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ARGUMENT 

 

      Manualul "Avansați-vă abilitățile de predare prin utilizarea algoritmului și 

programării" va fi un instrument excelent pentru promovarea ideii de elemente 

algoritmice și de programare pentru mediul din clasă, împreună cu evidențierea celor mai 

importante beneficii care ar putea fi obținute prin această abordare în predarea-învățarea 

disciplinelor non-informatice. 

    Caracterul inovator al manualului poate fi văzut și în structura și în conținutul acestuia. 

În loc să facă o publicație lungă, greu de înțeles, manualul va servi ca un declanșator, "apel 

la acțiune" și ca un micro-deschizător. 

      Abordarea interdisciplinară și transdisciplinară a noțiunilor de matematică, fizică, 

chimie și geografie este îmbunătățită prin introducerea elementelor algoritmice și de 

programare. În plus, transferul poate atinge alte niveluri ale educației formale sau poate fi 

utilizat chiar și în educația non-formală. Potențialul de transferabilitate crește odată cu 

posibilitatea de difuzare a manualului în alte țări europene prin traducerea acestuia în alte 

limbi decât cele prevăzute în proiect. 

    Manualul va include planuri de lecții care vor fi elaborate de parteneri și odată ce 

capitolele au fost finalizate, manualul va fi asamblat și toți partenerii vor trebui să 

primească feedback de la profesori externi (10 profesori din fiecare țară). 

   Cu toate acestea, manualul este conceput pentru a fi distribuit și în formă tipărită, care 

va oferi acces la o scară mai largă, inclusiv profesorii care sunt obișnuiți să foloesească 

stiloul și stilul de hârtie. Impactul dorit este acela de a dota profesorii cu informațiile / 

cunoștințele și abilitățile necesare, ceea ce le va permite să-și păstreze clasele cu elemente 

algoritmice și de programare. Manualul este considerat un pas important pentru toți  

 



CodeIT - Îmbunătățirea dezvoltării profesionale a Profesorilor 

prin algoritm și programare 

 
ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. ACEASTĂ PUBLICARE REFLECTEAZĂ NUMAI 
POZIȚIILE AUTORILOR ȘI COMISIA NU POATE FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE UTILIZARE CARE POATE FI FURNIZATĂ 
DE INFORMAȚIILE CONȚINUTE DE ACESTA. 

profesorii de a dezvolta în prezent și în viitor competențele transversale într-un scenariu 

tipic pentru clasă. 

    Pilotarea manualului se va concentra nu numai pe conținutul său, ci și pe utilizarea 

practică a informațiilor și instrucțiunilor pe care le conține. 

    Odată ce pilotul a fost finalizat, toate feedback-urile vor fi luate în considerare și toate 

cerințele rezonabile vor fi puse în aplicare. 

 

 De Eliza Marinela SOTIRESCU 
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1. Introducere în algoritm și programare 

 

1.1. Introducere în algoritm 

    Un algoritm este un plan, un proces logic pas cu pas pentru rezolvarea unei probleme. 

Algoritmii sunt în mod normal scrise ca o diagramă sau în pseudocod. 

Cheia oricărei sarcini de rezolvare a problemelor este de a vă ghida procesul de gândire. 

Cel mai util lucru este să continuăm să ne întrebăm "Ce-ar fi dacă am făcut-o în acest 

fel?" Explorarea diferitelor modalități de rezolvare a unei probleme poate ajuta la 

găsirea celui mai bun mod de a rezolva problema. 

Când proiectați un algoritm, luați în considerare dacă există mai multe metode de 

rezolvare a problemei. 

Un algoritm este o descriere a modului în care ar trebui rezolvată o problemă specifică. 

Dacă ați făcut vreodată brânzeturi, știți că mai întâi trebuie să strângeți ingrediente, apoi 

să le măsurați, să le amestecați, apoi să pregătiți tigaia, să încălziți cuptorul și să le gătiți. 

 

Figura 1 – Descrierea algoritmică este ca o rețetă 

Sursă: momsrecipesandmore.blogspot.gr 

 

Dacă uitați zahărul, acestea nu au un gust bun și trebuie să începeți din nou. 
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Determinarea pasilor potriviți, urmărirea corectă și completă a acestora și învățarea din 

greșeli fac parte din procesul de proiectare a algoritmilor. 

1.2. Algoritmii și importanța acestora 

Pentru a utiliza un computer în scopul executării proceselor, este necesar: 

  proiectarea algoritmului pentru a descrie modul în care va fi efectuat procesul; 

 folosiți un limbaj de programare pentru a exprima algoritmul într-un program; 

 rulați programul pe computer 

În acest scop, este important să înțelegem că algoritmii sunt independenți de limbajul 

de programare folosit și că fiecare algoritm poate fi exprimat în diferite limbi de 

programare și executat pe diferite computere. Acesta este motivul pentru care proiectarea 

algoritmilor este un aspect fundamental al informaticii. Proiectarea unui algoritm este o 

activitate intelectuală exigentă, mult mai dificilă decât exprimarea algoritmului ca 

program. 

Printre aptitudinile necesare pentru proiectarea algoritmilor se află creativitatea și 

înțelegerea (Goldschlager și Lister, 1988), în timp ce nu există o regulă generală, ceea ce 

înseamnă că nu există algoritm pentru proiectarea algoritmilor! 

1.3. Proiectarea algoritmului 

Proiectarea algoritmului: 

 cuprinde un set de instrucțiuni pentru completarea unei sarcini, 

 deplasează problema de la faza de modelare la etapa de operare, 

 setul de instrucțiuni trebuie să fie secvențial, complet, precis și să 

aibă un punct final final, 

 dacă este destinat unui calculator, algoritmul trebuie să cuprindă 

o serie de sarcini scrise într-un mod pe care computerul îl poate 

îndeplini. 

 

 

 

 

1.4. Înțelegerea problemei 
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       Înainte de a putea fi proiectat un algoritm, este important să verificați dacă problema 

este complet înțeleasă. Există o serie de lucruri de bază pe care trebuie să le cunoașteți 

pentru a înțelege cu adevărat problema: 

 Care sunt intrările în problemă? 

 Care va fi rezultatul problemei? 

 În ce ordine trebuie să fie efectuate instrucțiunile? 

 Ce decizii trebuie luate în această problemă? 

 Sunt repetate unele zone ale problemei? 

Odată ce aceste lucruri de bază sunt înțelese, este timpul să proiectăm algoritmul. 

1.5. Pseudocode 

Cele mai multe programe sunt dezvoltate folosind limbi de programare. Aceste limbaje 

au o sintaxă specifică care trebuie utilizată astfel încât programul să funcționeze corect. 

Pseudocodul nu este un limbaj de programare, este un mod simplu de a descrie un set de 

instrucțiuni care nu trebuie să utilizeze o sintaxă specifică. 

Notație comună în pseudocod 

Nu există un set strict de notații standard pentru pseudocod, dar unele dintre cele mai 

recunoscute sunt: 

INTRARE –indică faptul că un utilizator va introduce ceva 

IEȘIRE– indică faptul că pe ecran va apărea o ieșire 

WHILE - o buclă (iterație care are o condiție la început) 

PENTRU – o buclă de numărare (iterație) 

REPEATĂ – PÂNĂ CÂND – o buclă (iterație) care are o condiție la sfârșit 
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DACĂ – ATUNCI – ALTFEL - o decizie (selecție) în care se face o alegere, 

instrucțiunile care apar în interiorul unei selecții sau iterații sunt de obicei indentate 

1.6. Scheme logice 

  Schema logică este o diagramă care reprezintă un set de instrucțiuni. Schemele logice 

utilizează în mod normal simboluri standard pentru a reprezenta diferitele tipuri de 

instrucțiuni. Aceste simboluri sunt folosite pentru a construi schema de flux și a arăta 

soluția pas-cu-pas a problemei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7. Secvența 

Secvențierea în algoritmi 

Un algoritm este un plan, un set de instrucțiuni pas-cu-pas pentru a rezolva o problemă. 

Există trei blocuri de bază (constructe) de utilizat atunci când se proiectează algoritmi: 

 Secvența 

 Selecția  

 Repetarea (iterația) 

 

Aceste blocuri ajută la descrierea soluțiilor într-o formă gata pentru programare.        



CodeIT - Îmbunătățirea dezvoltării profesionale a Profesorilor 

prin algoritm și programare 

 
ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. ACEASTĂ PUBLICARE REFLECTEAZĂ NUMAI 
POZIȚIILE AUTORILOR ȘI COMISIA NU POATE FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE UTILIZARE CARE POATE FI FURNIZATĂ 
DE INFORMAȚIILE CONȚINUTE DE ACESTA. 

  

1.7.1   Proiectarea algoritmului: Secvența 

La proiectarea algoritmilor, este important să vă asigurați că toți pașii sunt prezentați în 

ordinea corectă. Aceasta este cunoscută sub denumirea de secvențiere și poate fi afișată 

în pseudocod sau în scheme logice. 

Algoritmul de preparare a cafelei din secțiunea anterioară implică parcurgerea unor pași 

simpli care trebuie executați secvențial: 

 pașii sunt executați unul câte unul și nu în paralel, 

 fiecare pas este executat o singură dată, 

 ordinul de execuție este ordinea în care sunt scrise etapele, 

Execuția ultimului pas termină algoritmul. 

Un astfel de algoritm nu este flexibil deoarece nu poate fi adaptat pentru a răspunde unor 

circumstanțe diferite. De exemplu, gândiți-vă la situația inevitabilă că la un moment dat 

borcanul de cafea este gol sau situația în care robotul trebuie să facă față mai multor 

cereri de cafea sau cereri personalizate pentru lapte sau zahăr. 

Concluzia este că un algoritm care este doar o combinație de pași într-o secvență nu ne 

va duce departe și sunt necesare mai multe structuri flexibile pentru a proiecta algoritmi 

capabili să descrie în mod realist situații reale de viață.          

  1.8 Proiectarea algoritmului: Selecția 

O structură mai avansată care oferă flexibilitate este selecția. Folosind selecția, putem 

rafina etapa 2.1 a exemplului algoritmului de cafea precedent după cum urmează 

(Goldschlager și Lister, 1988): 

(2.1.1) luați borcanul de cafea de pe raft 

(2.1.2) dacă borcanul este gol 

  atunci luați borcanul nou din dulap 

(2.1.3) scoateți capacul borcanului 
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Vedem introducerea unei condiții în pasul 2.1.2. Condiția este că "borcanul este gol". Dacă 

condiția este îndeplinită, atunci se aplică o instrucțiune condiționată, care este "a lua un 

borcan nou de la dulap". Aceasta este forma generală în care este exprimată structura de 

selecție: 

Dacă condiție 

Atunci  pas 

Această condiție poate fi utilizată pentru a specifica orice fel de circumstanță care, atunci 

când este adevărată, are nevoie de realizarea unui anumit pas. 

Desigur, în viața reală există alternative în cazul în care apare o anumită circumstanță. 

Pentru a face față unor astfel de situații, structura de selecție poate fi extinsă astfel încât 

să se ofere pașii alternativi care trebuie executați. 

Să presupunem un algoritm simplu de a conduce o mașină pentru a lucra, care trebuie să 

răspundă cu ocazia căreia mașina are nevoie de combustibil: 

(1) pornește car 

(1.1) dacă indicatorul de combustibil este aprins 

atunci conduceti la cea mai apropiată stație de benzină 

altfel condu la lucru  

În acest caz, putem alege între doi pași alternativi, caz în care condiția (indicatorul de 

combustibil activat sau dezactivat) dictează care pas trebuie să fie executat pe baza 

situației cu care ne confruntăm. 

Iată un alt exemplu al modului în care rafinamentele și utilizarea selecției pot produce un 

algoritm mult mai realist capabil să manipuleze cele mai multe circumstanțe fără rezultate 

neașteptate: 

(1) spală mașina 

(1.1) dacă te simți leneș 

  atunci mergi la mașina de spălat și dă-i să spele  

(1.2) spălati manual 

Pasul 1.1 poate fi rafinat în continuare: 

 (1.1.1) cumpăra un jeton 

(1.1.2) așteptați în linie 

(1.1.3) au spălat mașina 

Pasul 1.1.3 poate fi rafinat în continuare: 

(1.1.3.1) conduceți mașina la spălat 

(1.1.3.2) verificați dacă toate ușile și ferestrele sunt închise 

(1.1.3.3) ieșiți din mașină 

(1.1.3.4) pune jetonul pe mașină 
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(1.1.3.5) așteptați până când ciclul de spălare și uscarea sunt terminate 

(1.1.3.6) intră în mașină 

(1.1.3.7) condu mai departe 

O mai mare flexibilitate poate fi introdusă în algoritmi prin utilizarea selecției imbricate. 

Luați în considerare următorul algoritm pentru o trecere pietonală pe o stradă la trecerea 

de pe zebră. 

Dacă lumina e verde 

 atunci  treci 

 altfel stop 

Acest exemplu conține o selecție și poate fi îmbunătățit în continuare ca: 

dacă nici o lumină sau lumină nu clipește verde 

 atunci continuați cu prudență 

 altfel dacă lumina este roșie 

  atunci opriți 

altfel treceți 

Acest exemplu mai târziu conține două selecții. A doua selecție este imbricată în interiorul 

primei și este executată numai dacă lumina este roșie. 

1.9 Proiectarea algoritmului: Repetitiva/Iterația 

 

Iterația este repetarea unui proces într-un program de calculator. Iterațiile de funcții sunt 

frecvente în programele de calculator, deoarece permit mai multe blocuri de date să fie 

procesate în ordine. Aceasta se face de obicei folosind o "buclă în timp" sau "pentru 

buclă". Aceste bucle vor repeta un proces până la atingerea unui anumit număr sau caz. 

Pur și simplu, repetarea înseamnă repetarea aceluiași pas de mai multe ori. 
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Figura 2 – Versiunea finală a algoritmului cafelei 

Sursa: okclipart.com 

Algoritmii iterativi ar trebui să respecte trei principii importante: 

1. Un proces iterativ repetă (iterează) un anumit subproces. 

2. Fiecare iterație trebuie să schimbe cel puțin o valoare. 

3. Ar trebui să existe o anumită condiție în care iterarea se termină. Iterația ar trebui să 

ajungă la acea stare. 

Un algoritm foarte simplu de a consuma cereale pentru micul dejun ar putea consta din 

acești pași (BBC Bitesize KS3 Subiecte: Iterație): 

 

(1) pune cereal în bol 

(2) adaugă lapte peste cereale 

(3) du în gură lingura de cereale și lapte 

(3.1) repetă pasul 3 până cînd ai mâncat toate cerealele culapte 

(4) clătește bolul și lingura 

Ceea ce vedem la pasul 3.1 este introducerea unei condiții care este o situație verificată 

de fiecare dată când are loc o iterație. Condiția este introdusă cu cuvintele repetate și până 

la. Fără condiția, algoritmul nu ar ști când să se oprească. Condiția, în acest caz, este de a 

verifica dacă se consumă toate laptele și cerealele. Dacă această condiție este Falsă (încă 

mai există lapte și cereale în castron), apare o altă iterare. Dacă condiția este adevărată 

(nu mai există lapte și cereale în castron), atunci nu mai există iterații. 

Forma generală este: 

repetă 

 partea din algoritm 

până când condiția 

Aceasta înseamnă că partea din algoritmul dintre repetare și până când este executată în 

mod repetat, până când condiția specificată după ce păstrează adevărul. Condiția care 

apare după  se numește o condiție de terminare. 

Apariția iterației se numește o buclă. 

Iterația permite simplificarea algoritmilor prin afirmația că anumiți pași se vor 

repeta până când se va spune altfel. Acest lucru face ca algoritmii de proiectare să fie 

mai rapizi și mai simpli deoarece nu trebuie să includă o mulțime de pași inutili (BBC 

Bitesize KS3 Subiecte: Iteration). 

O utilizare mai avansată a iterației este folosirea buclelor imbricate. O buclă imbricată 

este o buclă în interiorul unei buclă, o bucla interioară în corpul unei cele exterioare. 

Cum funcționează acest lucru este faptul că prima trecere a bucla exterioară declanșează 
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bucla interioară, care se execută până la finalizare. Apoi, a doua trecere a bucla exterioară 

declanșează buclă interioară din nou. Aceasta se repetă până când bucla exterioară se 

termină. 

Când o buclă este imbricată în interiorul alteia, se efectuează mai multe iterații ale 

buclei interioare pentru fiecare iterație a buclei exterioare. 

Exemplu: să presupunem că avem date în formularul de mai jos, care implică mai multe 

șiruri de identificare. Pentru fiecare șir de identificare au fost înregistrate un număr 

variabil de citiri; numărul de citiri pentru fiecare cod este afișat în coloana "Câte coloane": 

 

ID howMany Readings 

200 3 110 30 10 

201 5 2 46 109 57 216 

202 2 10 500 

Sarcina noastră este de a citi datele și de a afișa o diagramă rezumativă care arată media 

fiecărei citiri pe ID după cum urmează: 

ID  MEDIA 

200  50 

201  86 

202  255 

Acesta este modul în care ar putea arăta algoritmul: 

Citește prima ID și  Câte Coloane 

repetă 

 afișează ID 

   repetă 

    citiți și enumerați acest număr de citiri 

    calculează și afișează media pentru ID 

   până la sfârștul mai multor citiri 

   citește următorul ID 

 până la sfârțitul ID 

Privind algoritmul observăm cu ușurință că bucla exterioară controlează numărul de linii, 

iar bucla interioară controlează conținutul fiecărei linii. Deci, 3 ID-uri conduc la 3 rânduri 

și fiecare rând va afișa doar o medie calculată prin adăugarea tuturor citirilor pentru a 

obține suma lor și a împărți numărul de citiri pentru a obține media. 
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1.9.1   Reprezentarea iterației 

Există două moduri de reprezentare a algoritmilor: 

 pseudocod 

 diagramă 

Reprezentarea iterației în pseudocod 

Scrierea în pseudocod este mai degrabă ca scrierea într-un limbaj de programare. 

Fiecare pas al algoritmului este scris pe o linie proprie, în ordine. 

Luați în considerare acest simplu algoritm în șase pași pentru curățarea dinților: 

  setați number_of_teeth_cleaned la 0 

  puneti pasta de dinti pe periuta de dinti 

  folosiți periuța de dinți pentru a curăța un dinte 

  să crească numărul_decăturării cu 1 

  dacă number_of_teeth_cleaned <32, reveniți la pasul 3 

  clătiți periuța de dinți 

Cu fiecare iterație, trebuie luată o decizie cu privire la continuarea iterării sau nu. 

Deciziile sunt reprezentate ca selecție. 

În pseudocod, algoritmul ar arăta astfel: 
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numărul_de_dinți_curățați = 0 

pune pasta de dinti pe periuta de dinti 

REPETA 

       Procedura curăță dintele 

      numărul_de_dinți_curățați = numărul_de_dinți_curățați + 1 

PÂNĂ CÂND  numărul_de_dinți_curățați = 32 

clătiți periuța de dinți 

1.9.2 Reprezentarea iterației prin schema logică 

O diagramă utilizează o diagramă pentru a explica pașii unui algoritm. Într-o diagramă, 

algoritmul ar arăta astfel:

 

Figure 4 – Iterația 

         Sursa: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 
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1.9.3 Ce este raționamentul logic? 

Argumentarea logică este procesul de aplicare a regulilor la rezolvarea problemelor. 

Algoritmii sunt concepuți ca un set de pași pentru urmărire pentru a rezolva o problemă. 

În același timp, se stabilește un set de reguli. De exemplu, selecția se bazează pe reguli: 

 dacă o condiție este îndeplinită, faceți acest lucru 

 dacă nu, faceți asta 

Aceste reguli reglementează calea urmată de algoritm. 

 

 

Figura 4 – Raționamentul logic 

Sursa: https://www.bbc.com/bitesize/guides/z8jfyrd/revision/1 

1.9.4 De ce să folosiți raționamentul logic? 

Algoritmii sunt instrucțiuni pas cu pas pentru a rezolva o problemă, create împreună cu 

reguli care să decidă care cale să se ia atunci când se întâlnește o decizie. 

Când încercați să rezolvați o problemă, este posibil să găsiți mai multe soluții. Un algoritm 

diferit poate fi construit din fiecare soluție. Argumentarea logică determină dacă 
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algoritmii vor funcționa prin prezicerea a ceea ce se întâmplă atunci când pașii 

algoritmului - și regulile din care fac parte - sunt urmăriți. 

Predicțiile din fiecare algoritm pot fi utilizate pentru a compara soluțiile și a decide cu 

privire la cel mai bun. 

Argumentarea logică în practică 

Exemplu: Sunteți suficient de bătrân pentru a conduce vehicule? 

Uită-te la acest algoritm simplu de pseudocode pentru a lucra dacă ești suficient de mare 

pentru a conduce o mașină: 

REZULTAT: Câți ani ai? 

INTARE Utilizatorul își introduce vârsta 

STORE intrarea utilizatorului în variabila de vârstă 

Dacă vârsta> 17 ani 

                  REZULTAT "Sunteți destul de bătrâni ca să conduceți o mașină!" 

ALTFEL Dacă vârsta <17 ani 

                   REZULTAT "Ești prea tânăr ca să conduci o mașină. 

Acest algoritm are o vină. Logica raționamentului poate fi utilizată pentru a determina ce 

este defecțiunea. Există două condiții în acest algoritm. Prima verifică dacă vârsta este 

mai mare de 17. A doua verifică dacă vârsta este mai mică de 17 ani. 

Putem folosi raționamentul logic pentru a prezice rezultatele acestui algoritm. În mod 

logic, este clar că vârsta unei persoane ar putea fi mai mare de 17, mai mică de 17 ani, sau 

ar putea fi de fapt 17. De aici este posibilă utilizarea acestor valori în algoritm pentru a 

face previziuni: 

Există o regulă pentru a verifica dacă vârsta este mai mare de 17 ani. Dacă vârsta 

este mai mare de 17, algoritmul va afișa "Ești suficient de mare pentru a conduce o 

mașină!" 

 Există o regulă pentru a verifica dacă vârsta este mai mică de 17 ani. Dacă 

vârsta este mai mică de 17 ani, algoritmul va afișa "Ești prea tânăr ca să 

conduci o mașină". 

 Nu există nicio regulă pentru a verifica dacă vârsta este egală cu 17. Dacă 

vârsta este egală cu 17, nu va fi nici o ieșire. 
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Logica ne spune că trebuie adăugată o regulă sau că regulile existente trebuie schimbate. 

Algoritmul poate fi fixat fie prin: 

 adăugarea unei noi reguli - ELSE IF age = 17 OUTPUT "Sunteți suficient de bătrâni 

pentru a conduce o mașină!" 

  sau modificarea primei reguli - IF age> = 17 OUTPUT "Sunteți suficient de bătrâni 

pentru a conduce o mașină!" 

O soluție ar funcționa. 
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2. Proiectarea didactică folosind elemente de programare și algoritmice în 

discipline non-informatice 

2.1   Predarea Geogarfiei prin algoritm și progarmare – Geografie  Planuri de 

lecții 

2.1.1 Călătorie prin Antarctica 

2.1.2 Proiect de lecție- Coordonate Geografice 

2.1.3 Proiect de lecție – Zone Bioclimatice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CĂLĂTORIE PRIN ANTARCTICA 
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       La 10 august 1897 vasul ,,Belgica”  își ridică  ancora pornind din portul Anvers spre 

Antarctica, ținutul ghețurilor veșnice, în prima expediție  

care a avut ca obiectiv, nu descoperirea de noi pământuri, 

ci efectuarea unor cercetări și observații științifice 

complexe, și tot cea dintâi expediție care a petrecut 

întreaga iarnă polară în mijlocul banchizei  australe. 

Expediția avea un  caracter internațional, pe lângă 

belgieni  participând și  exploratorul 

norvegian Roald Amundsen,  polonezii 

Antoine Dobrowolski ( meteorolog) și 

Henryk  Arctowski ( geolog), medicul american  Frederick Cook și 

naturalistul român  Emil Racoviță. 

Primele cercetări se realizează la țărmul Africii de Vest, în zona tropical aridă,unde 

se fac măsurători de temperatură și precipitații și se fac studii de oceanografie și geologie. 

Călătoria continuă în Oceanul Atlantic și următoarea escală se face în zona ecuatorială, în 

estuarul Amazonului, la Macapa unde sunt studiați curenții oceanici si sunt colectate probe 

de plante și roci.  

Cercetările continuă în  

strâmtoarea Magellan, din extremitatea 

sudică a  Americii de Sud. În fiordurile 

din această zonă, expediția  rămâne 4 

săptămâni. 

Cu prilejul escalelor făcute în 

Chile și pe țărmurile strâmtorii 

Magellan, Emil Racoviţă efectuează cercetări complexe asupra florei și faunei.  
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 În ianuarie 1898 se fac studii asupra  strămtorii Drake ce desparte America de 

Antarctica. Se măsoară adâncimea oceanului în această strâmtoare, dezmințindu-se  

ipoteza pragului submarin dintre America și Antarctica. 

 În apropierea Țării Palmer din Antarctica, 

expediționarii descoperă o strâmtoare care a primit 

numele navei „Belgica" și câteva insule (una numită 

de Emil Racoviţă insula Cobălcescu).  

 

 

 

 

 

 

 

Emil Racoviță a întreprins  un studiu aprofundat asupra 

vieții balenelor, pinguinilor și a altor păsări antarctice, 

care i-a adus  o reputație bine meritată. 

Călătoria ia sfârșit și vasul pleacă spre strâmtoarea Magellan pentru a se reîntoarce 

în Belgia. Norvegianul Roald Amundsen, viitorul cuceritor al Polului Sud avea să afirme  

mai târziu ca Emil Racoviță a fost pentru toți „un tovarăș neprețuit de plăcut și un 

explorator plin de îndemnuri” . 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”MIRCEA SCARLAT”, ALEXANDRIA 

Subject: Geogarfie fizică 

Class: a 9-a 

Theme: Coordonate Geografice 

Lesson type: Mixtă 

Time: 50 min. 

Venue: Cabinetul de geografie 

Purpose: Cunoașterea termenilor: coordonate geografice, latitudine, longitudine. 

Aptitudini 

 Practica gândirii logice 

 Utilizarea operațiunilor matematice, algoritmului și programării, dar și a 

conceptelor la nivel elementar; 

 Interpretarea reprezentărilor grafice și cartografice pentru a prezenta o 

realitate investigată. 

Activități de învățare 

        A1 – sa localiezea coordonatele geografice principale pe harta fizică a lumii; 

        A2 – sa defineasca latitudinea si longitudinea; 

        A3 - sa calculeze distanța dintre două localități folosind harta fizică a lumii; 

Strategia didactică: direcționată, cognitivă, euristică 

Organizarea activității: activități frontale, individuale, în echipă. 

Metode și procedee: conversația euristică, lucrul cu  harta. 

Resursele educaționale: Manualul, harta fizică a lumii, stilou, hârtie 

     Bibliografie: 

"Geografie - manual pentru clasa a IX-a" - I. Donisă, A. Donisă, V. Anastasiu, Editura 

didactică și pedagogică, 2007 

"Didactica geografiei" N. Ilinca Editura didactică și pedagogică, 2003 

Activitatea didactică: 

1. Introducere 

Salutul elevilor, prezentarea subiectului și activitățile de învățare, verificarea 

cunoștințelor despre Pământ. 

2. Partea centrală 

A. Metoda utilizata-lucrul cu harta. 

a) Profesorul cere elevilor să analizeze harta din atlasul geografic. 

b) Profesorul explică modul de folosire a coordonatelor geografice. 
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c) Elevii analizează harta și calculează distanța dintre Anvers și Insula 

Cobalcescu. 

d) După rezolvarea sarcinii, elevii îi cer profesorului să vizualizeze rezolvarea 

sarcinii. 

e) Profesorul analizează algoritmul și metoda de calcul a timpului și distanței în 

funcție de coordonatele geografice. 

f) Fiecare elev explică modul de rezolvare a cerințelor și a rezultatelor obținute. 

g) Elevii dezvoltă un nou algoritm pentru măsurarea longitudinii. 

h) Profesorul cere elevilor să prezinte algoritmii în fața clasei. 

i) Elevii propun îmbunătățiri ale algoritmilor prezentați. 

3. Rezumat și evaluare. 

a. Profesorul, alături de studenți, analizează rezultatele activității și evaluează activitatea 

elevilor. 

b. Profesorul atribuie temele. 

SUBIECTUL 1 

Emil Racovita a plecat în drum spre Polul Sud cu nava "Belgica", pe 10 august 

1897, dinspre portul Anvers (Belgia), situat pe paralela de 510 latitudine nordică. El a 

traversat Atlanticul de Nord, dar s-a oprit în spațiul Ecuatorial latitudine 00  pentru a 

studia flora și fauna. 

El și-a continuat călătoria prin strâmtoarea Drake, dar a fost atras de un teritoriu 

necunoscut numit Cobălcescu, situat pe paralela de 640de latitudine sudică. 

Calculați distanța parcursă între Anvers și Insula Cobălcescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentare prin schemă logică și pseudocod 
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Soluție: 

Anvers Port - punct de pornire -510 latitudine nordică 

Ecuatorul este punctul intermediar de sosire - - 00 latitude 

Insula Cobalcescu - punctul de sosire - 640 latitudine sudică 

Distanța totală = punctul de plecare - punctul intermediar + punctul de sosire 

                            = 510 latitudine nordică - 00 + 640 latitudine sudică = 1150  latitudine 

 

SUBIECTUL 2 

START 

CITEȘTE 510  LATITUTIDE NORDICĂ 

SOSIRE LA PUNCTUL 640  LATITUDINE SUDICĂ 

PUNCT INTERMEDIAR DE SOSIRE 

Y0=0 

DIFERENTA=X0-Y0 

AFIȘEAZĂ DIFERENTA 

SFÂRȘIT 
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Rețineți Anvers (Belgia) 4 ° 23' E longitudine E și Ushuaia (Argentin) 68 ° 18 'longitudine 

W. Calculați cât de multe zone de timp sunt între Anvers și Ushuaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUȚIE: 1 fus orar are 150 longitudine, iar longitudinea este măsurată la est 

sau vest de meridianul longitudinal. 

De la meridianul 0 până la Anvers există o zonă de timp, iar până la Ushuaia 

există 5 fusuri orare. 

Distanța dintre cele două orașe: 1 + 5 = 6 fusuri orare 

 

 

 

 

PROIECT DE LECȚIE 

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”MIRCEA SCARLAT”, ALEXANDRIA 

START 

CITEȘTE DATA 

CALCULEAZA DIFERENTA DE 

FUS ORAR 

AFISEAZA DIFERENTA DE FUS 

ORAR 

SFÂRȘIT 
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Subject: Geografie fizică 

Class: a 9-a 

Theme: Zone Bioclimatice 

Lesson type: Mixtă 

Time: 50 min. 

Venue: Cabinetul de geografie 

Purpose: Cunoașterea termenilor: cunoașterea influenței oceanului asupra zonelor 

bioclimatice 

Activități de învățare 

        A1 - localizarea zonelor biogeografice majore folosind harta fizică a lumii; 

        A2 - să prezinte principalele caracteristici climatice ale zonelor traversate de călătorie 

utilizând informațiile din manual; 

        A3 - pentru a caracteriza zonele bioclimatice încrucișate; 

Strategii didactice: directe, cognitive,euristice. 

Metode: conversția euristică, descrierea, explicația, lucurul cu mapa. 

Materiale de predare: Harta fizică a lumii 

                                   Atlas geogarfic 

Materiale bibliografice: Ilinca, N, Mândruț, O, (2006) "Didactica aplicată a geografiei", 

CD Press, București; 

Activitatea didactică: 

1. Introducere 

    Salutul elevilor, prezentarea subiectului și obiectivelor lecției, verificarea cunoștințelor 

despre climă. 

 2. Partea centrală 

A. Metoda utilizata-lucrul cu harta. 

a. Profesorul cere elevilor să analizeze harta din atlasul geografic. 

b. Profesorul explică influența oceanului asupra climei prin curenții oceanici. 

c. Elevii analizează harta și identifică curenții, reci și calzi, din zona analizată, al cărei 

nume trebuie notat în caiete. 

d. După rezolvarea sarcinii, elevii îi cer profesorului să vizualizeze rezolvarea 

sarcinii. 

e. Profesorul explică diferențele de temperatură și precipitații determinate de 

vecinătatea oceanului. 

f.  Profesorul analizează algoritmul și gradul de înțelegere a modului în care curenții 

oceanici influențează clima 
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g.  Fiecare elev explică influența oceanului asupra temperaturii în diferite puncte ale 

traseului. 

h. Elevii dezvoltă un nou algoritm pentru diferența de precipitații. 

i. Profesorul cere elevilor să prezinte algoritmii în fața clasei. 

j. Profesorul explică elevilor importanța climatului pe tipuri de vegetație. 

k.  Elevii analizează harta și identifică zonele de vegetație de-a lungul traseului și 

apoi le notează în caiete. 

l. Elevii propun algoritmi pentru analiza zonelor de vegetație traversate. 

m. Profesorul cere elevilor să prezinte algoritmii în fața clasei. 

3. Rezumat și evaluare 

 Profesorul, impreuna cu elevii, analizează rezultatele activității și evaluează 

activitatea elevilor. 

 Profesorul precizeaza tema pentru acasa 

SUBIECT 1 

        Explicați modul în care poziția geografică influențează climatul de la Polul Sud în 

raport cu zona țărmului, având în vedere altitudinea de peste 5000 m, grosimea capului 

de gheață de peste 3000 m și distanța mare de la ocean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START 

DACĂ ALTITUDINEA 
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SOLUȚIE: 

   Distanța de la ocean scade influența și reduce precipitațiile până la 50 mm / an, iar 

altitudinea mare scade temperatura care a condus la cea mai mică temperatură înregistrată 

pe glob - 89,30C (Vostok). 

  În țărm, temperatura este -430C, iar precipitațiile - 200mm / an 
 

  

 

 

 

 

 

SUBIECTUL 2 

     Explicați diferența de precipitații dintre Anvers și strâmtoarea Drake, deși acestea 

sunt situate la aceeași latitudine, 500 de Nord și Sud. 

 
START 
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SOLUȚIE: 

 În Anvers, cantitatea de precipitații este mai mare, pentru că este sub influența 

curentului cald Atlanticului de Nord, care favorizează precipitarea (1000 mm / an), 

iar strâmtoarea Drake se află sub influența curentului rece din Antarctica, dar, de 

asemenea, în apropiere continentul alb, care determină scăderea precipitațiilor (250 

mm / an). 

 

 

SUBIECTUL 3 

     Specificați tipul de zonă biopedoclimatică în cazul în care precipitațiile sunt mai mici 

de 400 mm / an, iar temperatura - peste 300 ° C pe țărmul vestic al Africii, iar pe țărmul 

estic al Braziliei precipitațiile sunt peste 2000 mm / an, iar temperatura - sub 25 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 DA 

CITEȘTE PRECIPITAȚII 

NU

START 
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SOLUȚIE: 

Cantitatea mare de precipitații și 

temperaturile ridicate din estul Braziliei determină 

existența pădurii ecuatoriale, care conține multe 

specii de plante și animale, densă, iar copacii sunt 

foarte înalți. 
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     Precipitațiile scăzute și temperaturile înalte din vestul Africii favorizează zona 

deșertului, unde vegetația este aproape absentă și există doar câteva animale care sunt 

toate adaptate la uscăciune. 
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2. Proiectarea didactică folosind elemente de programare și algoritmice în discipline 

non-informatice 

 

2.2   Predarea matematicii prin algoritm și programare – Matematică - Planuri 

de lecții  

2.2.1  Povestea despre Algebra Printesa înțeleaptă și Cavalerul curajos al 

blănii unui elev de clasa a IV-a 

            2.2.2   Să încercăm să folosim algoritmi pentru a acționa pe fracțiuni      

           2.2.3   Iarbă în grădină 

            2.2.4   Calculăm suprafața pătratului și a dreptunghiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.2.1 Povestea despre Algebra Printesa înțeleaptă și Cavalerul curajos al blănii 

unui elev de clasa a IV-a  
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 Cu mult timp în urmă, Algebră, o  prințesă înțeleaptă și 

frumoasă a trăit în ținutul minunat numit Matematică. 

Din păcate, piticii rău intenționați o încarcerară într-un vechi 

castel. 

A fost anunțat că eliberarea prințesei ar fi mâna ei. 

Această sarcină a fost întreprinsă de Cavalerul Curajos al unui 

student din clasei a IV-a. 

Pentru a intra în castel, Cavalerul Curajos al unui elev din clasa a IV-a trebuia să 

găsească codul pentru poartă. 

Pentru aceasta, selectați toate fracțiile egale cu numărul din mijloc. 

 

 

 

  

Pentru a trece prin prima cameră, Cavalerul curajos al unui student de clasa a IV-a trebuie 

să indice steagul domeniului MATEMATICĂ, știind că o treime din steag este alb și două 

treimi sunt roșii. 
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                  1                                                                       2                                       3                                  

 

             

                  4                                                                        5                                        6 

 

Cavalerul Curajos aflat în pielea unui elev din clasa a IV-a se află într-o sală mare. Pe 

podea există o stea cu opt brațe îndreptate către cele opt uși. Doar o ușă poate merge în 

siguranță, ceilalți duc la temniță. 

Ușa dreaptă este locul unde fracția este mai mare decât 1. Ar trebui să indicați această 

fracție. 
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 Cavalerul Curajos al unui student al clasei a IV-a se află într-o cameră imensă, în 

care sunt patru uși marcate cu literele: P, K, M, G. 

Trei dintre ele sunt situate în temniță. Doar una duce la prințesă. Care dintre ele? 

Puteți ajunge la ele trecând de la o fracțiune la alta în așa fel încât să ne extindem fiecare 

din cele două variante următoare. Prima fracție este de o jumătate. 
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                                                                                           G 

          M 

 

 

Numai ultima cameră și scările abrupte sunt împărțite de Cavalerul Curajos al unui 

student al clasei a IV-a de la ALGEBRA. 

Cum să urcați pe scări? Adăugați fracții scrise pe treptele scărilor. 
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 VICTORIE!!! 

 

 Cavalerul curajos al unui student al clasei a IV-a a venit la ALGEBRA. 

Trebuie doar să învingă gnomii răi și să obțină mâna prințesei.                                                   

Gnomii răuvoitori vor fi învinși dacă Cavalerul 

curajos al unui student de gradul al patrulea își 

dezvăluie secretul. 

Piticii iubesc dulciurile. 

Se bea 1/4 tort de cacao si 1/4 tort de cirese pentru 

micul dejun, 1 tort de cacao si 2 prăjituri de cireșe la 

masa de prânz și 1/4 plăcintă de zmeură pentru cină. 

Secretul gnomilor este câte prăjituri mănâncă fiecare în fiecare zi? 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

2.2.2 Să încercăm să folosim algoritmi pentru a acționa pe fracții      

Lecție de matematică cu elemente de programare - un scenariu lecție în clasa a IV-a 

(școala primară), 45 de minute 

1. Rezultatele învățării 

a) Cunoștințe 

• elevul va folosi abilitatea de a acționa pe fracțiuni 
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• elevul va învăța regulile de creare a algoritmilor 

b) Aptitudini 

• elevul va practica proiectarea algoritmilor simpli 

• elevul va putea să folosească algoritmul pentru a opera pe fracții 

c) Atitudini / abilități noi 

• elevul va practica capacitatea de a gândi în mod logic în crearea algoritmilor 

• elevul va lucra într-un grup 

• elevul va prezenta rezultatele muncii sale 

II. Metode și forme de lucru 

• lucrează în grupuri de câte două 

• brainstorm 

III. Materiale / resurse didactice 

• manualul de matematică 

• consumabile de birou - hârtie, creion 

IV. Cursul lecției: 

1. Introducere 

a) Bun venit 

b) Prezentarea subiectului lecției 

2) Partea centrală 

a) Profesorul dă seturi pregătite de sarcini 

b) Prezentarea scopului lecției (folosind algoritmi simpli pentru a rezolva ghicitorii dintr-

un basm despre înțeleptul prințesă Algebra și un cavaler curajos al blănii unui elev din 

clasa a IV-a) 

c) Împărțirea studenților în grupuri, distribuirea de materiale de birou 

d) Lucrul în grupuri - algoritmi de lucru despre fracții 

e) Prezentarea rezultatelor pe forum 

3) Rezumat și evaluare 
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a) Temă - "Verificați dacă puteți" de la fracțiunile departamentului obișnuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Appendice 

Appendix 1 

Algoritmul pentru a verifica dacă fracția este egală cu un număr întreg. 

 

 

 

 

 

 

 

Introduceți valoarea contorului - c 

Introduceți valoarea numitorului - d 

 

START 
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Appendix 2 

 Verificând dacă o treime din steag este alb și două treimi sunt roșii 

 

 

 

  

s=c/d 

introduceți valoarea unui întreg - i 

Dacă s = i 
Nu   Da 

fracția este egală cu 

un numer întreg 

 

fracția nu este egală 

cu un numer întreg 

 

SFÂRȘIT 

Este steagul împărțit în 

trei părți egale? 

DA 
NU 

Priviți primul drapel 

 Este o treime din 

steag alb? 

DA NU 

 

START 
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Appendix 3 

Verificarea dacă fracția este mai mare de 1 

 

 

 

 

 

START 

Introduceți valoarea contorului - c 

Introduceți valoarea numitorului - d 

Este c mai mare 

decât d? 

DA 
NU 

Fracția este mai mare de 

1 

Fracția nu este mai mare 

de 1 

 

 

SFÂRȘIT 
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Appendix 4 

De două ori expansiunea fracției 

 

 

 

 

 

  

 

START 

Introduceți valoarea contorului - c 

 

Introduceți valoarea numitorului - d 

 

c = 2 * c 

Scrie 
 
𝑐

𝑑
 

d = 2 * d 

 

SFÂRȘIT 
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Appendix 5 

Aducerea fracțiilor la același numitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Iarba în grădină 

 

START 

Introduceți valoarea numitorului - d 

 

c = c1 + c2 

Scrie 𝑐
𝑑

 

 

SFÂRȘIT 

Introduceți valoarea primului contor - c 

 

Introduceți valoarea celui de-al doilea contor - c 
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    Grădinarul avea sarcina de a planta iarba pe un teren a cărui suprafață nu era o figură 

simplă, pătrați sau dreptunghi. Era un poligon, dar cu unghiuri drepte. 

    Problema a fost că atunci când cumpărați semințe de iarbă de grădină, trebuie să alegeți 

un pachet și fiecare pachet să fie produs pentru o anumită zonă de însămânțare. În fiecare 

an, grădinarul a cumpărat semințe pentru însămânțare, dar a fost întotdeauna prea mult 

sau prea puțin, iar parcelele pe care le-a lucrat aveau dimensiuni și forme foarte diferite. 

    De data aceasta, grădinarul a primit planul și dimensiunile complotului mai devreme. 

Profitând de faptul că suprafața parcelei putea fi împărțită în pătrate și dreptunghiuri, 

grădinarul a calculat și a rezumat câmpurile secțiunilor individuale ale parcelei și datorită 

faptului că putea cumpăra cantitatea potrivită de semințe. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Calculăm suprafața pătratului și a dreptunghiului 
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Matematică cu elemente de programare - un scenariu de lecție în clasa a 5-a (școala 

primară), 45 de minute 

I. Rezultatele învățării 

a) Cunoștințe 

 elevul își va aminti diferența dintre un pătrat și un dreptunghi 

 elevul va învăța formule pentru a calcula suprafața unui pătrat și a unui dreptunghi 

 elevul își va aminti unitățile de suprafață 

b) Aptitudini 

 elevul va practica abilitatea de a desena linii paralele și perpendiculare 

 elevul va dezvolta abilitatea de a observa 

 elevul va putea folosi algoritmul pentru a calcula câmpul poligon cu laturi 

perpendiculare între ele 

c) Atitudini / abilități soft 

 elevul va practica abilitatea gândirii logice 

 elevul va lucra într-un grup 

 elevul va împărtăși cunoștințele și abilitățile sale 

 elevul va prezenta rezultatele muncii sale 

II. Metode și forme de lucru 

 lucrează în grupuri de câte două 

III. Materiale didactice / resurse: 

 manualul de matematică 

 cardul cu algoritmul de conduită 

 diagrame de poligon pregătite 

 Papetărie 

 creioane, radere, linii, seturi de pătrate 

IV. Cursul lecției: 

1. Introducere 

a. Bine ati venit 

b. Prezentarea subiectului lecției 

2. Partea centrală 
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a. Repetarea informațiilor despre un pătrat și un dreptunghi și proprietățile acestora 

b. Prezentarea scopului lecției (dezvoltarea algoritmului de calcul al ariei poligonului) 

c. Divizarea studenților în grupuri 

 livrarea de materiale de birou 

d. Lucrați în grupuri - definiți pașii pentru a calcula suprafața unui poligon 

e. Prezentarea rezultatelor pe tablă 

3. Rezumat și evaluare 

A. Temă - calculați suprafața în cazul unor pătrate și dreptunghiuri diferite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Anexe 

Anexa 1 
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Anexa 2 
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Anexa 3 

Algoritm model 

  

 

  

 

NU 

Suprafața figurii este: k 

k = k + a*b  

START 

k = 0 

Separați un pătrat sau un dreptunghi în 

poligon 

Măsurați lungimea (a) și lățimea (b) 

Este figura rămasă 
un pătrat sau un 

dreptunghi? 

DA 

SFÂRȘIT 
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2. Proiectarea didactică folosind elemente de programare și algoritmice în discipline 

non-informatice 

 

 

2.3 Predarea fizicii prin algoritm și programare - Fizică Planuri de lecții 

                 2.3.1 Principiul lui Archimedes 

                 2.3.2  Proiect de lecție 

                            2.3.3 Simulatorul de gravitate 

                            2.3.4 Proiect de lecție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Principiul lui Archimedes 
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   Arhimede a fost unul dintre cei mai mari oameni de știință din epoca clasică. A fost 

fizician, matematician, astronom, inventator și inginer. Multe dintre invențiile, teoriile și 

conceptele sale sunt încă în uz astăzi. Poate că cea mai cunoscută descoperire a lui a fost 

principiul flotabilității, momentul său "eureka". 

EUREKA!!!        EUREKA!!!!       EUREKA!!!!! 

Povestea a fost scrisă mai întâi în primul secol B.C. de Vitruvius, un arhitect roman. 

Arhimede a fost acuzat că a demonstrat că o nouă coroană făcută lui Hieron, regele 

Siracuzei, nu era aur pur, așa cum susținea aurul. Arhimede sa gândit mult și mult, dar nu 

a putut găsi o metodă pentru a dovedi că coroana nu era aur solid. 

Când a intrat în baie o zi, și-a dat seama cum să testeze coroana și a ieșit pe stradă strigând 

"eureka", ceea ce înseamnă "am găsit-o". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  PLAN DE LECȚIE 

Istituto di Istruzione Superiore “E. MATTEI” – Fiorenzuola d’Arda (PC) 
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Subiect: Fizică  

Clasă: 1st year (age 14) 

Tema: Principiul lui Arhimedes 

Tipul lecției: Mixtă 

Timp: 4 perioade de 50/55 de minute 

Locul desfășurării: Laboratorul de fizică 

Scop: Cunoașterea cuvintelor: algoritm, program, forțe: greutatea și forța plutitoare, 

forța netă, diagramele bloc și semnificația lor 

Aptitudini 

 Interpretarea și organizarea informațiilor 

 Compararea 

 Exersarea gândirii logice 

 Utilizarea corectă a diferitelor blocuri ale unui algoritm 

Activități de învățare 

 Activați cunoștințele anterioare: forța netă, greutatea unui obiect, utilizarea 

unui dinamometru, densitatea 

 Dezvoltarea abilităților elevilor cu privire la analiza și ipoteza 

 Scanați și localizați informațiile 

Strategii didactice: directe, cognitive, euristice 

Organizarea activității –Metode și proceduri: 

Gândește-te, împarte, împărtăși 

Rezolvarea și prezentarea problemelor 

Lecție frontală interactivă 

Lucrul în grupuri cu ajutorul unui calculator și al unui aparat experimental - Muncă 

individuală 

Resurse educaționale: 

Fizica manual 

Cartelă de lucru cu textul experimentului (hârtie A4 sau foaie de calcul) și o carte de 

lucru cu probleme (anexa I) - Aparat experimental 
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Calculator personal sau tabletă 

Hârtie, pixuri 

Bibliografie: 

S. Fabbri  M. Masini,  Quantum,  Casa Editrice SEI 

Activitatea didactică: 

1. Introducere 

   Salutarea studenților, prezentarea subiectului și obiectivele lecției, revizuirea 

cunoștințelor despre forța gravitațională și utilizarea dinamometrului. Forța netă care 

acționează asupra unui obiect scufundat într-un fluid este dată de adăugarea a două forțe: 

greutatea obiectului și forța plutitoare. Măsura forței nete permite prezice dacă un obiect 

plutește sau se scufundă. 

2. Partea centrală  

A. (prima și a doua etapă) 

 Profesorul împarte studenții în grupuri egale. 

 Profesorul dă o foaie A4 cu afirmația principiului lui Archimedes și cu textul 

experimentului; profesorul îi spune lui Ls să citească cu atenție 

 Profesorul analizează cantitățile fizice descrise în principiul lui Archimedes 

 Fiecare grup efectuează experimentul: scopul este de a măsura greutatea unui 

obiect în aer și în apă pentru a obține forța lui Archimedes. 

 Fiecare grup calculează forța lui Archimedes pe baza afirmației principiului. 

 •La început, elevii lucrează în propriul lor grup pentru a compara rezultatele 

experimentale (d.) Cu valorile prezise obținute de lege (e.), Apoi împărtășesc 

concluziile lor cu întregul grup 

B.  (a 3-a etapă) 

 Profesorul împarte studenții în aceleași grupuri. 

 La început, elevii lucrează în mod individual asupra problemei pentru a 

desena algoritmul care descrie pași experimentali, apoi lucrează cu un 

partener și, în final, împărtășesc cu întregul grup 
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  Profesorul cere reprezentanților grupurilor să-și prezinte algoritmii în fața 

clasei 

 Fiecare grup desenează diagrama fluxului pe IWB 

 Cu supervizarea profesorilor, elevii compară diagramele, clasa și discută în 

plen 

 Profesorul cere cele mai eficiente dintre graficele date 

C.  (a 4-a etapă) 

 Profesorul împarte studenții în perechi 

 Profesorul dă hârtie A4 cu textul problemei (Anexa I) și îi spune Ls să citească cu 

atenție și să o rezolve 

 La început, elevii lucrează individual la această problemă, apoi lucrează cu un 

partener și, în final, împărtășesc cu întregul grup 

 Profesorul solicită reprezentanților grupurilor să-și prezinte soluțiile (calcule și 

diagramă) în fața clasei: partea de clasă și discutarea în plen (anexa II) 

 

3. Rezumat și evaluare 

 Profesorul cere elevilor selectați să rezume subiectul și să le evalueze 

 Profesorul atribuie temele (Anexa III) 

 Evaluare formativa: 

  i. evaluarea informală fie prin interogarea efectivă a ceea ce sa învățat deja, fie prin 

observarea și înregistrarea cursanților în timpul lecțiilor 

  ii. evaluarea reciprocă atunci când elevii se evaluează reciproc și oferă feedback iii. 

autoevaluare atunci când elevii își evaluează propriul progress 

D.   ANEXE 

Fotografii și experimente din clasă 

E.  Anexe 

Anexa I: Temă - aplicarea principiului lui Archimedes la o anumită problem 

Anexa  II: Schema logică 

Anexa III: Experiment - Analiza unuia dintre exemplele date 
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ANEXĂ 

 

       

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  I 

Aplicați principiul lui Archimedes pentru a completa următorul tabel referitor la trei 

obiecte diferite scufundate în lichide. Luați întotdeauna g = 9,81 m / s2 

  S (N)  d (kg/m3 )  V (m3 )  

Obiect A    1.5 103  12  

Obiect B  4.8    3.2 10-2  

Obiect C  60  3.2 104    

 

ANEXA  II 
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2.3.3 SIMULATORUL DE GRAVITATE 
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     În 1609, Johannes Kepler a publicat "Astronomia Nova", urmată de "Epitome 

astronomiae Copernicae" (Epitome of Astronomy Copernican) zece ani mai târziu. În 

aceste lucrări seminare Kepler explică mișcările orbitale observate de alți oameni de 

știință ilustrați precum Tycho Brae și Galileo Galilei. 

Ipoteza sa despre un sistem solar heliocentric combinat cu "cele 

trei legi ale mișcării planetare". 

În 1609, Johannes Kepler a publicat "Astronomia Nova", urmată 

de "Epitome astronomiae Copernicae" (Epitome of Astronomy 

Copernican) zece ani mai târziu. În aceste lucrări seminare, Kepler 

explică mișcările orbitale observate de alți oameni de știință 

ilustrați precum Tycho Brae și Galileo Galilei, punând soarele în 

centrul sistemului solar și folosind trei reguli simple: 

1. Toate planetele se deplasează în jurul Soarelui în orbite eliptice, 

având Soarele ca una dintre focare. 

2. Un vector de rază care unește orice planetă cu soarele scutură zone egale în perioade 

egale de timp. 

3. Pătrările perioadelor siderale (de revoluție) ale planetelor sunt direct proporționale cu 

cuburile distanțelor medii față de Soare. 

  În 1687 Isaac Newton publică Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ("Principiile 

matematice ale filozofiei naturale"), unde demonstrează că toate regulile lui Kepler pot fi 

obținute de una singură: legea gravitației universale: 

𝐹 = 𝐺
𝑀𝑚

𝑟2
 

Această ecuație descrie atracția dintre două obiecte de mase m și M, la o distanță r. Această 

atracție explică revoluția Pământului în jurul Soarelui și, în același timp, felul în care 

merele cad din copaci, arătând că aceleași reguli se aplică în coelo și terra, ca și pe pământ 

ca și în ceruri. 

O simulare pe calculator este cea mai bună modalitate de a aprecia modul în care această 

regulă simplă poate genera comportamente complexe: trebuie doar să modelăm 

interacțiunea simplă descrisă anterior, să lăsăm computerul să ruleze toate numerele și să 

se uite doar la rezultatele finale. 
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Algoritmul și programarea pot ajuta fizica studenților să studieze prin intermediul 

canalelor, traiectoriilor, diagramelor și animațiilor, pot aproxima exemple din lumea reală 

și pot interacționa cu elevi, toate acestea putând spori înțelegerea conceptelor fizicii. 

ANEXA   III 

    Principiul lui Archimedes este un instrument foarte util și versatil. Acesta poate fi util 

pentru măsurarea volumului obiectelor neregulate, cum ar fi coroanele de aur, precum și 

explicarea comportamentelor oricărui obiect plasat în orice lichid. Principiul lui 

Archimedes descrie modul în care navele plutesc, zboară submarine sau baloane cu aer 

cald. Deci, încercați să planificați un experiment în care puteți analiza unul dintre 

exemplele menționate mai sus și puteți desena schema de flux. 
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2.3.4 PLAN DE LECȚIE 

Istituto di Istruzione Superiore E. MATTEI – Fiorenzuola d’Arda (Pc) Italy 

Subject: Lecție de fizică 

Clasa: a 11- a 

Tema: SIMULATORUL DE GRAVITATE 

Tipul lecției: Mixtă 

Timp: 2 etape  55-minute  

Locul desfășurării: Laboratorul de fizică 

Scop: Cunoașterea legii gravitaționale, legea lui Kepler, viteza de evacuare, principiul 

inerției aplicat centrului de masă al sistemului 

Activități de învățare 

- Modelarea unui sistem interactiv în funcție de timp (Activități 1 până la 6) 

Strategia didactică: ghidată, cognitivă, euristică 

Organizarea activității: activități frontale, individuale, în echipă. 

Metode și proceduri: rezolvarea problemelor legate de stilou și hârtie, programare 

individuală 

Resursele educaționale: foaie de lucru cu programarea cuvântului cheie (condiția "dacă", 

ciclurile "în timp" și "pentru", sintaxa operațiilor matematice), stilouri, hârtie. 

Bibliografie: 

I. Newton; Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica; London 1687. 

H. Goldstein; Classical Mechanics; New York, Addison-Wesley, 1980. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Goldstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Mechanics_(textbook)
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
https://en.wikipedia.org/wiki/Addison-Wesley
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Activități didactice: 

Strategia obișnuită de a rezolva problemele care implică gravitația este de a conecta starea 

inițială și finală a sistemului utilizând energia totală a sistemului, datorită naturii 

conservatoare a câmpului gravitațional. Foarte puțin cuvânt este cheltuit pe o perioadă 

lungă de timp între starea inițială și cea finală. 

  În această clasă studenții vor folosi computerul pentru a calcula traiectoriile a două 

corpuri care se atrag unul pe altul prin tragere gravitațională. 

Activitatea 1: 

Mai întâi trebuie să definim parametrii de care avem nevoie pentru a descrie sistemul. 

Avem nevoie de poziția inițială și de vitezele celor două corpuri (două cantități vectoriale 

bidimensionale), masele celor două corpuri, timpul și (nu în ultimul rând) valoarea 

constantei gravitaționale universale. 

Primele linii ale codului nostru vor arăta astfel: 

m1=1;     % masa_1, Kg 

m2=2;   % masa_2, Kg 

G=15;    % constanta gravitațională universală 

 

Masele celor două obiecte și constanta gravitațională sunt constante în același timp. 

Rețineți modul în care am introdus comentariul după simbolul% pentru a îmbunătăți 

lizibilitatea codului. 

În acest program vom folosi aceeași valoare pentru masa gravitațională și inerțială, un 

concept care nu este atât de evident în cadrul fizicii clasice. Ca proiect bonus, este ușor să 

adaptați codul pentru a decupla cele două valori și pentru a vedea ce se întâmplă. 

Activitatea 2:  

Ceilalți parametri evoluează în timp, deci primul lucru de făcut este să urmăriți trecerea 

timpului folosind o matrice 

i=1; 

t(i)=0;   % timpul scurs, s 

t_step = 0,05; % pas de timp, s 

END_TIME = 70; % timp de simulare sfârșit, s 
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Definirea unei matrice corespunzătoare pentru fiecare variabilă care se schimbă în timp. 

În primul element al fiecărei matrice se scrie valoarea de pornire a variabilei. 

x1(i)= -1;    % x coordonate obj 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj1 

 

x2(i)= 1;    % x obj2 

y1(i)= 0;    % y obj2 

 

vx1(i)= 0;   % viteza de-a lungul axei x, obj 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % viteza de-a lungul axei y, obj 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % viteza de-a lungul axei x, obj 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % viteza de-a lungul axei y, obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % Centrul coordonatelor de masă 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

Activitatea 3: 

Cele două corpuri exercită o tracțiune gravitațională egală și una față de cealaltă, în funcție 

de mase și de distanța dintre cele două corpuri 

|𝐹| = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

și să accelereze în consecință 

�⃗�1 =
�⃗�

𝑚1
, �⃗�2 =

�⃗�

𝑚2
 

    Semnul vectorului deasupra accelerației a ⃗ este important: direcția forței se schimbă 

odată cu mutarea particulelor, deci se exprimă prin componentele sale de-a lungul axelor 

x și y. 

Pentru a calcula corect cele două componente ale vectorului de accelerație de-a lungul 

celor două axe, luăm în considerare triunghiul format din pozițiile celor două corpuri și 
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cel format de vectorul de accelerare și cele două componente ale acestuia, după cum se 

arată mai jos. 

 

Since the triangle formed by the force 𝐹1 and its components 𝐹1𝑥 and  𝐹1𝑦 is similar to the 

one formed by the distance between the particle 𝑟12 and the segments 𝑥2 − 𝑥1 and   𝑦2 −

𝑦1. 

 

Deoarece triunghiul format de forța 𝐹1  și componentele sale 𝐹1𝑥  și 𝐹1𝑦 este similar cu 

cel format de distanța dintre particula 𝑟12 și segmentele 𝑥2 − 𝑥1  și 𝑦2 − 𝑦1. 

𝐹1𝑥 =
|𝐹1|

|𝑟12|
(𝑥2 − 𝑥1) 

și similar pentru 𝐹1𝑦. 

În acest fel, dacă corpul 1 se află în partea stângă a corpului 2, componenta  𝐹1𝑥 are 

rezultate pozitive (spre dreapta), în timp ce corpul 1 este în partea dreaptă a corpului 2, 

componenta 𝐹1𝑥  este negativă (spre stânga). 

𝑥2 > 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) > 0 

𝑥2 < 𝑥1 ⇒ (𝑥2 − 𝑥1) < 0 

Activitatea 4: 

Acum putem scrie codul pentru a calcula accelerația: 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; %  distanța între 

       % particulele, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % modul de atracție gravitațională 
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a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % componente accelerare, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  % componente accelerare, obj 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % centrul coordonatelor de masă 

 

Am atribuit acum o variabilă fiecărei cantități semnificative a sistemului nostru. 

Activitatea  5: 

Pentru a urmări evoluția sistemului după trecerea timpului, trebuie să începem prin 

aproximarea comportamentului particulelor. Mișcările particulelor sunt destul de 

complicate: întrucât pozițiile particulelor se schimbă continuu, la fel și accelerația 

instantanee simțită de corpuri. Pentru a calcula deplasarea particulelor pe o perioadă finită 

de timp, trebuie să aproximăm mișcarea ca o mișcare accelerată uniform. Această 

aproximare reprezintă o perioadă foarte scurtă de timp (o perioadă scurtă de timp 

suficientă), timp în care particulele nu se mișcă prea mult. 

Apoi vom începe simularea și vom calcula evoluția fiecărei variabile pe măsură ce trece 

timpul while t(i) < end_time % oprește simularea după ce trece suficient timp 

 i=i+1;  % mutați indicele de scriere pentru o poziție 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  % actualizare t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; % actualizare  obj 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  

x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; % actualizare obj 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % actualizare centru  de masă 
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 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       % actualizați distanța dintre particule 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; % actualizare viteze 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % actualizare accelerații 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

sfârșit 

Activitatea  6: 

După calcularea evoluției sistemului, putem trasa traiectoriile rezultate  

plot(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g')  % calculați traiectoriile rezultatelor 

și vom obține ceva de genul: 

 

Deoarece nu există forțe externe care să acționeze asupra sistemului, centrul de masă se 

va mișca mereu cu o mișcare liniară uniformă. 
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Cu un pic de încercare și eroare, este posibil să găsim o configurație stabilă în cazul în 

care cele două corpuri orbitează una în jurul celeilalte, în configurația respectivă este 

posibil să se verifice legea lui Kepler. 

Diagrama fluxurilor de activități este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA1  
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Programul schema logică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

Rezumatul complet al codului 
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% Parametrii constanți 

 

m1=1;     % masa_1, Kg 

m2=2;   % masa_2, Kg 

G=15;    % constanta gravitațională universală 

 

% Parametrii inițiali 

 

i=1; 

t(i)=0;   % timpul scurs, s 

t_step=0.05;  % pasul de timp, s 

end_time=70;  % sfârșitul timpului de simulare, s 

 

x1(i)= -1;    % x coordonată obj 1, m 

y1(i)= 0;    % y obj1 

 

x2(i)= 1;    % x obj2 

y1(i)= 0;    % y obj2 

 

vx1(i)= 0;   % viteza de-a lungul axei x obj 1, m/s 

vy1(i)= 1;   % viteza de-a lungul axei y obj 1, m/s 

 

vx2(i)= 0;   % viteza de-a lungul axei x obj 2, m/s 

vy2(i)= 3;   % viteza de-a lungul axei y obj 2, m/s 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); % Centrul coordonatelor de masă 
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yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); 

 

r12(i)=((x2(i)-x1(i))^2+(y2(i)-y1(i))^2)^0.5; % distance între 

        % particulele, m 

F(i)=G*(m1*m2)/(r12(i)^2);  % modul de atracție gravitațională 

a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % componente accelerare, obj 1 

a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12;  %  componente accelerare, obj 2 

a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

 

xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % coordinate centru de masă 

 

% Simularea funcționează (rulează) 

 

while t(i) < end_time % oprește simularea după ce trece suficient timp 

 i=i+1;  %  mutați indicele de scriere cu 1 poziție 

 t(i)=t(i-1)+t_step;  % actualizare t 

  

 x1(i)=x1(i-1)+vx1(i-1)*t_step+0.5*ax1(i-1)*t_step^2; % actualizare obj 1 

 y1(i)=y1(i-1)+vy1(i-1)*t_step+0.5*ay1(i-1)*t_step^2;  

 x2(i)=x2(i-1)+vx2(i-1)*t_step+0.5*ax2(i-1)*t_step^2; % actualizare obj 2 

 y2(i)=y2(i-1)+vy2(i-1)*t_step+0.5*ay2(i-1)*t_step^2;  

 xCoM(i)=(x1(i)*m1+x2(i)*m2)/(m1+m2); 

 yCoM(i)=(y1(i)*m1+y2(i)*m2)/(m1+m2); % actualizare centru de masă 
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 dist_12(i)=((x1(i)-x2(i))^2+(y1(i)-y2(i))^2)^0.5; 

       % actualizarea disatnței între particule 

   

 vx1(i)= vx1(i-1)+ax1(i-1)*t_step; % actualizare viteze 

 vy1(i)= vy1(i-1)+ay1(i-1)*t_step; 

 vx2(i)= vx2(i-1)+ax2(i-1)*t_step; 

 vy2(i)= vy2(i-1)+ay2(i-1)*t_step; 

 

 a1x=F(i)/m1*(x2(i)-x1(i))/r12; % actualizare accelearție 

 a1y=F(i)/m1*(y2(i)-y1(i))/r12; 

 a2x=F(i)/m2*(x1(i)-x2(i))/r12; 

 a2y=F(i)/m1*(y1(i)-y2(i))/r12; 

sfârșit 

plot(x1,y1,'r',x2,y2,'b', xCoM, xCoM, 'g') % calculați traiectoriile rezultatelor  
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2. Proiectarea didactică folosind elemente de programare și algoritmice în discipline 

non-informatice 

 

2.4. Predarea chimiei prin algoritm și programare – Chimie - planuri de lecții 

 

                 2.4.1 Tabelul  Periodic al Elementelor 

                 2.4.2 Plan de lecție - Calculul greutății moleculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.4.1 Tabelul  Periodic al Elementelor 
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Tabelul periodic (cunoscut și sub denumirea de tabel periodic al elementelor) este 

organizat astfel încât oamenii de știință să poată discerne rapid proprietățile elementelor 

individuale, cum ar fi masa, numărul de electroni, configurația electronilor și proprietățile 

lor chimice unice. Metalele se află în partea stângă a mesei, în timp ce nemetalele se află 

pe partea dreaptă. Organizarea elementelor pentru a ne ajuta să înțelegem mai întâi a fost 

oferită în primul rând de Dmitri Mendeleev. 

Masă molară 

Masa moleculară este exprimată în grame atomice pe mol sau g / mol. Această valoare 

fizică este indicată prin M. 

Cum să găsiți mase de elemente în tabelul periodic? 

   

 

 

 

Exemplul de masă molară: 

NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,45 g/mol 

CO2 = 12,01 + 16 *2 = 12,01 + 32 = 44,01 

 

2.4.2 Plan de lecție 
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Calculul greutății moleculare 

Durata lecției: 1 oră 

Clasa: VIII 

I. Cunoștințe și abilități 

1. Cunoștințe necesare 

a. structura tabelului periodic al elementelor chimice 

b.  simboluri ale elementelor chimice 

c. determinarea masei atomice relative prin tabelul periodic 

2. Abilități 

a. adăugare și multiplicare 

b. rotunjirea numerelor 

c. lucrați cu un calculator 

II. Metode și forme de lucru 

1. narațiunea profesorului 

2. lucrează în perechi 

3. rezolvarea sarcinilor 

III. Resurse și material 

1. materialele cu sarcini 

2. tabelul periodic al elementelor chimice 

3. notebook-uri 

4. pen 

5. calculator 

 

IV. Procedură 

1. Introducere 

a. profesorul explică scopul lecției - să fie capabil să calculeze masa 

molară a compușilor chimici dacă sunt date formulele lor chimice 

b. profesorul îi explică elevilor sarcinile care trebuie făcute în lecție 

 determină tipul atomului din formulele chimice 

 determinarea numărului de atomi din formulele chimice 

 calculați masa molară a compușilor chimici 

a. profesorul actualizează noțiunile deja învățate 

 

 

 determinarea simbolurilor și a denumirilor elementelor chimice 

prin tabele periodice 

 determinarea numărului de atomi prin tabelul periodic 
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 determinarea masei atomice relative prin tabelul periodic 

 

2. Cursul de lucru 

a. determinarea numărului de atomi din formulele chimice 

 profesorul explică principiul determinării numărului de 

atomi din formulele chimice 

 profesorul explică exemplul sarcinii 

 scrierea formulei chimice date (H2O) 

 clarificarea tipurilor și a numărului de atomi (2 atomi de 

hidrogen și 1 atom de oxigen) 

 îndeplinirea sarcinilor (a se vedea sarcina nr.1 din anexă) 

o îndeplinirea sarcinilor în perechi 

o testul profesorului și detectarea erorilor 

o în caz de erori, corectarea acestora și scrierea 

exemplului corect 

3.  Calculul greutății moleculare 

 

b. profesorul explică tipul și unitățile de măsură a greutății 

molare 

c.  profesorul explică exemplul sarcinii (calculați greutatea 

moleculară a moleculei de apă!) 

 scriind formula chimică dată (H2O ) 

 clarificarea tipurilor atomice și a numerelor (2 atomi H și 1 

atom O ) 

 găsirea masei atomice relative (cu H = 1 și cu O = 16) 

 adunarea și înmulțirea masei atomice relative luând în 

considerare numărul de atomi din formula (M H2O
 = (1*2) + 

16 = 18 g/mol ) 

 notarea răspunsului (greutatea moleculară a moleculei de apă 

este de 18 g / mol)scriind formula chimică dată (H2O) 

d. îndeplinirea sarcinilor (a se vedea sarcina nr. 2 din anexă) 

 îndeplinirea sarcinilor 

 testul profesorului și detectarea erorilor 

 în caz de erori, corectarea acestora și scrierea exemplului 

corect 
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4. Rezultate și evaluare 

a. autoevaluarea elevilor pentru înțelegerea subiectului 

b. clarificarea cazurilor neclare 

c. primirea muncii la domiciliu 

V. Anexă 

1. Sarcini de rezolvat 

2. Algoritmul pentru calculul greutății moleculare  
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Anexa 1 

Determinarea numărului atomic 

Determinați tipul și numărul de atomi din formulele chimice date! 

1) Cl2 

2) CO2 

3) N2O5 

4) H2SO4 

5) Al(OH)3 

6) K2CO3 

7) Fe3(PO4)2 

Calculul greutății moleculare 

Calculați greutatea moleculară pentru compușii utilizați! 

1) O2 

2) HCl 

3) SO3 

4) P2O5 

5) Ba(OH)2 

6) Na2SO4 

7) Ca3(PO4)2 

8) Mg (NO3)2 
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Algoritmul calculului greutății moleculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA NU 

Sfârșit 

63,55+32,06 = 

95,61 

63,55+2*35,45

=134,45 

Start 

Numele 
compusului 

chimic 

Nu există un 

indice în  

compus (de 

exemplu, CuS)  

 

Numără greutatea 

moleculară a 

elementelor 

Cu + S 

Greutatea 

moleculară a 

elementelor este 

înmulțită cu indicele 

Cu + 2 * Cl  
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