţi cu compasul un cerc cu centrul în punctul de 

incidenţă O. După ce aţi desenat segmentele ca în figura de mai sus, măsuraţi segmentele 

AB şi CD, apoi calculaţi n = 
𝑨𝑩

𝑪𝑫
 . Repetaţi procedura de mai multe ori şi completaţi tabelul. 

 

 Evaluarea activităţii elevilor 

Numele 

elevului/ 

elevilor 

grupei 

Realizarea 

montajului 

 

(1 punct) 

Realizarea 

desenului  

 

(4 puncte) 

Măsurarea 

segmentelor 

AB şi CD 

(2 puncte) 

Calculul 

indicelui de 

refracţie 

 (2 punct) 

Nota finală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Nr. 

det. 

AB 

(cm) 

CD 

(cm) 
n = 

𝑨𝑩

𝑪𝑫
 𝒏 ̅= 

𝒏𝟏+𝒏𝟐 +𝒏𝟑   +𝒏𝟒+𝒏𝟓 

𝟓
 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    
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I.5. Studiul propagării luminii prin prisma optică 

 Scopul experimentului: studiul propagării luminii printr-o prismă optică şi determinarea 

indicelui de refracţie al acesteia; 

 Teoria lucrării: Prisma optică este un mediu transparent limitat de două feţe plane 

neparalele. Ea deviază razele de lumină incidente şi poate separa lumina incidentă în culorile 

componente. Lumina albă este o suprapunere de mai multe componente (culori/unde) cu 

lungimi de undă diferite. Separarea culorilor se produce deoarece culorile diferite se 

deplasează cu viteze diferite prin prismă (deşi, prin vid, ele se deplaseză cu aceeaşi viteză). 

Ca urmare, fenomenul de refracţie face ca, la trecerea prin prismă, componentele luminii să 

fie deviate sub unghiuri diferite. Metoda de măsurare a indicelui de refracţie se bazează pe 

măsurarea unghiului de deviaţie minimă δm . Deviaţia este minimă când unghiul de incidenţă 

i este egal cu unghiul de emergenţă i ' , ceea ce presupune mersul simetric al razei de lumină 

prin prismă. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                             

 Materiale necesare: banc optic cu sursă de lumină, diafragmă cu o fantă, suport prismă, 

prisme cu secţiuni triunghi echilateral şi  triunghi isoscel, ecran, tabele matematice; 

 Mod de lucru: Trimiteţi o rază de lumină spre prisma cu secţiune triunghi echilateral şi 

rotiţi uşor suportul prismei până când observaţi imaginea colorată a fantei pe ecran.  

 

 

 

 

 

 

 A 

 C  B 

   i i ' 
 δm 

  n 

r r ' 

 i = i ' r = r ' şi A = r + r ' 

deci  r = A/2 

δm = 2 i – A 

sau  𝒊 =
𝜹𝒎−𝑨

𝟐
 

𝒏 =
𝒔𝒊𝒏

𝜹𝒎 + 𝑨
𝟐

𝒔𝒊𝒏
𝑨
𝟐

 

 

𝜹𝒎 

a 
b 

             tg 𝜹𝒎 = 
𝒃

𝒂
  𝜹𝒎 = arc tg 

𝒃

𝒂
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A (cm) b (cm) 𝒃

𝒂
 𝜹𝒎 = arc tg 

𝒃

𝒂
 

 

A 

(unghiul 

prismei) 
𝒏 =

𝒔𝒊𝒏
𝜹𝒎 + 𝑨

𝟐

𝒔𝒊𝒏
𝑨
𝟐

 

 

 

 

   60°  

 

 Cerinţe: 

a). Realizaţi experimentul de mai sus şi completaţi tabelul, folosind tabelele matematice; 

b). Folosind bancul optic, lampa, discul Hartl, o prismă cu secţiune triunghi isoscel şi o 

diafragmă cu 3 fante, realizaţi un montaj cu ajutorul căruia să studiaţi mersul razelor de 

lumină prin prismă. Aşezaţi prisma în modurile ilustrate în figurile de mai jos.  

 

c). Explicaţi cum merg razele de lumină, în fiecare dintre cele 3 cazuri în parte. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 Evaluarea activităţii elevilor 

Numele elevului/ 

elevilor grupei 

Realizarea 

cerinţei a). 

(4 puncte) 

Realizarea 

cerinţei b).  

(4 puncte) 

Realizarea 

cerinţei c). 

(2 puncte) 

Nota finală 
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I.6. Determinarea  distanţei focale a unei lentile subţiri (cu aproximaţie) 

 Scopul experimentului: determinarea cu aproximaţie a distanţei focale a unei lentile 

biconvexe; 

 Teoria lucrării: Lentila subţire este lentila care are distanţa dintre vârfuri mult mai mică 

decât raza de curbură. 

 

 

 

 

 

Din echivalenţa triunghiurilor OAO ' şi AI I '  
𝐈 𝐈 

𝐎𝐎 
 = 

𝒙𝟐

−𝒙𝟏
  ; Mai există o pereche de 

triunghiuri echivalente, ABF şi FI I '  
𝐈 𝐈 

𝐎𝐎 
 = 

𝐱𝟐−𝐟

𝒇
   

𝒙𝟐

−𝒙𝟏  
= 

𝐱𝟐−𝐟

𝒇
   

𝟏

𝒙𝟐
 – 

𝟏

𝒙𝟏
 = 

𝟏

𝒇
 

Focarul imagine F este punctul în care lentila strânge razele paralele cu axa optică principală, 

raze ce vin de la un obiect îndepărtat (caz în care, se consideră x1  ), iar focarul obiect F 

este punctul de pe axa optică a cărei imagine se formează la infinit ( se consideră x1 ). 

 

 

 Materiale necesare: lentilă convergentă, obiect oarecare, suport pentru lentilă, riglă; 

 Mod de lucru: Prin observarea unui obiect printr-o lentilă (ca în imagine) se poate estima  

distanţa focală a unei lentile. Îndepărtând lentila de obiect, notaţi 

distanţa la care obiectul începe să se vadă neclar. Aceasta este 

distanţa focală a lentilei. Un alt mod este acela de a observa cel 

mai mic punct luminos produs de o lentilă convergentă,expusă la 

un fascicul paralel de lumină (spre exemplu Soarele), pe o 

suprafaţă. Distanţa dintre lentilă şi suprafaţă este distanţa focală.  

 Cerinţe: Determinaţi distanţa focală a unei lentile 

convergente, prin cele două moduri de mai sus, căutându-vă 

propriile procedee de a face măsurătorile, în scopul unor 

determinări cât mai precise posibil! 

F 

B 

- y2 

O ' 

I 
 

x1 x2 

O 

I ' 

y1   axa optică principală 

A 

F 
 

-x1 

f 

° 
F  F 

° 
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I.7. Determinarea  distanţei focale a unei lentile subţiri (metoda Bessel) 

 Scopul experimentului: determinarea distanţei focale a unei lentile biconvexe; 

 Teoria lucrării: O metodă simplă pentru determinarea distanţei focale f a unei lentile 

constă în amplasarea lentilei între obiectul luminos O şi un ecran fix, pe care se obţine 

imaginea I, situate la distanţa l unul de altul. În poziţia A a lentilei, x2>x1 , imaginea obţinută 

fiind mai mare decât obiectul. Mişcăm lentila cu distanţa d, până se obţine o altă imagine 

clară pe ecran, imaginea obţinută fiind mai mică decât obiectul, întrucât x1 >x2 . Formula  

lentilelor, aplicată în cele două 

cazuri, se scrie: 

1

𝐴𝐼
+

1

𝑂𝐴
=

1

𝑓
  

1

𝐵𝐼
+

1

𝑂𝐵
=

1

𝑓
 

 

Geometric, OA + BI = l – d . Ca puncte conjugate faţă de lentilă, OB=AI şi OA = BI deci    

rezultă că OA = 
𝑙−𝑑

2
  şi OA + AB= 

𝑙−𝑑

2
 + 𝑑 =

𝑙+𝑑

2
 = OB = AI. Dar, OA = x1 şi AI = x2, 

deci:  

         
1

𝑥2
 +

1

𝑥1
=

1

𝑓
   

1

𝑓
=

4𝑙

𝑙2−𝑑2
       f = 

𝒍𝟐−𝒅𝟐

𝟒𝒍
 

Distanţa focală se poate determina şi fără să cunoaştem rezele de curbură ale feţelor lentilei, 

doar prin măsurarea distanţei l dintre obiect şi ecran şi a deplasării d a lentilei. 

 Materiale necesare: banc optic cu lampă, lentilă convergentă, suport pentru lentilă, 

ecran, diafragmă cu o fantă; 

 Mod de lucru: Realizaţi montajul ca în figura de mai jos. 

 

A B 

O 

  I 

 l 

 d 
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Se alege o distanţă l între sursă şi paravan care se menţine constantă în cursul unei determinări. 

Ea trebuie aleasă suficient de mare, l >4f  ( pentru a se obţine două imagini distincte şi clare 

pe paravan). Se caută cele două poziţii ale lentilei pentru care se obţin imagini clare şi se 

măsoară pe bancul optic distanţa d dintre aceste poziţii. Alegând diferite distanţe l (dar 

suficient de mari), se vor măsura diferite distanţe d între potiţiile lentilei care dau două  

imagini clare. Valorile vor fi înlocuite în relaţia care dă distanţa focală. Se va face o medie a 

valorilor obţinute pentru distanţa focală a lentilei. Rezultatele se vor trece în tabelul de mai jos. 

Nr. det. L  (cm) d  (cm) 
f = 

𝒍𝟐−𝒅𝟐

𝟒𝒍
 (cm) �̅�= 

𝒇𝟏 +𝒇𝟐+𝒇𝟑+𝒇𝟒

𝟒
  (cm) 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

 

Calcule..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 Evaluarea activităţii elevilor 

Numele elevului/ 

elevilor grupei 

Realizarea 

cerinţei a). 

(4 puncte) 

Realizarea 

cerinţei b).  

(4 puncte) 

Realizarea 

cerinţei c). 

(2 puncte) 

Nota finală 
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I.8. Studiul unui instrument optic (lupa) 

 Scopul experimentului: studiul propagării luminii prin lupă şi determinarea 

grosismentului (G), a puterii optice (P),  şi a distanţei focale (f) a unei lupe; 

 Teoria lucrării: Lupa este 

o lentilă convergentă cu 

distanţă focală, în general, 

mică, între 2 cm şi 10 cm. 

Obiectul este aşezat între lupă 

şi planul focal, obţinându-se, 

astfel, o imagine virtuală, 

dreaptă şi mai mare decât 

obiectul. În practică, obiectul 

AB este situat foarte aproape de 

focar, AO ≅ f . Caracteristicile lupei:  

Puterea optică (P) se defineşte ca raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede 

imaginea obiectului (2) şi dimensiunea liniară a obiectului (y1). P = tg2/ y1 dar tg2= y1/f  

  P=1/f  . Deci, puterea optică a unei lupei este egală cu convergenţa ei.     

Grosismentul (G) este raportul dintre tangenta unghiului sub care se vede imaginea 

obiectului (2) şi tangenta unghiului sub care se vede obiectul cu ochiul liber (1) . Când se 

priveşte un obiect cu ochiul liber, el se aşază la distanţa minimă a vederii clare pe care o 

notăm cu δ. Pentru ochiul normal, fără efort de acomodare, δ = 25cm. Cu cât unghiul 1 , 

sub care se priveşte obiectul, este mai mare, imaginea formată pe retină este mai mare.   

 

     G = tg2/ tg1   şi   tg1 = y1/δ       

             G = δ/f   sau   G = P δ 

       Grosismentul este un număr . 

Dacă lupa are un grosisment egal cu 

5, înseamnă că lupa măreşte de 5 ori.                                                              

 Materiale necesare: lentilă convergentă f = 5 cm, hârtie milimetrică sau cu pătrăţele, 

riglă; 

   Mod de lucru: Utilizaţi o lentilă din laborator ca pe o lupă. Obiectele care sunt mai 

aproape decât punctul focal vor apărea mărite de lentilă. Încercaţi acest lucru ţinând lentila 

aproape de bucata de hârtie. Priviţi hârtia prin lupă şi observaţi că pătrăţelele apar mult mai 

mari. Îndepărtaţi lentila de hârtie până când imaginea este încă focalizată dar mărită cât mai 

y2 

I 

F 2 

 A 

B 

 B 

L 

 A 

y1 

  
O 

ochi 
B 

A 

y1 

1 

δ 
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mult posibil. Determinaţi de câte ori măreşte 

lentila, numărând câte pătrăţele sunt conţinute într-

un pătrăţel mărit (vezi imaginea de mai jos). În 

cazul lupei din imagine, ea  măreşte este de 4 ori.  

 Cerinţe: 

a). Determinaţi grosismentul lupei din laborator; 

b). Calculaţi puterea optică a lupei; 

c). Calculaţi distanţa focală; 

d). Scrieţi rezultatele în tabel; 

e).Comparaţi valoarea obţinută a distanţei focale cu 

valoarea de 5 cm (pe care o are lentila) şi spuneţi 

care ar fi posibilele surse de erori, în cazul în care există diferenţe între cele două valori. 

f). Priviţi pagina unei cărţi prin lentilă, îndepărtând şi apropiind lentila de pagină. Imaginile şi 

literele îşi schimbă dimensiunea, în funcţie de distanţa lentilei de pagină. Observaţi că 

imaginile sunt clare numai dacă scrisul este între distanţa focală a lentilei şi lentilă : imaginea 

va fi virtuală, mărită şi nerăsturnată. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

G P = G/0,25 f = 1/P f 

   5 cm 

 

 Evaluarea activităţii elevilor 

Numele elevului/ 

elevilor grupei 

Realizarea 

cerinţei a). 

(4 puncte) 

Realizarea 

cerinţelor 

 b), c), d)  

(3puncte) 

Realizarea 

cerinţelor 

 e), f) 

(2 puncte) 

Nota finală 
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CAPITOUL II. Mecanică 

II.1. Determinarea constantei elastice a unui resort 

 Scopul experimentului: determinarea constantei elastice a unui resort; 

 Teoria lucrării: Forţa elasică ( 𝑭𝒆
⃗⃗ ⃗⃗  ) este forţa ce apare apare într-un corp deformat elastic. 

Ea se opune deformării iar valoarea ei numerică este direct proporţională cu deformarea 

produsă (𝑭 ⃗⃗  ⃗). 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 Se determină, pentru fiecare greutate în parte, alungirea 

resortului şi se trec valorile în tabel. La final luaţi toate 

greutăţile şi verificaţi dacă lungimea iniţială a resortului 

este aceeaşi cu cea măsurată înainte de atârnarea 

greutăţilor (se verifică dacă resortul a rămas în domeniul 

de elasticitate după acţiunea forţei deformatoare). 

 

 Cerinţe : a). Realizaţi experimentul şi completaţi tabelul de mai jos; b). Trasaţi graficul  

dependenţei de alungire a forţei deformatoare.  

Nr. 

det. 

M 

(kg) 

F=G 

(N) 

x 

(m) 

k= F/x 

(N/m) 
�̅� 

 1.      

 2.      

3.      

4.      

l0 

 

l0 
 l 

�⃗⃗�  =  k ∆𝒍⃗⃗⃗⃗   unde  Δl = l – l0 = x ;  𝑭𝒆
⃗⃗ ⃗⃗ −    𝑭 ⃗⃗  ⃗       

𝑭𝒆
⃗⃗ ⃗⃗ = −  𝒌  ∆𝒍⃗⃗⃗⃗  ⃗  ;  F = k x ;   k  =   

 𝑭

  𝒙
 

 Materiale necesare: Suport, riglă, resort, 

greutăţi cu cârlig; 

 Mod de lucru: Se realizează montajul din 

imaginea de mai jos. Se înregistrează poziţia 

iniţială a scalei gradate şi apoi se agaţă pe 

rând, greutăţi de mase cunoscute. 

x(m) 

F (N) 
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𝑭𝒇⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

 

�⃗⃗�  

 

�⃗⃗�  

𝑮𝒕
⃗⃗⃗⃗  

 

𝑮𝒕
⃗⃗⃗⃗  

𝑮𝒏
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

𝑮𝒏
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

 

 

 

II.2. Determinarea coeficientului de frecare la alunecare 

 Scopul experimentului: determinarea coeficientului de frecare dintre un corp şi planul 

înclinat pe care alunecă uniform; 

 Teoria lucrării : Forţele de frecare apar la suprafeţele de contact dinte două corpuri. Forţa 

de frecare la alunecare nu depinde de mărimea suprafeţelor aflate în contact, ci de natura 

suprafeţelor aflate în contact, prin coeficientul de frecare .. Forţa de frecare este direct  

proporţională cu rezultanta forţelor ce acţionează pe direcţia normală la direcţia deplasării 

(forţă de apăsare):  Ff  =  Fn.  Pentru un corp situat pe un plan înclinat, ce se deplasează 

doar sub propria greutate, forţa de apăsare normală este componenta greutăţii pe direcţia 

perpendiculară pe plan. Dacă mişcarea este 

uniformă: 

𝑭𝒇⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑮𝒕
⃗⃗⃗⃗    Ff  = Gsin      Gn = G sin  

Gcos = Gsin   

 = tg   (  se numeşte unghi de frecare) 

 Materiale necesare: suport pentru plan înclinat, plan înclinat, cerc goniometric, plan de 

frecare; 

 Mod de lucru: Se asamblează planul înclinat ca în imaginea de mai jos. Se măreşte 

unghiul planului câte puţin astfel încât să gasim înclinarea pentru care corpul aluneca pe 

plan uniform. La fiecare încercare, ciocănim uşor pe plan pentru a învinge “ înţepenirea” 

.Abia după aceea, dacă corpul nu începe să alunece, mărim din nou unghiul foarte puţin. 

Când am gasit poziţia planului pentru care corpul coboară uniform, poziţionăm cercul 

goniometric astfel încât să fie uşor să măsurăm unghiul de înclinaţie a planului.  

 

 Cerinţe:  a) Realizaţi montajul, măsuraţi unghiul de frecare apoi completaţi în tabel;       

b) Reluaţi experimentul, fixând, de data aceasta, o greutate peste corpul de frecare. 

Parcurgeţi aceiaşi paşi ca mai înainte;c) Comparaţi cele două rezultate obţinute şi comentaţi! 

Nr. det.  sin cos  = tg    

cazul 1     

cazul 2     
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II.3.  Determinarea randamentului unui plan înclinat 

 Scopul experimentului: determinarea randamentului unui plan înclinat în cazul ridicării 

uniforme, prin alunecare, a unui corp solid; 

   Teoria lucrării: Randamentul unui plan înclinat este raportul dintre lucru mecanic util şi 

lucrul mecanic consumat. Lucrul mecanic util este lucrul mecanic efectuat pentru ridicarea 

uniformă, fără frecare, a corpului la o înălţime h. Lucrul mecanic consumat este lucrul 

mecanic efectuat pentru ridicarea corpului la aceeaşi înălţime, dar în prezenţa frecărilor.  

         = 
𝑳𝒖

𝑳𝒄
 = 

𝑮𝟏 ∙𝒉

𝑻∙ 𝒍
 

În cazul mişcării uniforme: 

 Pentru corpul m2: 

𝑮𝟐
⃗⃗ ⃗⃗    �⃗⃗�   = 0  T  = G 2   

T = m2g  Dar T= T  pentru 

că firul are masă neglijabilă. 

Randamentul scripetelui este 

foarte mare, rezultă: T= m2g 

Randamentul planului înclinat se poate scrie:  =
𝑮𝟏 𝒉

𝒎𝟐∙𝒈 𝒍
      

 Materiale necesare: plan înclinat de unghi variabil, support pentru plan înclinat, 

dinamometru, corp paralelipipedic, riglă, scripete pentru plan înclinat, greutăţi de mase 

cunoscute, cârlig pentru greutăţi; 

 Mod de lucru: Se măsoară greutatea corpului paralelipipedic G1 cu dinamometrul, apoi 

lungimea ( l ) şi înălţimea (h) planului. Se asamblează planul înclinat, montându-se scripetele 

pentru plan înclinat, ca în imaginea de mai jos. Se aşază corpul pe plan  şi se trece peste 

scripete firul ce leagă corpul paralelipipedic. La 

capătul lui se leagă cârligul de masă cunoscută şi 

se pun greutăţi cu mase cunoscute până ce 

corpul m1 încep să urce aproximativ uniform pe 

plan. De fiecare dată când se mai pune o greutate 

pe cârlig, se ciocăneşte uşor pe plan. Se 

calculează masa corpului m2 (adunând masele greutăţilor din cârlig cu cea a cârligului). Se 

trec valorile în tabel. Se fac mai multe determinări, procedând la fel de fiecare dată.  

l 

h 

�⃗⃗�  

𝑮𝟐
⃗⃗ ⃗⃗   𝑮𝟏

⃗⃗ ⃗⃗   

𝑮𝒏
⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝑮𝒕
⃗⃗⃗⃗  

 �⃗⃗�  

m1 

�⃗⃗�  

m2 

𝑭𝒇
⃗⃗ ⃗⃗  
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Nr.det. G1 

(N) 

l 

(m) 

h 

(m) 

m2 

(kg) 

G2 

(N) 

Lu 

(J) 

Lc 

(J) 
 ̅ 

1. 
         

2. 
         

3. 
         

4. 
         

 Cerinţe:                                                                                                                              

a).Realizaţi experimentul descris şi completaţi tabelul de mai sus; 

b).Reluaţi experimentul pentru alt unghi al planului înclinat şi comparaţi valorile 

randamentelor obţinute în cele două cazuri. Notaţi noile valori obţinute în tabelul de mai jos: 

Nr.det. 
G1 

(N) 

l 

(m) 
h 

(m) 

m2
 

(kg) 

G2
 

(N) 

Lu
 

(J) 

Lc
 

(J) 

 ̅ 

1. 
         

2. 
         

3. 
         

4. 
         

 Evaluarea activităţii elevilor 

 

Numele elevului/ 

elevilor grupei 

Punctaj pentru cerinţa a).  

 

Punctaj pentru cerinţa b). 

 

 

Nota 

finală  1.  

(2 pct.) 
 2.  

(1,5 pct.) 
 3. 

(1pct.) 
1. 

(2pct.) 
2. 

(1,5pct) 
3. 

(1pct.) 

        

 

1- Realizarea montajului ;  

2-Efectuarea măsurătorilor şi trecerea valorilor în tabel;  

3- Efectuarea calculelor. 
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E 

 

R 

 

F2 

 

F1 1 2 

II.4. . Paralelogramul forţelor 

 Scopul experimentului: determinarea rezultantei a două forţe cu acelaşi punct de aplicaţie; 

 Teoaria lucrării: Rezultanta a două forţe cu acelaşi punct de aplicaţie este forţa 

reprezentată de diagonala paralelogramului ce are ca laturi cele două forţe. 

�⃗⃗� = 𝑭𝟏 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑭𝟐
⃗⃗ ⃗⃗    R  √𝑭𝟏

𝟐 + 𝑭𝟐
𝟐 + 𝟐𝑭𝟏𝑭𝟐𝒄𝒐𝒔 𝜶 unde   1  2 

sau R  F1cos 1  F2cos 2  iar �⃗⃗� =  𝑬 ⃗⃗  ⃗  R  E 

 Materiale necesare: suport , dinamometru, greutăţi de mase 

cunoscute, fir , cerc goniometric, 2 scripeţi, tabele matematice; 

 Mod de lucru: Se realizează montajul din figura nr. 1., de mai 

jos şi se pun greutăţi la capetele celor două fire pentru a se realiza 

echilibrul. Greutatea maselor din partea stângă va fi F1 iar greutatea 

maselor din partea dreaptă va fi F2. Se citesc valorile unghiurilor 1 şi 

2 , apoi se trec datele în tabel.  Se calculează valoarea rezultantei R 

cu ajutorul formulei de compunere a forţelor şi se compară cu valoarea 

forţei E, indicată de dinamometru. Se completează tabelul de mai jos. 

Se realizează mai multe măsurători, pentru diferite valori ale forţelor 

F1  şi F2 şi pentru diferite valori ale unghiurilor dintre forţele F1  şi F2. Se compară de fiecare 

dată valoarea calculată a rezultantei cu valoarea citită pe dinamometru 

 

Nr. 

det. 

M1 

(kg) 
F1G1m1g 

(N) 

m2 

(kg) 
F2G2m2g 

(N) 

1 2 R  F1cos 1 F2cos 2   

(N) 

E 

(N) 

1         

2         

3         

4         

 

O altă variantă pentru punerea în 

evidenţă a paralelogramului forţelor este 

ilustrată în figura nr.2. În acest montaj, 

valoarea forţelor se poate citi direct cu 

ajutorul dinamometrelor. Încercaţi şi 

această variantă!  

 

 

            Figura nr.1                       Figura nr.2 
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II.5. Echilibrul unui corp sub acţiunea unui sistem de forţe  

 Scopul experimentului: analiza efectelor aplicării unui sistem de forţe  asupra unui obiect 

şi studierea condiţiilor de echilibru; 

 Teoria lucrării: Un corp aflat în repaus (𝑣 ⃗⃗⃗  0 şi �⃗⃗� 0 ) este în echilibru static. Cele două 

condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca un corp să se afle în echilibru sunt:                                                     

 Echilibru de translaţie: Rezultanta tuturor forţelor externe care acţionează asupra corpului 

este nulă. �⃗⃗� = ∑𝑭𝒊 
⃗⃗ ⃗⃗ = 𝟎  

 Echlibru de rotaţie: Momentul rezultant al tuturor momentelor foaţelor externe ce 

acţionează asupra corpului este nul. ∑𝑴𝒊
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝟎. Pentru un corp în echilibru de transalţie, dacă 

𝑴𝒊
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝟎 faţă de un anumit punct, atunci este zero faţă 

de orice punct din sistemul de referinţă. 

Momentul forţei se exprimă prin produsul vectorial 

dintre vectorul de poziţie �⃗�  al punctului de aplicaţie al 

forţei �⃗⃗�  care acţionează asupra corpului, faţă de 

centrul de rotaţie şi forţă: 

�⃗⃗⃗� = �⃗� × �⃗⃗�   M  F r sin unde  este unghiul dintre vectorii �⃗⃗�  şi �⃗�  . Dar  r sin  b  

M  F b 

 Convenţii de semn adoptate, pentru abordarea problemelor de echilibru: 

1. Toate forţele îndreptate în sensul pozitiv al axelor Ox şi Oy se consideră pozitive, iar cele 

orientate în sens invers, negative; 

2. Momentul forţei faţă de un punct care determină rotirea spre dreapta (în sensul acelor de 

ceasornic), îl considerăm pozitiv şi cel spre stânga (în sens trigonometric) negativ. 

Considerăm pozitiv şi cel spre stânga (în sens trigonometric) negativ. 

 Materiale necesare: Tabla magnetica, tijă cu găuri, de masă cunoscută, fir, greutăţi de 

mase cunoscute, 2 scripeţi, suporturi magnetice pentru scripeti; 

Aplicatia nr.1-Exemplu: 

 Mod de lucru: Legaţi o tijă, la capete, cu 2 fire de aţă şi treceţi firele peste scripeţi, ca în 

figura de mai jos. Agăţaţi, la capete firelor, greutăţi astfel încât tija să fie în echilibru static 

(tija are 120 g). Notaţi masele greutăţilor. Desenaţi forţele ce acţionează asupra tijei, apoi 

scrieţi braţele forţelor în funcţie de distanţa dintre două găuri (ex: b15a), considerând ca 

M 

F 

b 

 r O 
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punct de referinţă centrul de greutate al tijei (situat la mijlocul ei), O. Scrieţi ecuaţiile de 

echilibru, ţinând cont de covenţiile de semn şi verificaţi dacă sunt îndeplinite aceste condiţii , 

înlocuid valorile numerice ale forţelor.  

                                                                                     

 1. Condiţia echilibrului de translaţie se scrie: 

                    F1 + F2 – Gt = 0 

 Verificarea condiţiei :  

             m1g +  m2g – mtg = 0  

           0,06g + 0,06g – 0,12g = 0 

Condiţia echilibrului de translaţie este 

îndeplinită. 

2. Condiţia echilibrului de rotaţie se scrie: F1b1 – F2 b2 – Gt 0 = 0 

Verificarea condiţiei: 0,06g5a – 0,06g5a – 0 = 0 

Condiţia echilibrului de rotaţie este îndeplinită. 

 Aplicaţia nr.2 : Procedând în mod similar, studiaţi echilibrul sistemului mecanic de mai 

jos, mai intâi teoretic, apoi experimental. 

 

a 

m2= 60 g. m1= 120 g. 

 

a 
O 

m3= 60 g. 

 

a 
O 

m2= 60 g. m1= 60 g. 

a 

 a 
O 

F1 

G 

F2 
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Condiţia echilibrului de translaţie................................................................................................. 

Verificarea condiţiei echilibrului de translaţie:........................................................................... 

Condiţia echilibrului de rotaţie:.................................................................................................... 

Verificarea condiţiei echilibrului de rotaţie:................................................................................ 

 Aplicaţia nr.3: Reveniţi la configuraţia sistemului de la aplicaţia nr.1, depărtaţi scripeţii 

unul fată de celălat, pe direcţie orizontală, restabiliţi echilibrul sistemului şi reluaţi procedura 

de verificare a ecuaţiilor.  

      

 

 

 

 

 

 

Condiţia echilibrului de translaţie............................................................................................. 

Verificarea condiţiei echilibrului de translaţie:........................................................................ 

Condiţia echilibrului de rotaţie:................................................................................................ 

Verificarea condiţiei echilibrului de rotaţie:............................................................................. 

 a 
O 

a 

O 

m2= 70 g. m1= 70 g. 

 

a 

 a 
O 
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II.6. Relaţia dintre greutatea unui corp şi masa sa  

 Scopul lucrării: determinarea experimentală a relaţiei dintre greutatea şi masa unui corp ; 

   Teoria lucrării : Dând drumul unui corp aflat la o 

înălţime oarecare faţă de podea, el va cădea liber sub 

acţiunea greutăţii sale. În vid, toate corpurile cad cu aceeaşi 

acceleraţie, acceleraţia gravitaţională, 𝑔 . Greutatea unui corp 

este forţa cu care Pământul atrage corpul. Ea este orientată 

vertical, în jos, spre centrul Pământului. Forţa care 

deformeză un dinamometru atunci când este un corp 

suspendat la capătul acestuia, este greutatea.  

 Materiale necesare: dinamometru, cârlig de masă 

cunoscută, discuri de mase cunoscute, suport  pentru dinamometru; 

 Mod de lucru: punem dinamometru în 

suport, apoi agăţăm cârligul la capătul acestuia.  

Punem un disc pe cârlig. Calculăm masa 

agăţată de dinamometru şi o trecem în tabel 

(adunând masa cârligului cu masa discului). 

Citim indicaţia corespunzătoare a 

dinamometrului, trecând greutatea sistemului în 

tabel . Calculăm raportul dintre greutate şi masa 

corpului. Repetăm procedura, mărind masa 

sistemului de la capătul dinamometrului.  

Nr.det. 1 2 3 4 5 6 

m (kg)       

G(N)       

𝑮

𝒎
 

      

(
𝑮

𝒎
)

̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 

Întrebări:  

a). Cu ce mărime fizică se poate identifica raportul G/m?......................................................... 

b). Ce ecuaţie matematică se poate scrie între G şi m? ............................................................. 

c). Scrieţi vectorial ecuaţia găsită la punctul b)......................................................................... 

m 

�⃗⃗�  

Pământul 

�⃗⃗�  
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II.7. Determinarea acceleraţiei gravitaţionale cu ajutorul pendulului 

gravitaţional  

 Scopul experimentului: determinarea experimentală a acceleraţiei gravitaţionale cu 

ajutorul pendulului gravitaţional; 

 Teoria lucrării: Pendulul gravitaţional este alcătuit 

dintr-o sferă mică de masa m, suspendată de un fir 

inextensibil şi foarte uşor. Deplasat lateral şi lăsat apoi liber 

pendulul oscilează. Forţa de readucere în poziţia de echilibru 

este componenta tangenţială a greuţătii, cealaltă componentă 

a greutăţii sferei având ca efect doar tensionarea firului. 

Gt = G · sin α = m · g · sin α Pentru oscilaţii mici, cu α < 5º 

( sub 0,09 rad), din tabelele matematice se observă că sin α ≈ 

α şi deci putem scrie Gt  ≈ m · g · α = m · g · x / l 

Observăm că forţa de revenire este direct proporţională cu “depărtarea de poziţia de 

echilibru” (x), deci poate fi considerată ca o forţa cvasielastică,daca notăm k = m·g / l şi deci  

 

  𝒈 =
𝟒∙𝝅𝟐 ∙𝒍

𝑻𝟐  

 Materiale necesare: stativ, pendule gravitaţionale (de lungimi diferite: 25 cm,  40 cm, 

50 cm., 60 cm), cronometru, calculator de buzunar. 

 Mod de lucru: Se măsoară lungimea pendulului, l. Se pune pendulul în mişcare, având 

grijă ca unghiul de deviaţie să fie mic. Se cronometrează într-un interval de timp t, numărul de 

oscilaţii complete, n. Se calculează valoarea perioadei, se trec valorile în tabel şi se calculează 

acceleraţia gravitaţională g. Se repetă procedura cu pendule de lungimi diferite şi se face 

media aritmetică a tuturor valorilor acceleraţiei gravitaţionale obţinute. 

 

Nr. Det. 

 

T 

 (s) 

n  

(oscilaţii) 

T 

 (s) 

g  

(m/s2) 

�̅� 

(m/s2) 

1      

2     

3     

4     

 

g

l

l

mg

m

k

m
T  222 

 

Gn 

G 

Gt 

l T 
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CAPITOLUL III. Fenomene termice 

III.1. Studiul amestecului a două lichide cu temperaturi diferite 

 Scopul experimentului: determinarea temperaturii finale a unui amestec de două cantităţi 

diferite ale aceluiaşi lichid, cu temperaturi diferite; 

  Teoria lucrării: Conform ecuaţiei calorimetrice, la amestecul a două lichide, căldura 

cedată de corpul mai cald este egală cu căldura primită de corpul mai rece. Ecuaţia se poate 

scrie: 

Qcedat = Qprimit  Qc apa fierbinte= Qp apa rece  m1ca (t1   ) m2ca (   t2 )  

   
𝒎𝟏 𝒕𝟏  𝒎𝟐 𝒕𝟐

𝒎𝟏+𝒎𝟐
 

 Materiale necesare: trei vase gradate, unul mare şi două mai mici, două termometre, 

balanţă electronică; 

   Mod de lucru: se aşază unul din vasele mici, gol, pe balanţă, şi se măsoară masa lui. Se 

toarnă în el apă la temperatura camerei. Se măsoară masa vasului plin, se face diferenţa şi se 

trece în tabel masa apei la temperatura camerei (m2). Se pune deoparte vasul. Se repetă 

procedura pentru vasul cu apă fierbinte şi  se determină şi masa apei fierbinţi (m1). Se citesc 

indicaţiile termometrelor şi se trec valorile în tabel. Se toarnă cele două cantităţi de apă în 

vasul mare şi se introduce termometrul care a stat în apa rece în vas. (Atenţie: E necesar să 

se lucreze repede, pentru ca pierderile de căldură din timpul experimentului, să nu 

influenţeze foarte mult rezultatele acestuia, iar erorile să fie mici!) Când nivelul mercurului 

din termometru a încetat să mai crească se citeşte temperatura amestecului. Se trec datele în 

tabel şi se fac calculele. Se compară temperatura de echilibru aflată pe cale teoretică cu 

temperatura determinată prin experiment. 

M1 

 

(kg) 

m2 

 

(kg) 

t1 

 

(°C) 

t2 

 

(°C) 

 

experimental 

(°C) 

calc   
𝒎𝟏 𝒕𝟏  𝒎𝟐 𝒕𝟐

𝒎𝟏+𝒎𝟐
 

(°C) 

 

 

     

  Evaluarea activităţii elevilor: 

Numele elevului/ 

 grupei 

Realizarea 

experimentului 

(5 puncte) 

Citirea datelor  

experimentale 

(2 puncte) 

Calculul lui  

calc 

(2 puncte) 
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III.2. Studiul fierberii apei la presiune atmosferică normală 

   Scopul experimentului: determinarea punctului de fierbere a apei la presiune atmosferică 

normală; 

   Teoria lucrării: Fierberea înseamnă vaporizare în toată masa substanţei. În lichide se 

găseşte aer dizolvat şi, împreună cu vaporii saturaţi, formează bule la orice temperatură. 

Odată cu creşterea temperaturii, creşte şi presiunea vaporilor saturaţi şi bulele sunt generate 

în tot volumul de lichid. La o anumită temperatură, bulele ajung la suprafaţa lichidului şi se 

sparg, temperatura rămâne constantă,  acesta fiind momentul fierberii. Temperatura 

constantă a vaporilor din imediata vecinătate a lichidului se numeşte temperatură de fierbere. 

Temperatura de fierbere depinde de natura substanţei şi de presiunea sub care se realizează 

fierberea. La presiune atmosferică normală temperatura de fierbere este o constantă de 

material, fiind un criteriu de verificare a purităţii substanţelor. Fierberea începe atunci când 

presiunea vaporilor saturaţi devine egală cu presiunea de deasupra lichidului.  

  Materiale necesare: butelie de gaz cu arzător, sită cu mijloc de ceramică, pahar gradat, 

apă, termometru cu mercur, suport universal cu clemă, ceas. 

  Mod de lucru: Se realizează montajul din imagine, se pun 150 ml apă în pahar, se începe 

încălzirea apei din pahar şi se citeşte indicaţia termometrului din minut în minut, până când 

apa fierbe în toată masa sa. Se trec valorile în tabel. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 Cerinţe: Analizaţi graficul şi spuneţi care e temperatura de fierbere a apei la presiune 

atmosferică normală.  ……………………………………………………………………........ 
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III.3. Studiul fierberii apei sub  nivelul presiunii atmosferice normale 

   Scopul experimentului  este de a arăta, din punct de vedere calitativ, modul în care apa 

poate să fiarbă la o temperatură sub 100°C, atunci când presiunea este sub nivelul presiunii 

atmosferice. 

  Teoria lucrării: Fierberea începe atunci când presiunea vaporilor saturaţi devine egală cu 

presiunea de deasupra lichidului. La altitudini mari, acolo unde presiunea este scăzută, s-a 

constatat că temperatura de fierbere scade.  

 Materiale necesare: vas de filtrare, termometru cu mercur, 1 dop de cauciuc cu orificiu 

pentru termometru, 1 dop simplu, de cauciuc, pentru orificiul lateral al vasului de filtrare, sită 

cu mijloc ceramic, butelie cu arzător, mănuşă termoizolantă pentru manevrarea vasului 

fierbinte (sau clemă cu tijă). 

  Mod de lucru: Puneţi 150 ml de apă să fiarbă în vasul de filtrare. Aşteptaţi 5 minute după   

ce se atinge punctul de  fierbere. Între timp, pregătiţi dopul de cauciuc cu 

termometrul aşa cum este ilustrat în desenul următor. Dacă termometrul 

nu intră în orificiul dopului, ungeţi-l cu puţină vaselină. Închideţi vasul de 

filtrare cu dopul de cauciuc cu termometru. Închideţi şi orificiul lateral al 

vasului de filtrare cu un dop mai mic, fără orificiu.. Folosind clema sau 

mănuşa, înclinaţi vasul de filtrare pentru a umezi bulbul termometrului. 

Spălaţi vasul de filtrare cu apă rece şi observaţi cum începe din nous ă 

fiarbă. Citiţi indicaţia termometrului şi notaţi tfierbere =……………... 

  Explicaţie: În timpul fierberii, vaporii aruncă aerul deasupra apei. 

După ce aţi închis vasul şi l-aţi spălat cu apă rece, vaporii din interior se 

condensează, reducând presiunea. Vaporii pot ajunge la temperatura 

mediului, la o presiune mai mică decât nivelul presiunii atmosferice.  

 Tubul cu sfere pulsante: Acest dispozitiv constă dintr-un tub îngust îndoit în unghiuri 

drepte la fiecare capăt, având două sfere mari la capete. Până la 

jumătate din tub este umplut cu apă sau alcool, sub vid şi sigilat. 

Ţineţi cu o mână una dintre sferele tubului cu sfere pulsante şi 

observaţi ce se întâmplă cu apa din interior Explicaţi fenomenul!. 

……………………………………………………………………

………………………………………………………......................

..........................................................................................................

În acest caz,  temperatura de fierbere este t fierbere =……………... 
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agitator 

 vas interior 

vas exterior 

     termometru 

          vas exterior 

Suport izolator Aer 

 

III.4. Determinarea capacităţii calorice a unui calorimetru  

   Scopul experimentului : determinarea capacităţii calorice a unui calorimetru; 

  Teoria lucrării: Capacitatea calorică a unui corp este mărimea fizică numeric egală cu 

căldura necesară acelui corp, pentru a-i varia temperatura cu o unitate.  𝒄 =
𝑸

∆𝒕
                 

[𝒄]𝑺𝑰 =
[𝑸]𝑺𝑰

 [𝒕]𝑺𝑰
  1 

𝑱

𝒌𝒈∙𝒈𝒓𝒅
 . Capacitatea calorică ese o caracteristică a fiecărui corp în parte. 

Pentru a determina capacitatea calorică a unui calorimetru, introducem o masă (aproximativ 

500 ml) de apă fierbinte în calorimetrul aflat la temperatura camerei. Apa fierbinte va ceda 

căldură iar  calorimetrul va primi căldură. Ecuaţia calorimetrică este Qcedat = Qprimit     

C (    tc )   maca ( ta   )  C = 
𝒎𝒂 𝒄𝒂 ( 𝒕𝒂  )

   𝒕𝒄 
 

 Materiale necesare: butelie de gaz cu arzător, sită cu mijloc ceramic, calorimetru cu 

accesorii, pahar gradat, termometru, mănuşă termoizolantă. 

    Mod de lucru: Se foloseşte un calorimetru aflat la temperatura camerei, cu termometru 

încorporat (cu toate accesoriile). Se notează temperatura indicată de termometrul 

calorimetrului (care ar trebui să fie egală cu cea a camerei). Se pune apă într-un pahar gradat 

(500 ml). Se notează masa apei în tabel . Se pune apa la fiert şi când începe să fiarbă, se 

măsoară temperatura ei cu un termometru. Folosind mănuşa termoizolantă, se pune imediat 

apa în calorimetru, se aşază capacul şi se agită. Se aşteaptă echilibrul termic între apă şi 

calorimetru (cam 10 min). Când nivelul mercurului din termometru nu mai creşte, se notează 

temperatura de echilibru în tabel. Se fac calculele. Se repetă procedura de 3- 4 ori.   

Nr. 

det. 

Tc 

(°C) 

ma 

(kg) 

ta 

(°C) 
 

(°C) 

ca 

(J/ kg K) 

C 

(J/ K) 
�̅� 

(J/  K) 

1      

4180 

  

2      

3      
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III.5. Determinarea căldurii specifice a unui corp  

  Scopul experimentului: determinarea căldurii specifice a  unui corp; 

 Teoria lucrării: Căldura specifică a unui corp este mărimea fizică numeric egală cu căldura 

necesară unităţii de masă dintr-un corp sau substanţă, pentru a-i varia temperatura cu o 

unitate.  𝒄 =
𝑸

𝒎∙∆𝒕
  [𝒄]𝑺𝑰 =

[𝑸]𝑺𝑰

[𝒎]𝑺𝑰∙[𝒕]𝑺𝑰
  1 

𝑱

𝒌𝒈∙𝒈𝒓𝒅
  Căldura specifică ese o caracteristică 

de material. Pentru a determina căldura specifică a unui corp de masă m, folosim calorimetrul. 

Introducem corpul fierbinte în calorimetrul în care există deja apă la temperatura 

calorimetrului. Corpul fierbinte va ceda căldură iar apa şi calorimetrul vor primi. Ecuaţia 

calorimetrică, Qcedat = Qprimit , se va scrie mccc (tc   ) maca (   ta )  C (   ta ) 

 cc = 
𝒎𝒂 𝒄𝒂+ 𝑪

𝒎𝒄 ( 𝒕𝒄−𝜽)
(𝜽 −  𝒕𝒂) 

 Materiale necesare: calorimetru cu accesorii (a cărui capacitate calorică o cunoaştem. În 

cazul calorimetrului din imagine, C= 83,6 J/K), balanţă, pahar gradat, corp metalic, 

termometru. 

 Mod de lucru : Se pune în calorimetru o masă de apă (aproximativ 400 ml). Se pune 

capacul calorimetrului şi se lasă ca cele două să ajungă la echilibru termic. Între timp cântărim 

masa corpului de cupru (mc) , trecem valoarea în tabel şi îl 

aşezăm într-un pahar cu apă în care există un termometru, 

punându-l la încălzit. Cât timp se încălzeşte corpul, măsurăm 

temperatura apei şi a calorimetrului, citind indicaţia 

termometrului din calorimetru (𝒕𝒂). Notăm valoarea în tabel. 

Când apa din pahar fierbe, citim indicaţia termometrului din 

pahar (tc), o notăm în tabel şi luăm corpul din pahar, cu 

ajutorul unui cleşte de lemn punându-l  imediat în calorimetru. 

Punem capacul şi agităm cu ajutorul agitatorului. Urmărim indicaţia termometrului din 

calorimetru. Când sistemul ajunge la echilibru ( aproximativ 10 min.)  , nivelul mercurului din 

termometrul calorimetrului nu mai creşte şi se citeşte temperatura de echilibru . Se notează 

în tabel şi se fac calculele.  

Ma 

(kg) 

mc 

(kg) 

ta 

(°C) 

tc 

(°C) 

 

(°C) 

ca 

(J/ kg K) 

C 

(J/K) 

cc 

(J/ kg K) 

𝒄�̅� 

(J/ kg K) 

      

4180 
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CAPITOLUL IV. Electricitate şi magnetism 

IV.1. Utilizarea multimetrului 

        Multimetrul digital este o variantă modernă a multimetrului clasic, realizează o 

impedanţă foarte mare pe scala tensiunilor ( Z  10 M/V), folosind amplificatoare de curent 

continuu performante, urmată de o conversie analog-numerică a semnalelor măsurate şi o 

afişare a rezultatului pe minimum trei cifre însoţite de semn  sau . De obicei sunt prevăzute 

cu auto-scalare (alegere a domeniului de lucru), ceea ce le conferă o mare uşurinţă în 

urmărirea tensiunilor lent variabile. Precizia de citire a valorilor de curent ajunge la 1 0 00⁄  . 

Alimentarea acestor multimetre se face de regulă la un acumulator de 9 V, încorporat. 

Afişajul cu cristale lichide indică mărimea măsurată. Multimetrele de ultimă generaţie pot fi 

conectate cu calculatorul transmiţând rezultatele măsurătorilor. Pot măsura mărimi fizice 

precum: tensiune electrică (c.a. şi c.a.), intensitate a curentului electric (c.c. şi c.a.), rezistenţa 

electrică, temperatură, capacitate electrică. Conectarea în circuit se face utilizând  două borne, 

dintre care una este, în mod obligatoriu, borna comună, diferenţiată de celelate borne prin 

designul multimetrului (spre exemplu, în cazul multimetrului din imagine, borna comună este  

singura colorată în negru, celelate fiind colorate în roşu). Cealaltă bornă se alege în funcţie de  

mărimea fizică care se măsoară. Ca ampermetru, se leagă în serie cu porţiunea de circuit prin  

care se doreşte determinare intensităţii curentului electric. Ca voltmetru, se leagă în paralel cu  

porţiunea de circuit la capetele căreia se doreşte măsurarea tensiunii electrice.               

                                            

Domeniul de măsurare 

a rezistenţei electrice 

Domeniul de măsurare 

a tensiunii c.c. 

Domeniul de măsurare 

a tensiunii c.a. 

Borna pt. măsurarea  

tensiunii, frecvenţei sau 

rezistenţei 

Borna comună 

Domeniul de 

măsurare a 

intensităţii c.c. 

Domeniul de 

măsurare a 

intensităţii c.a. 

 
Borna pentru 

măsurarea int. 

curenţilor peste 1 A 

Borna pentru 

măsurarea int. 

curenţilor sub 1 A 
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IV.2. Utilizarea unei surse de tensiune 

        Pentru a funcţiona, circuitele electrice trebuie alimentate electric. Ele necesită diferite 

tensiuni şi curenţi după funcţiile pe care le au şi în funcţie de componentele cu care sunt 

echipate. Pentru a funcţiona corect, sursa de tensiune este stabilizată, adică, pentru un anumit 

domeniu de variaţie al tensiunii de reţea, al modificării consumului şi la schimbarea 

temperaturii ambiante, tensiunea furnizată este practic constantă. De obicei domeniul de 

variaţie al tensiunii de ieşire este între 0 V şi 30 V, iar al curentului debitat între 0 A şi 5 A. 

De obicei sursa de tensiune funcţionează „în regim flotant”, adică bornele de ieşire sunt 

izolate faţă de carcasă şi de nulul de protecţie. Aceasta permite conectarea sursei într-un punct 

al circuitului măsurat aflat deja la o anumită tensiune. De asemenea polaritatea poate fi aleasă 

în orice mod prin conectarea adecvată a bornelor  şi  . Pentru a folosi corect sursa de 

tensiune trebuie să se urmărească: 

 Verificarea tensiunii de alimentare la reţeaua de 220 V şi existenţa siguranţei fuzibile 

prevăzută de sursă; 

 Se verifică ca circuitul de ieşire să fie conectat corect, de regulă este bine să existe un 

întrerupător pe circuitul alimentat pentru a putea regla tensiunea la ieşirea sursei şi apoi să se 

alimenteze circuitul studiat; 

 Se alege tensiunea de ieşire prin reglarea butonului potenţiometric al sursei, urmărindu-se 

voltmetrul propriu sau un voltmetru exterior, aplicat la borne; 

 După alimentarea montajului studiat se observă curentul debitat, urmărindu-se înscrierea 

în domeniul admis; 

 Dacă se observă o creştere importantă a intensităţii curentului sau scăderea tensiunii de 

ieşire fixate, înseamnă că funcţionarea nu este corectă şi trebuie să se deconcteze sursa, 

pentru ca apoi să se caute cauza. 

                           

 

 

Domeniul de măsurare 

 

              Buton  

            PORNIT/OPRIT 

Borne pentru 

alimentare c.a. 

Borne pentru 

alimentare c.c. 
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IV.3. Determinarea rezistenţei electrice a unei poţiuni de circuit utilizând voltmetrul şi 

ampermetrul, în circuite de curent continuu 

 Scopul experimentului: determinarea rezistenţei electrice a unei porţiuni de circuit; 

 Teoria lucrării: Rezistenţa electrică este o mărime fizică cu valori pozitive, o 

caracteristică esenţială a conductorilor metalici, reprezentând proprietatea conductorilor de a 

se opune trecerii curentului electric. Depinde de dimensiunile conductorului, natura 

materialului din care e alcătuit şi de temperatura acestuia. Rezistenţa electrică a unui 

conductor (sau a unei porţiuni de circuit) se poate determina rapotând tensiunea la capetele 

porţiunii de circuit la intensitatea curentului electric ce o străbate.  

𝑹 =
𝑼

𝑰
 [𝑹]𝑺𝑰 =

[𝑼]𝑺𝑰

[𝑰]𝑺𝑰
= 𝟏 𝑽𝑨  𝟏  (ohm) 

 Materiale necesare: sursă de joasă tensiune, ampermetru, voltmetru, rezistor (sau casetă 

cu rezistori) cu rezistenţă necunoscută, conductoare electrice de legătură cu fişă banană. 

 Mod de lucru: Se realizează un circuit electric simplu, după schema de mai jos. Se 

alimentează circuitul la sursa reglabilă de curent continuu, 

la 2 V. Se măsoară valorile tensiunii la capetele poţiunii de 

cicuit AB şi intensităţii curentului electric prin porţiunea 

respectivă apoi se trec valorile în tabel. Se creşte valoarea 

tensiunii de alimentare a circuitului cu ajutorul butonului 

potenţiometric al sursei de alimentare şi se măsoară din nou 

valorile intensităţii şi tensiunii la capetele porţiunii. 

Rezultatele măsurătorilor se trec în tabel. 

 

Nr. det. 1 2 3 4 5 6 7 

U        

I        

𝑹 =
𝑼

𝑰
 

       

�̅�        

                                              

 Cerinţe: 

a) Realizaţi experimentul descris mai sus şi 

calculaţi rezistenţa electrică a porţiunii AB; 

b) Trasaţi graficul U= f(I); 

A 

V 

R 
A B 

I 

E  , r 

       

6 

12 

4 

8 

10 

0 

2 

1 0,5 0,25 0,75 

I(A) 

U(V) 
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IV.4. Studiul dependenţei rezistenţei electrice a unui conductor de lungime, secţiune şi 

rezistivitate electrică 

 Materiale necesare: placa cu conductoare de crom-nichel şi manganină, de diferite 

lungimi şi secţiuni, ohmetru, conductoare electrice de legătură cu fişă banană. 

 Mod de lucru: Se setează multimetrul astfel încât să măsoare rezistenţa electrică. Se 

măsoară rezistenţa electrică a unui fir de crom-nichel, de lungime 0,5 m. şi diametru 0,3 

mm., apoi se notează valoarea în tabel. Se procedează la fel cu un fir de cromnichel de 

lungime 1m. şi secţiune 0,3 mm, apoi cu un fir de crom-nichel de lungime 0,5 m şi secţiune 

0,4 mm., iar în final cu un fir de manganină de lungime 0,5m. şi secţiune 0,3 mm.  

 

 Cerinţe: Comparaţi valorile obţinute şi răspundeţi la întrebări: 

- Cum depinde R de lungimea conductorului? 

................................................................................................................................................ 

- Cum depunde R de aria secţiunii conductorului?  

................................................................................................................................................ 

- Cum depinde R de rezistivitatea electrică? 

 ................................................................................................................................................ 

-   Încălziţi unul dintre conductori, măsuraţi-i rezistenţa şi comparaţi-o cu valoarea anterioară 

încălzirii. Ce constataţi?  

      ................................................................................................................................................ 

 

 Crom-nichel 

ρ1= 10010-8 Ωm 

l = 0,5 m  Φ= 0,3 

mm 

Crom-nichel 

ρ1= 10010-8 Ωm 

l = 1 m  Φ= 0,3 

mm 

Crom-nichel 

ρ1= 10010-8 Ωm 

l = 0,5 m  Φ= 0,4 

mm 

Manganina 

ρ2 = 4410-8 Ωm 

l = 0,5 m  Φ= 0,3 

mm 

R 

(Ω) 

    

Ω 
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IV.5. Gruparea rezistorilor 

1. Gruparea în serie a doi rezistori; 

 Scopul lucrării: Determinarea, pe cale teoretică şi pe cale experimentală, a rezistenţei 

echivalente a unei grupări de doi rezistori legaţi în serie. 

 Materiale necesare: casete cu rezistori , 

conductoare de legătură, ohmetru; 

 

 Mod de lucru: Legaţi doi rezistori, cu rezistenţe cunoscute, în serie apoi măsuraţi 

rezistenţa echivalentă a grupării, folosind ohmetrul şi treceţi valoarea măsurată în tabelul 

de mai jos. Folosind relaţia matematică a rezistenţei echivalente a unei grupări serie de doi 

rezistori, calculaţi rezistenţa echivalentă a grupării şi comparaţi-o cu valoarea obţinută prin 

măsurare................................................................................................................................... 

R1 (Ω) R2(Ω) R  serie-măsurată(Ω) R  serie-calculată(Ω) 

    

 

- Ce observaţi?.............................................................................................................................. 

- De unde ar fi putut apărea eventualele erori? ............................................................................ 

2. Gruparea în paralel a doi rezistori;  

 Cerinţă: Repetaţi procedura de mai sus legând rezistorii în 

paralel.Calculaţi rezistenţa echivalentă a grupării paralel şi 

comparaţi-o cu valoarea obţinută prin măsurare. 

........................................................................................................ 

 

3. Gruparea mixtă a 3 rezistori; 

 Cerinţă: Realizaţi o grupare mixtă din trei rezistori, reluaţi procedura de mai sus şi 

calculaţi rezistenţa echivalentă a grupării comparând-o cu valoarea obţinută prin măsurare. 

Desenaţi schema pe caiet.  

R1 (Ω) R2(Ω) R  paralel-măsurată(Ω) R  paralel-calculată(Ω) 

    

R2 R1 

R2 

R1 
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IV.6. Verificarea legii I a lui Kirchhoff 

 Scopul lucrării: Verificarea experimentală a legii I a lui Kirchhoff; 

 Teoria lucrării: Suma  intensităţilor curenţilor care intră într-un nod este egală cu suma 

intensităţilor curenţilor care ies din nod.  

 Materiale necesare: sursă de joasă tensiune, 3 suporturi cu becuri, 3 ampermetre, 

conductoare electrice de legătură cu fişă banană; 

 Mod de lucru: Realizaţi o reţea electrică, după schema dată. Alimentaţi reţeaua la sursa 

reglabilă de curent continuu, la 2 V. Măsuraţi valorile intensităţile curenţilor electrici ce 

parcurg fiecare latură în parte apoi  treceţi valorile în tabel. Creşteţi valoarea tensiunii de 

alimentare a reţelei cu ajutorul butonului potenţiometric al sursei de alimentare şi repetaţi  

procedura. 

 

 

 Cerinţă: Comparaţi, pentru fiecare determinare în parte, I1 cu  I2 + I3. Ce observaţi?  

.................................................................................................................................................... 

  Evaluarea elevilor: 

Numele elevului/ 

 grupei 

Realizarea 

montajului 

(5 puncte) 

Citirea corectă  

a datelor  

(2 puncte) 

Realizarea 

calculelor 

(2 puncte) 

Total punctaj 

(1+9=10 p.) 

 

 

    

Nr. det. 1 2 3 4 5 

I1  (A)      

I2  (A)      

I3  (A)      

I2 + I3  (A)      

A1 

A1 

A1 

 

 

 

I1 
I2 

I3 

E  , r 
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IV.7. Determinarea puterii unui bec 

 Scopul experimentului: determinarea puterii unui bec; 

 Teoria lucrării: Energia electrică este energia recepţionată de un consumator de la o 

sursă, prin intermediul câmpului electric,. Ea este o energie recepţionată şi imediat 

consumată. W = U I Δt, unde U este tensiunea la capetele consumatorului, I este intensittea 

curentului electric ce strabate consumatorul iar Δt este intervalul de timp cât consumatorul 

este parcurs de curent electric. Energia electrică dezvoltată în unitatea de timp la bornele 

unui consumator se numeşte putere electrică. 𝑷 =
𝑾

∆𝒕
=

𝑼∙𝑰∙∆𝒕

∆𝒕
 𝑼 ∙ 𝑰 , [𝑷]𝑺𝑰 = 𝟏𝑾 (𝒘𝒂𝒕𝒕) 

 Materiale necesare: sursă de joasă tensiune, ampermetru, voltmetru, bec cu 

incandescenţă- 6 V, suport pentru bec, conductoare electrice de legătură cu fişă banană. 

 Mod de lucru: Se realizează un circuit electric după schema de mai jos. Se alimentează 

circuitul la sursa reglabilă de curent continuu, mai întâi la 2 V. Se 

măsoară valorile tensiunii la capetele becului şi intensităţii 

curentului electric prin bec, apoi se trec valorile în tabel. Se 

observă modul în care luminează becul şi se notează constatarea 

făcută în tabel, la rubrica observaţii. Se repetă procedura, mărind 

puţin câte puţin tensiunea de alimentare cu ajutorul butonului 

potenţiometric al sursei( 4V, 6V, 8V). Rezultatele măsurătorilor se 

notează în tabel. Tot în tabel se notează şi valorile nominale ale 

puterii şi tensiunii becului, pe care le găsim inscripţionate pe bec. 

Tensiune 

nominală 

 

(V) 

Putere 

 nominală 

 

(W) 

Mărimi 

măsurate 

Mărimi calculate Observaţii  

(asupra modului de 

iluminare a becului) U 

(V) 

I 

(A) 
P = UI 

(W) 

�̅� 

(W) 

       

       

       

       

       

 Cerinţe: a). Realizaţi experimentul de mai sus şi calculaţi puterea consumată de bec;       

b) Comparaţi, pentru fiecare set de date în parte, puterea nominală a becului cu puterea 

consumată şi corelaţi datele cu observaţiile notate. 

 Evaluarea activităţii elevilor 

Numele 

elevului/grupei 

Realizarea 

montajului 

(2 puncte) 

Înregistrarea 

datelor 

(2 puncte) 

Efectuarea 

calculelor 

( 1 punct) 

Efectuarea 

observatiilor 

(2 puncte) 

Corelarea intre 

date şi obs. 

(2 puncte) 

 

 

 

     

       
E  , r 

bec 

A 

A 

V 

B 

I 
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IV.8. Studiul transformatorului 

 Scopul experimentului este de a ilustra proprietăţile unui transformator electric; 

 Teoria lucrării: Transformatorul este un aparat static bazat pe fenomenul de inducţie 

electromagnetică. El primeşte putere electrică, în curent alternativ, la o tensiune U1 şi o 

intensitate I1 aplicată unui circuit numit primar şi o redă, cu aceeaşi frecvenţă, la o tensiune 

U2 şi o intensitate I2, la bornele unui circuit numit secundar. E alcătuit  dintr-un cadru de 

fier, care reprezintă circuitul magnetic închis, pe care se bobineză două înfăşurări (bobine) 

din sârmă de cupru. Rolul cadrului de 

fier este de a realiza cuplajul magnetic 

între cele două înfăşurări, prin 

concentrarea liniilor câmpului 

magnetic şi de a mări fluxul magnetic 

prin spirele celor două circuite. 

Circuitul secundar este generatorul de 

tensiune în linia de întrebuinţare. Să 

presupunem că circuitul primar are o 

înfăşurare cu N1 spire iar secundarul N2,  iar transformatorul funcţionează în gol (i2=0, 

circuitul secundar nu are consummator). Dacă se aplică transformatorului tensiunea 

alternativă u1 (de valoare efectivă U1), în primar apare curentul de intensitate i1 (de valoare 

efectivă I1), care dă naştere fluxului magnetic alternativ cu valoarea instantanee  = m cos 

t. Acest flux variabil, care strabate ambele înfăşurări, face să apară, în cele N1 spire ale 

primarului o tensiune de autoinducţie e1, iar în secundar o tensiune e2.  

𝒆𝟏 = 𝑵𝟏 
∆𝝋

∆𝒕
 = 𝑵𝟏 𝝎 𝝋𝒎𝒔𝒊𝒏 𝝎𝒕 , 𝒆𝟐 = 𝑵𝟐 

∆𝝋

∆𝒕
 = 𝑵𝟐 𝝎 𝝋𝒎𝒔𝒊𝒏 𝝎𝒕   Prin împărţire:  

𝒆𝟏

𝒆𝟐
 =

𝑵𝟏

𝑵𝟐
    Dar în primar u1 e1 R1I1 unde R1 este rezistenţa primarului. Dacă valoarea ei 

este mica, atunci e1≈ u1 .Semnul minus arată că t.e.m. de autoinducţie este în opoziţie de 

fază cu tensiunea reţelei de alimentarea transformtorului, u1. La funcţionarea în gol,              

e2 = u2 
𝒆𝟏

𝒆𝟐
 =  

𝒖𝟏

𝒖𝟐
   În valori absolute, 

𝑼𝟏

𝑼𝟐
 ≈

𝑬𝟏

𝑬𝟐
=

𝑵𝟏

𝑵𝟐
 = 𝒌 = raport de transformare 

 Materiale necesare: bobină cu 400 spire, bobină cu 1600 spire, sursă de joasă tensiune de 

curent alternativ, multimetru, conductoare de legătuă cu fişe de tip banană. 

 Mod de lucru:  

Cazul 1. Studiul transformatorului ridicător de tensiune. Se pun bobinele pe mezul de 

fier. Circuitul primar (cu bobina de 400 spire) se alimentează la sursa de curent alternativ, iar 
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în secundar (cu bobina de 1600 spire) legăm multimetru pentru a măsura tensiunea. Variem 

tensiunea din primar şi citim tensiunea în secundar pentru fiecare valoare a tensiunii din 

primar. Cu acelaşi multimetru putem măsura şi tensiunea din primar. Trecem datele în tabel. 

 

Nr. Det. U1  

(V) 

U2 

 (V) 
 𝑲𝒅𝒆𝒕  =

𝑼𝟏

𝑼𝟐
 

 𝑲𝒅𝒆𝒕̅̅ ̅̅ ̅̅  K=
𝑵𝟏

𝑵𝟐
 

 

1      

 

 
2    

3    

4    

5    

 

Cazul 2. Studiul transformatorului coborâtor de tensiune 

Punem bobinele pe mezul de fier. Circuitul primar (cu bobina de 1600 spire) se alimentează 

la sursa de curent alternativ, iar în secundar (cu bobina de 400 de spire) legăm multimetru 

pentru a măsura tensiunea. Variem tensiunea din primar şi citim tensiunea în secundar 

pentru fiecare valoare a tensiunii din primar. Cu acelaşi multimetru putem măsura şi 

tensiunea din primar. Trecem datele în tabel. 

Nr. Det. U1  

(V) 

U2 

 (V) 
 𝑲𝒅𝒆𝒕  =

𝑼𝟏

𝑼𝟐
 

 𝑲𝒅𝒆𝒕̅̅ ̅̅ ̅̅  K=
𝑵𝟏

𝑵𝟐
 

 

1      

 

 
2    

3    

4    

5    

 Cerinţe: a). Realizaţi experimentele de mai sus şi completaţi tabelele; b). Comparaţi cele 

două transformatoare................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................... 
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IV.9. Efectele curentului electric 

1. Efectul chimic al curentului electric; 

 Scopul lucrarii: Punerea în evidenţă a efectului chimic al curentului electric; 

 Materiale necesare: vas de electroliză, 

fire de legătură, sursă de tensiune, apă distilată, 

CuSO4, spatulă, baghetă; 

 Mod de lucru: 

- Umpleţi vasul de electroliză cu apă distilată 

apoi puneţi 2 linguriţe de CuSO4., folosind 

spatula . Amestecaţi cu bagheta până se dizolvă; 

- Realizaţi montajul din figură, legând vasul de 

electroliză, prevăzut cu 2 electrozi de grafit,  în serie cu un ampermetru şi o sursă de tensiune; 

- Alimentaţi circuitul  la sursa de tensiune. 

 Cerinţe: 

- Scrieţi ecuaţia de disociere a sulfatului de cupru! ..................................................................... 

- Urmariţi cei doi electrozi timp de câteva minute şi scrieţi ce observaţi la electrodul 

pozitiv! ........................................................................................................................................ 

- Întrerupeţi alimentarea circuitului, scoateţi capacul vasului şi scrieţi ce observaţi la 

electrodul  negativ!  

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

- Explicaţi fenomenul petrecut! 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

VREŢI SĂ VĂ JUCAŢI? Realizaţi o baterie dintr-o lamâie, un cui de zinc şi un ban de cupru! 

Ce tensiune generează? ............................................................................................................. 
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   2. Efectul magnetic al curentului electric; 

 Scopul lucrării: Punerea în evidenţă a efectului magnetic al curentului electric; 

 

 

 Materiale necesare: support universal cu cleme, cadre cu conductoare, de diferite 

forme, conductoare de legătură, sursă de tensiune, pilitură de fier, ac magnetic, baghetă de 

sticlă; 

 Mod de lucru: Cu sursa de tensiune oprită, conectaţi cablurile de legătură la cadrul de pe 

suportul de plastic, împraştiaţi pilitură de fier pe suport si aşezaţi în mijlocul acestuia un ac 

magnetic. Alimentaţi cadrul la sursa şi ciocaniţi usor pe suport cu bagheta de sticlă. 

Cerinţe:  

- Scrieţi ce  aţi observat! 

...................................................................................................................................................... 

- Schimbaţi sensul curentului prin conductor. Ce se întâmplă cu acul magnetic?  

....................................................................................................................................................... 

- Explicaţi fenomenul petrecut! 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VREŢI SĂ VĂ JUCAŢI? Împrăştiaţi cuie de fier pe masă şi adunaţi-le, folosind o bobina cu 

miez de fier, 2 conductoare de legatura si sursa de alimentare! Cum procedaţi?  

.................................................................................................................................................... 
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IV.10. Interacţiunea a două conductoare paralele parcurse de curent electric continuu 

 Scopul lucrării: Punerea în evidenţă a forţei de interacţiune electromagnetică dintre 

două conductoare parcurse de curenţi electrici staţionari. 

 

 Materiale necesare: sursă de c.c., 2 cadre cu 

conductoare , suport pentru cadre, conductoare de 

legătură, dinamometru, ampermetru. 

 Mod de lucru: Realizaţi montajul electric, 

folosind două cadre cu conductoare, mobile, care se 

asază, în absenţa curentului, în planuri paralele. 

Conductorul de jos se spijina pe un suport, astfel 

încât să rămână fix, iar cel de sus, mobil,  se leagă 

cu un fir de un dinamometru sensibil. 

 Cerinţe:- Aplicaţi o tensiune cadrelor, astfel 

încât ele să fie parcurse de curenţi electrici cu acelaşi sens. Observaţi ce se intâmplă, citiţi 

indicaţia dinamometrului si notaţi: ........................................................................................... 

- Schimbaţi sensul curentului într-unul din conductoare , astfel încât sensul curenţilor prin 

conductoare să fie opus. Observaţi ce se întâmplă , citiţi indicaţia dinamometrului şi 

notaţi: .......................................................................................................................................... 

- Măriţi intensitatea curentului prin conductoare, observaţi ce se întâmplă, citiţi indicaţia 

dinamometrului şi notaţi:.............................................................................................................. 

- Măriţi distanţa dintre conductoare, observati ce se întamplă, cititi indicaţia dinamometrului 

si notaţi: ...................................................................................................................................... 

- Concluzii:................................................................................................................................... 

+ _ 

A 

C. M. 

C. F. 

Cadru mobil 

Cadru fix 

Dinamometru

u 



47 
 

BIBLIOGRAFIE 

1. BORŞAN D., PETRESCU M., COSTESCU A., SANDU M., Manual pentru clasa a 

X-a, EDP, Bucureşti, 1993; 

2. GHERBANOVSCHI  C., GHERBANOVSCHI  N., Manual pentru clasa a IX-a, 

Editura Niculescu, Bucureşti, 2005; 

3. GHERBANOVSCHI  C., GHERBANOVSCHI  N., Manual pentru clasa a X-a, 

Editura Niculescu, Bucureşti, 2005; 

4. HRISTEV A., FĂLIE V., MANDA D., Manual pentru clasa a IX-a, EDP, 

Bucureşti,1998. 

5. MIRON Cristina, Didactica fizicii, note de curs, Editura UB, Bucureşti, 2008; 

6. RUSU O, FRONESCU M., PETRESCU A., Manual pentru clasa a IX-a, Editura 

Niculescu, 1999; 

7. TUFESCU Florin Mihai, Electronică fizică, îndrumar de lucrări practice, Editura 

universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003; 

8. *** Altay Scientific, Catalog de fizică, 2007; 

9. *** M.E.C. Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru aria curriculară: 

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, Bucureşti, 2001. 

10. *** Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Programe şcolare, clasa a IX-a, 

Bucureşti, 2009; 

11. *** Ministerul Educaţiei, Cercetării şi inovării, Programe şcolare, clasa a X-a, 

Bucureşti, 2009; 

12. MEN, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Curriculum Naţional pentru 

învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, Bucureşti, 1998. 


