


Conducţia termică.

1 Paharul cu ceai.
2 Propagarea căldurii printr-un metal.
3 Propagarea căldurii prin metale diferite.
4 Propagarea căldurii prin lichide.
5 Conductivitatea termică a lichidelor.
6 Propagarea căldurii prin gaze.
7 Schimbarea culorii unei substanţe.
8 Morişca şi spirala rotatorie.

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Dilatarea fluidelor.

1 Termometrul din camera.
2 Dilatarea gazelor.
3 Evidentierea dilatarii gazelor.
4 Dilatarea gazelor de natura diferita.
5 Dilatarea lichidelor.
6 Anomalia dilatarii apei.
7 Dilatare reala si dilatare aparenta.
8 Determinarea coeficientului de dilatare a unui
lichid.

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Dilatarea solidelor.

1 Iarna - Vara.
2 Dilatarea sticlei.
3 Dilatarea metalelor.
4 Pirometrul cu cadran.

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Temperatura.

1 Temperatura.
2 Mişcarea de agitaţie termică.
3 Difuzia.
4 Termometrul. Masurarea temparaturii.

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Inerţia

1 Efectul proprietăţii de inerţie a corpurilor aflate
în mişcare rectilinie şi curbilinie

2 Inerţia, proprietate generală a corpurilor
3 Efectul inerţiei asupra unui corp suspendat de un
fir inextensibil, în mişcarea rectilinie şi curbilinie

4 Masa, măsură a inerţiei
5 Măsurarea masei: Experiment
6 Densitatea: Experiment

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Întâlnire cu fizica

1 Pendulul gravitaţional
2 Întrebuinţările curentului electric
3 Fenomene optice

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Mărimi fizice

1 Clasificarea corpurilor
2 Ordonarea corpurilor
3 Măsurarea corpurilor
4 Proprietăţi măsurabile

• Material pentru clasa a VI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Electrizarea.

1 Pisica şi peria.
2 Electrizarea prin frecare.
3 Zarurile miraculoase.
4 Dansul electric.
5 Cine mişcă săgeata de hartie ?
6 Să construim un electrofor.
7 Un electroscop original.
8 O praştie originala.
9 Electrizarea prin inductie.
10 Separator electrostatic.
11 Electroscopul.

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Experimente surprinzătoare de elctrocinetică.

1 Sursa electrică dintr-o lămâie.
2 Sarea aprinde becul.
3 De ce se aprinde becul?
4 Un reostat original.

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Gruparea elementelor de circuit.

1 Gruparea in serie a becurilor.
2 Gruparea in paralel a becurilor.
3 Gruparea in serie a bateriilor.
4 Gruparea in paralel a bateriilor identice.

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Transformări de stări.

1 Experienţa lui Tyndall (influenţa presiunii asupra
temperaturii de topire).

2 Experiment fierberea apei I.
3 Experiment fierberea apei II.
4 Experienţa lui Franklin (fierberea apei prin
racire).

5 Fântana arteziană cu presiune de vapori.
6 Îngheţarea apei prin evaporare.
7 Sublimarea iodului.
8 Evaporarea.

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Tensiunea superficială.

1 Forma naturală a lichidului.
2 Experiment spirală rotatorie.
3 Experiment inelul miraculos.
4 Determinarea coeficientului de tensiune
superficiala prin metoda tensiometrului.

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Circuite electrice.

1 Elemente de circuit.
2 Măsurarea tensiunii electrice.
3 Măsurarea intensităţii curentului electric.
4 Măsurarea intensităţii şi tensiunii curentului
electric.

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Construcţia imaginii în lentile convergente

1 Captarea atenţiei
2 Construcţia imaginii unui punct luminos prin
lentilă

3 Construcţia imaginii unui obiect prin lentila
convergentă

4 Fixarea noţiunilor introduse
5 Caracteristicile imaginii unui obiect luminos
printr-o lentilă convergentă

6 Fixarea noţiunilor introduse 1
7 Fixarea noţiunilor introduse 2
8 Legea lentilelor
9 Determinarea distanţei focale a unei lentile
convergente. Rezolvarea de probleme.

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Echilibrul mecanic

1 Introducere
2 Mişcarea de translaţie
3 Mişcarea de rotaţie
4 Condiţii de echilibru: Echilibru la translaţie sub
acţiunea a două forţe

5 Condiţii de echilibru: Echilibru la translaţie sub
acţiunea mai multor forţe

6 Echilibru la translaţie sub acţiunea mai multor
forţe: Aplicaţie

7 Condiţii de echilibru: Echilibru la rotaţie
8 Momentul forţei
9 Echilibru la rotaţie şi momentul forţei
10 Echilibru la rotaţie: Aplicaţie numerică
11 Echilibru la rotaţie: Aplicaţie
12 Cuplu de forţe
13 Cuplu de forţe: Aplicaţii
14 Centrul de greutate
15 Centrul de greutate: Corpuri cu formă
geometrică regulată

16 Echilibrul şi energia potenţială: Echilibrul stabil
17 Echilibrul stabil al corpurilor suspendate
18 Echilibrul în viaţa cotidiană: Exemplu
19 Echilibrul şi energia potenţială: Echilibrul
instabil

20 Echilibrul instabil: Poziţia centrului de greutate
21 Echilibrul şi energia potenţială: Echilibrul
indiferent

22 Echilibrul şi energia potenţială: Aplicaţii
23 Aranjaţi după un criteriu dat
24 Exerciţiu creativitate

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 7 ore de predare •

fizica



Echilibrul mecanic al corpurilor

1 Introducere
2 Mişcarea de translaţie. Mişcarea de rotaţie.
3 Momentul forţei în raport cu un pol
4 Cuplul de forţe
5 Echilibrul mecanic al corpurilor
6 Centrul de greutate
7 Centrul de greutate al unui corp omogen fără axă
de simetrie

8 Centrul de greutate al unui corp omogen cu axă
de simetrie

9 Echilibrul solidului rigid cu bază de sprijin

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Energia mecanică

1 Introducere
2 Energia mecanică: Definirea conceptului. Partea
1

3 Energia mecanică: Definirea conceptului. Partea
2

4 Energia cinetică şi energia potenţială
5 Energia cinetică
6 Calculul energiei cinetice. Test
7 Variaţia energiei cinetice
8 Variaţia energiei cinetice. Aplicaţie (1)
9 Variaţia energiei cinetice. Aplicaţie (2)
10 Energia potenţială
11 Alegerea nivelului de referinţă pentru calculul
energiei potenţiale

12 Energia potenţială. Aplicaţii
13 Energia mecanică. Mărime de stare
14 Conservarea energiei mecanice
15 Energia mecanică. Aplicaţii
16 Variaţia energiei mecanice
17 Variaţia energiei mecanice. Aplicaţii (1)
18 Variaţia energiei mecanice. Aplicaţii (2)
19 Variaţia energiei mecanice. Aplicaţii (3)
20 Variaţia energiei mecanice. Aplicaţii (4)

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

fizica



Forţa, mărime vectorială

1 Compunerea a două forţe
2 Compunerea a două forţe paralele
3 Compunerea a două forţe concurente
4 Rezultanta a două forţe concurente
5 Compunerea a trei forţe paralele
6 Compunerea a trei forţe concurente

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Interacţiunea

1 Introducere
2 Forţa deformatoare
3 Măsurarea forţelor: Dinamometrul
4 Forţa de frecare la alunecare
5 Interacţiunea, proprietate generală a corpurilor
6 Interacţiunea, proprietate reciprocă a corpurilor
7 Greutatea

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Legea de mişcare a unui mobil

1 Vitezamedie
2 Mişcarea rectilinie uniformă
3 Legea de mişcare

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Lucrul mecanic

1 Introducere
2 Condiţiile necesare pentru ca o forţă să
efectueze lucru mecanic

3 Test interactiv (1)
4 Lucru mecanic motor. Lucru mecanic rezistent
5 Forţe care efectuează lucru mecanic motor şi
rezistent

6 Definirea lucrului mecanic
7 Cazul în care asupra unui corp acţioneazămai
multe forţe

8 Interpretarea geometrică a lucrului mecanic
9 Test interactiv (2)
10 Puterea mecanică
11 Test interactiv (3)
12 Lucru mecanic util. Lucru mecanic consumat
13 Test interactiv (4)
14 Lucru mecanic. Aplicaţii (1)
15 Definirea randamentului mecanic
16 Lucru mecanic. Aplicaţii (2)

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

fizica



Lucrul mecanic şi energia mecanică

1 Lucrul mecanic: Introducere
2 Lucrul mecanic al unei forţe constante
3 Lucrul mecanic al forţei de greutate
4 Lucrul mecanic al forţei deformatoare
5 Energia cinetică: Introducere
6 Energia cinetică: Mărime de stare
7 Energia cinetică: Energie de mişcare
8 Teorema de variaţie a energiei cinetice
9 Energia potenţială gravitaţională: Introducere
10 Energia potenţială gravitaţională: Experiment
11 Energia potenţială elastică: Introducere
12 Energia potenţială elastică: Experiment
13 Teorema de variaţie a energiei potenţiale
14 Legea conservării energiei mecanice:
Introducere

15 Legea conservării energiei mecanice: Mişcarea
unui corp pe verticală

16 Legea conservării energiei mecanice: Mişcarea
unui corp pe orizontală

17 Legea conservării energiei mecanice: Mişcarea
unui corp pe un plan înclinat

18 Teorema de variaţie a energiei mecanice:
Introducere

19 Teorema de variaţie a energiei mecanice:
Mişcarea pe plan orizontal

20 Teorema de variaţie a energiei mecanice:
Mişcarea pe verticală

21 Teorema de variaţie a energiei mecanice:
Deplasarea unui automobil

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

fizica



Mărimi scalare, mărimi vectoriale

1 Interacţiunea: Proprietate generală a corpurilor
2 Efectele interacţiunii
3 Test interactiv (1)
4 Mărimi scalare
5 Forţa, mărime vectorială
6 Reprezentarea mărimilor vectoriale
7 Deplasarea, mărime vectorială
8 Viteza, mărime vectorială
9 Reprezentarea mărimilor vectoriale prin
diagrame vectoriale

10 Compunerea mărimilor vectoriale
11 Compunerea mărimilor vectoriale. Regula
triunghiului

12 Aplicaţie: Regula triunghiului
13 Compunerea mărimilor vectoriale. Regula
poligonului

14 Compunerea mărimilor vectoriale. Regula
paralelogramului

15 Test interactiv (2)
16 Test interactiv: Vrei să fii câştigător?
17 Descompunerea mărimilor vectoriale
18 Aplicaţii

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

fizica



Mecanisme simple

1 Scripetele fix
2 Scripetele mobil
3 Planul înclinat
4 Pârghia

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Mişcare şi repaus

1 Reper
2 Sistem de referinţă
3 Traiectoria

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Pârghia

1 Definiţie
2 Pârghie de ordinul I
3 Pârghie de ordinul II
4 Pârghie de ordinul III

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Planul înclinat

1 Definiţie
2 Aplicaţie (I)
3 Aplicaţie (II)

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Scripeţi

1 Definiţia scripetelui
2 Scripetele fix
3 Scripetele mobil
4 Sisteme de scripeţi

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Vectorul viteză

1 Vectori
2 Vectorul vitezămedie
3 Compunerea vitezelor

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Viteza medie

1 Introducere
2 Vitezamedie în mişcarea rectilinie uniformă
3 Vitezamedie în mişcarea curbilinie
4 Test de verificare a cunoştinţelor

• Material pentru clasa a VII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Efectul Doppler

1 Intoducere
2 Efectul Doppler în cazul mişcării receptorului
faţă de sursa sonoră

3 Efectul Doppler în cazul mişcării sursei sonore
faţă de receptor

4 Efectul Doppler în cazul mişcării sursei şi
receptorului

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică

1 Introducere
2 Electrizarea prin frecare
3 Explicarea fenomenului de electrizare prin
frecare

4 Corpuri conductoare. Corpuri izolatoare
5 Interacţiunea dintre corpuri electrizate
6 Interacţiunea dintre corpuri electrizate. Aplicaţie
(1)

7 Interacţiunea dintre corpuri electrizate. Aplicaţie
(2)

8 Electrizarea prin contact. Electroscopul
9 Test interactiv (1)
10 Electrizarea prin influenţă (1)
11 Electrizarea prin influenţă (2)
12 Test interactiv (2)
13 Electrizarea a două corpuri conductoare în
contact

14 Test interactiv (3)
15 Fenomene electrice în atmosferă. Fulgerul şi
trăsnetul

16 Paratrăsnetul
17 Test interactiv (4)
18 Test interactiv (5)
19 Test final

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

fizica



Fenomene optice

1 Introducere
2 Surse de lumină
3 Corpuri transparente, opace, translucide
4 Propagarea rectilinie a luminii
5 Umbra şi penumbra
6 Eclipse
7 Propagarea luminii: Aplicaţii
8 Reflexia luminii
9 Legile reflexiei
10 Reflexia luminii: Aplicaţii
11 Oglinzi plane. Imagini în oglinzi plane
12 Imagini în oglinzi plane: Aplicaţii

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

fizica



Legea lui Archimede

1 Captarea atenţiei
2 Definiţia forţei arhimedice
3 Caracteristicile forţei arhimedice
4 Factori care influenţează valoarea forţei
arhimedice: Adâncimea

5 Factori care influenţează valoarea forţei
arhimedice: Densitatea

6 Factori care influenţează valoarea forţei
arhimedice: Masa

7 Factori care influenţează valoarea forţei
arhimedice: Volumul

8 Fixarea noţiunilor introduse
9 Comportarea unui corp scufundat într-un lichid
10 Aplicaţie: Problemă

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Legea lui Arhimede (2)

1 Introducere
2 Echilibrul corpurilor în lichide
3 Forţa lui Arhimede
4 Legea lui Arhimede

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Legea lui Ohm

1 Captarea atenţiei: Analogie mecano-electrică
2 Comportarea rezistorului în circuit
3 Comportarea rezistorului. Test interactiv
4 Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit
5 Test interactiv: Legea lui Ohm pentru o porţiune
de circuit

6 Determinarea rezistenţei electrice a unui
conductor (I)

7 Determinarea rezistenţei electrice a unui
conductor (II)

8 Test interactiv: Determinarea rezistenţei
electrice

9 Legea lui Ohm pentru întreg circuitul
10 Curentul de scurtcircuit
11 Legea lui Ohm în test

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Optică

1 Introducere
2 Difuzia luminii
3 Difuzia luminii: Aplicaţii
4 Refracţia luminii
5 Refracţia luminii: Analogie
6 Legile refracţiei: Legea I
7 Legile refracţiei: Analogie mecanică
8 Refracţia luminii: Aplicaţii
9 Legile refracţiei: Legea II
10 Legile refracţiei: Aplicaţii
11 Reflexia totală
12 Reflexia totală: Aplicaţii
13 Reflexia totală: Aplicaţii practice
14 Reflexia totală: Test interactiv
15 Miraje optice: Miraj inferior
16 Miraje optice: Miraj superior
17 Dispersia luminii
18 Dispersia luminii: Aplicaţii
19 Dispersia luminii: Curcubeul
20 Test interactiv: Potriviţi noţiunile

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

fizica



Oscilaţii şi unde mecanice

1 Mişcarea oscilatorie: Introducere
2 Mişcarea oscilatorie. Definiţie. Mărimi
caracteristice

3 Studiul cantitativ al oscilaţiei armonice (1)
4 Studiul cantitativ al oscilaţiei armonice (2)
5 Descrierea matematică a oscilaţiei armonice
6 Unde mecanice: Introducere
7 Unde mecanice longitudinale
8 Unde mecanice transversale
9 Caracteristicile undelor mecanice

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Presiunea. Partea I

1 Presiunea, mărime fizică scalară
2 Proprietăţile presiunii
3 Măsurarea presiunii: Manometrul cu capsulă
manometrică

4 Presiunea hidrostatică
5 Presiunea atmosferică

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Presiunea. Partea II

1 Introducere
2 Presiunea: Definiţie, unităţi de măsură
3 Presiunea: Test interactiv
4 Presiunea statică: Proprietăţi (1)
5 Presiunea statică: Proprietăţi (2)
6 Manometrul cu lichid
7 Factori de care depinde presiunea statică
8 Principiul fundamental al hidrostaticii
9 Aplicaţii ale principiului fundamental
10 Vase comunicante
11 Vase comunicante: Aplicaţii (1)
12 Vase comunicante: Aplicaţii (2)
13 Paradoxul hidrostaticii
14 Presiunea unui gaz. Presiunea atmosferică
15 Măsurarea presiunii atmosferice
16 Barometrul şi prognoza meteo
17 Construcţia unui barometru simplu
18 Presiunea unui gaz: Aplicaţii
19 Legea lui Pascal
20 Aplicaţii ale legii lui Pascal: Presa hidraulică
21 Aplicaţii ale legii lui Pascal: Butoiul lui Pascal
22 Aplicaţii ale legii lui Pascal: Frâna cu disc
23 Aplicaţii ale legii lui Pascal: Frâna cu tambur
24 Presiunea: Test interactiv

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 7 ore de predare •

fizica



Rezistenţa electrică

1 Captarea atenţiei
2 Definirea noţiunii de rezistenţă
3 Dependenţa rezistenţei de lungimea
conductorului

4 Dependenţa rezistenţei de secţiunea
conductorului

5 Dependenţa rezistenţei de materialul din care
este confecţionat conductorul

6 Dependenţa rezistenţei de temperatură
7 Fixarea noţiunilor introduse
8 Tipuri de rezistoare
9 Test interactiv: Potriviţi noţiunile

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Unde sonore

1 Instrumente muzicale. Surse sonore
2 Unde staţionare
3 Reflexia sunetului. Ecoul

• Material pentru clasa a VIII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Mişcarea în câmp gravitaţional I

1 Mişcarea pe verticală. Căderea liberă.
2 Aruncarea pe verticală în jos.
3 Aruncarea pe verticală în sus.
4 Test.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Mişcarea în câmp gravitaţional II

1 Aruncarea unui corp pe orizontală. Traiectorie şi
viteză.

2 Aruncarea unui corp pe orizontală.
Caracteristicile mişcării.

3 Aruncarea unui corp sub un unghi oarecare.
Traiectorie şi viteză.

4 Aruncarea unui corp pe orizontală.
Caracteristicile mişcării.

5 Test de verificare.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Mişcarea în câmp gravitaţional.Spaţiul terestru.

1 Legea atracţiei universale.
2 Orbite gravitaţionale 1.
3 Orbite gravitaţionale 2.
4 Mareele.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Începuturile Universului I.

1 Big Bangul.
2 Galaxiile.
3 Stelele 1.
4 Stelele 2.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Începuturile Universului II.

1 Formarea sistemului solar.
2 Pământul - structură şi tectonică.
3 Câmpul magnetic terestru.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Aparate şi instrumente optice.

1 Introducere.
2 Anatomia ochiului.
3 Ochiul model- fizic.
4 Aparate care dau imagini reale - Aparatul
fotografic. Descriere.

5 Aparate care dau imagini reale - Aparatul
fotografic. Funcţionare.

6 Aparate optice care dau imagini virtuale - Lupa.
7 Lupa. Profunzimea câmpului. Puterea lupei.
8 Aparate care dau imagini virtuale - Microscopul.
Descriere şi funcţionare.

9 Aparate care dau imagini virtuale - Microscopul.
Puterea optică.

10 Aparate care dau imagini virtuale - Luneta.
Descriere.

11 Aparate care dau imagini virtuale - Luneta.
Grosismentul.

12 Aparate care dau imagini virtuale - Telescopul
Newton. Descriere.

13 Aparate care dau imagini virtuale - Telescopul
Newton. Funcţionare.

14 Aparate care dau imagini virtuale - Telescopul
Cassegrain.

15 Test 1.
16 Test 2.
17 Test 3.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 4 ore de predare •

fizica



Legea atracţiei universale

1 Enunţul legii atracţiei universale
2 Atracţia exercitată de Pământ
3 Maree. Flux şi reflux
4 Atracţia dintre Lună şi Pământ
5 Viteze cosmice
6 Test grilă de evaluare a cunoştinţelor

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Legea lui Pascal

1 Introducere
2 Legea lui Pascal
3 Presa hidraulică
4 Lichide nemiscibile

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Lentile subtiri II.

1 Introducere.
2 Anatomia unei lentile.
3 Noţiunea de lentilă subţire.
4 Lentile subţiri- noţiuni fundamentale.
5 Refracţia prin lentile convergente.
6 Refracţia prin lentile divergente.
7 Construcţia geometrică a imaginii în lentile
convergente.

8 Relaţia obiect – imagine în lentile convergente.
9 Test 1.
10 Construcţia geometrică a imaginii în lentile
divergente.

11 Test 2.
12 Formula fundamentală a lentilelor subţiri.
13 Test 3.
14 Distanţele focale ale unei lentile subţiri.
15 Test 4.
16 Asociaţii de lentile – construcţia grafică a
imaginii.

17 Asociaţii de lentile – construcţia grafică a
imaginii (2).

18 Asociaţii de lentile – calculul convergenţei şi al
măririi.

19 Asociaţii de lentile – construcţia grafică a
imaginii (3).

20 Aberaţiile sistemelor optice – aberaţia de
sfericitate.

21 Aberaţiile sistemelor optice – aberaţia
cromatică.

22 Aberaţiile sistemelor optice – coma.
23 Test 5.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

fizica



Lentile subţiri. Aplicaţii

1 Lentila convergentă: Formarea imaginii
2 Lentila convergentă: Construirea imaginii
3 Lentila divergentă: Formarea imaginii
4 Lentila divergentă: Construirea imaginii
5 Lupa: Formarea imaginii
6 Microscopul: Formarea imaginii
7 Microscopul: Construcţia aparatului
8 Telescopul: Formarea imaginii
9 Telescopul: Construcţia aparatului

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

fizica



Mişcarea în câmp gravitaţional

1 Căderea liberă
2 Căderea liberă: Joc
3 Aruncarea pe verticală în jos
4 Aruncarea pe verticală în sus
5 Aruncarea sub un unghi
6 Aruncarea sub un unghi: Joc
7 Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Principiul fundamental al hidrostaticii

1 Introducere
2 Principiul vaselor comunicante
3 Presiunea dintr-un lichid aflat în echilibru
4 Principiul fundamental al hidrostaticii

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Prisma optică. Dispersia luminii.

1 Introducere.
2 Prisma optică. Mărimi caracteristice.
3 Condiţia de emergenţă pentru prisma optică.
4 Prisma optică – deviaţia minimă.
5 Prisme cu reflexie totală.
6 Dispersia luminii prin prismă.
7 Dispersia luminii. Aplicaţii practice.
8 Test: prisma optică, dispersia luminii.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Reflexia luminii. Oglinzi plane şi sferice.

1 Introducere
2 Noţiuni specifice
3 Principiile opticii geometrice
4 Umbra şi penumbra
5 Umbra şi penumbra - Aplicaţii
6 Reflexia luminii. Legile reflexiei
7 Reflexia regulată (speculară) şi difuzia luminii
8 Reflexia luminii. Aplicaţii
9 Imaginea unui obiect punctiform într-o oglindă
plană

10 Imaginea unui obiect liniar într-o oglindă plană
11 Oglinzi plane. Aplicaţii
12 Imaginea unui obiect liniar într-o oglindă plană
13 Oglinzi sferice – elemente optice
14 Oglinzi sferice – raze folosite la construcţia
imaginilor

15 Construcţia grafică a imaginii în oglinzi sferice
16 Oglinzi sferice – convenţii de semne. Relaţia
punctelor conjugate. Mărirea

17 Test

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

fizica



Refracţia luminii. Reflexia totală.

1 Introducere
2 Refracţia luminii
3 Legea I a refracţiei
4 Legea I a refracţiei- Analogie mecanică
5 Refracţia luminii - Aplicaţii
6 Legea a II-a refracţiei
7 Legea a II-a refracţiei- Aplicaţii numerice
8 Lama cu feţe plan paralele
9 Legile refracţiei- Aplicaţii practice
10 Reflexia totală
11 Reflexia totală. Aplicaţii practice 1
12 Reflexia totală. Aplicaţii practice 2.
13 Reflexia totală. Aplicaţii practice 3.
14 Reflexia totală. Aplicaţii numerice.
15 Miraje optice.
16 Test.

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 4 ore de predare •

fizica



Studiul ciocnirilor

1 Definirea şi clasificarea ciocnirilor
2 Aplicaţii
3 Studiul ciocnirii plastice: Cazul unidimensional
4 Studiul ciocnirii plastice: Cazul multidimensional
5 Ciocnirea perfect elastică
6 Cazuri particulare ale ciocnirii elastice
7 Test de evaluare

• Material pentru clasa a IX-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Circuite oscilante.

1 Circuit oscilant ideal
2 Circuit oscilant real. Atenuare.
3 Circuit oscilant real. Efectul rezistenţei
4 Test de verificare.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Circuite paralele RLC.

1 Studiul calitativ al comportării circuitului RLC
paralel în curent alternativ

2 Studiul cantitativ al comportării circuitului RLC
paralel în curent alternativ

3 Impedanţa. Reactanţe
4 Curentul prin circuit şi defazajul
5 Test de verificare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Circuite serie RLC.

1 Studiul calitativ al comportării circuitului RLC
serie în curent alternativ

2 Studiul cantitativ al comportării circuitului RLC
serie în curent alternativ

3 Impedanţa. Reactanţe
4 Curentul prin circuit şi defazajul
5 Test de verificare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Generarea curentului electric alternativ.

1 Introducere
2 Producerea tensiunii electrice alternative.
Analiză calitativă

3 Producerea tensiunii electrice alternative.
Analiză cantitativă

4 Generatorul electric de curent alternativ
5 Test de verificare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Câmpul electromagnetic. Noţiuni introductive.

1 Introducere.
2 Unde electromagnetice.
3 Generarea undelor electromagnetice 1
4 Generarea undelor electromagnetice 2.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Câmpul electromagnetic. Unde electromagnetice.

1 Antena.
2 Propagarea undelor radio.
3 Recepţia undelor radio.
4 Test de verificare.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Rezonanţa în circuite serie şi paralel RLC.

1 Rezonanţa în circuit serie RLC
2 Rezonanţa tensiunilor
3 Rezonanţa în circuit paralel RLC
4 Rezonanţa curenţilor
5 Test de verificare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Oscilaţii amortizate

1 Amortizarea mişcării oscilatorii.
2 Alte caracteristici ale oscilaţiilor atenuate.
3 Oscilaţiile amortizate ale pendulului.
4 Test de verificare.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Oscilaţii forţate.

1 Definirea oscilaţiilor întreţinute.
2 Caracteristicile oscilaţiilor întreţinute.
3 Rezonanţa.
4 Aplicaţii.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Principiul I al termodinamicii.

1 Formularea principiului I al termodinamicii.
2 Coeficienţi calorici.
3 Aplicaţii.
4 Test.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Puterea în curent alternativ.

1 Puterea în circuite rezistive şi reactive de curent
alternativ.

2 Puterea în circuite de curent alternativ cu
rezistor şi un element reactiv.

3 Puterea în circuitul de curent alternativ RLC
serie

4 Transferul optim de putere.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Circuite mixte de curent alternativ.

1 Filtru stop bandă.
2 Circuit multirezonant.
3 Circuit serie RLC cu un condensator real
4 Test de verificare 1.
5 Test de verificare 2.

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Camp magnetic. Inducţia. Aplicaţii.

1 Câmpul magnetic
2 Câmp magnetic creat de curenţii staţionari
3 Forţa electromagnetică
4 Inducţia câmpului magnetic
5 Test de verificare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Aplicaţii ale legii lui Ohm

1 Gruparea rezistorilor: Gruparea serie
2 Gruparea rezistorilor: Gruparea paralel
3 Circuite particulare
4 Gruparea generatoarelor: Gruparea în serie
5 Gruparea generatoarelor: Gruparea în paralel
6 Test de evaluare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Curentul electric

1 Similitudini
2 Electrizarea corpurilor

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



• urentul electric de conducţie

1 Condensatorul electric
2 Descărcarea condensatorului electric

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Elemente de electrocinetică

1 Descrierea aparaturii de laborator
2 Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit
3 Legea lui Ohm pentru un circuit simplu
4 Determinarea parametrilor unei surse de
tensiune folosind metoda opoziţiei
(compensaţiei)

5 Dependenţa rezistenţei unui rezistor cilindric de
lungimea acestuia

6 Codul culorilor
7 Gruparea rezistorilor în paralel
8 Gruparea rezistorilor în serie
9 Metode de determinare experimentală a
rezistenţei electrice. Montaj în amonte

10 Metode de determinare experimentală a
rezistenţei electrice. Montaj în aval

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru 4 ore de predare •

fizica



Inducţia electromagnetică

1 Fenomen
2 Test

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Mişcarea particulelor încarcate electric în câmp electric uniform

1 Căderea liberă a unei particule, încarcate
electric, în câmp electric uniform

2 Experimentul lui Millikan: Etapa 1
3 Experimentul lui Millikan: Etapa 2
4 Experimentul lui Millikan: Simulare
5 Devierea unui fascicul de electroni în câmp
electric uniform. Ecuaţia traiectoriei

6 Devierea unui fascicul de electroni în câmp
electric uniform. Deviaţia totală

7 Simularea principiului de funcţionare a tubului
catodic

8 Test de evaluare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



• işcarea purtătorilor de sarcină în câmp electric şi în câmp magnetic

1 Mişcarea purtătorilor de sarcină electrică în
câmp electric longitudinal

2 Mişcarea purtătorilor de sarcină electrică în
câmp electric neomogen

3 Mişcarea purtătorilor de sarcină electrică în
câmp electric transversal

4 Acceleratorul liniar de particule
5 Identificarea mişcării unei particule electrizate
în câmp electric uniform şi transversal

6 Mişcarea purtătorilor de sarcină electrică în
câmp magnetic uniform transversal limitat

7 Mişcarea purtătorilor de sarcină în câmp
magnetic uniform transversal

8 Mişcarea unei particule electrizate în câmp
magnetic transversal omogen

9 Identificarea mişcării particulei electrizate în
câmp magnetic uniform

10 Analiza mişcării particulei electrizate în câmp
magnetic

11 Ciclotronul
12 Lentila magnetică
13 Spectrometrul de masă
14 Mişcarea corpurilor punctiforme electrizate în
câmp electric central

15 Mişcarea corpurilor în câmp gravitational central

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

fizica



Sursa electrică

1 Tensiunea continuă şi curentul continuu
2 Rolul sursei electrice

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Teoremele lui Kirchhoff

1 Enunţul teoremelor
2 Reţele electrice: Aplicaţie
3 Test de evaluare

• Material pentru clasa a X-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Termodinamica gazului ideal I.

1 Legea transformării izoterme.
2 Proprietăţi ale transformării izoterme.
3 Legătura între presiune şi densitate în
transformarea izotermă.

4 Calcule folosind legea transformării izoterme.

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Termodinamica gazului ideal II.

1 Legea transformării izobare.
2 Proprietăţi ale transformării izobare.
3 Aplicaţii. Legea lui Avogadro.
4 Calcule folosind legea transformării izobare.

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Termodinamica gazului ideal IV.

1 Transformarea generală a gazului ideal.
2 Ecuaţia de stare a gazului ideal.
3 Aplicaţii. Legea lui Dalton.
4 Aplicaţii. Legea lui Graham.

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Termodinamica gazului ideal III.

1 Legea transformării izocore.
2 Proprietăţi ale transformării izocore.
3 Aplicaţii.
4 Test de verificare.

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Aplicaţii ale legii lui Bernoulli

1 Formula lui Torricelli
2 Căruciorul mobil
3 Tubul Venturi
4 Pulverizatorul
5 Experimentul lui Torricelli (1)
6 Experimentul lui Torricelli (2)

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Aplicaţii ale principiului I al temodinamicii

1 Lucru mecanic, căldura şi variaţia de energie
internă

2 Transformarea izobară
3 Transformarea izocoră
4 Transformarea izotermă
5 Transformarea adiabatică
6 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Circuite de curent alternativ

1 Circuitul RLC serie în curent alternativ
2 Circuitul RLC paralel în curent alternativ
3 Rezonanţa în circuitele de curent alternativ:
Rezonanţa tensiunilor

4 Rezonanţa în circuitele de curent alternativ:
Rezonanţa intensităţilor

5 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Curentul electric alternativ

1 Curentul alternativ monofazat
2 Curentul alternativ trifazat

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Ecuaţia de continuitate. Legea lui Bernoulli.

1 Ecuaţia de continuitate
2 Legea lui Bernoulli. Sonda de presiune
3 Seringa

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Elemente de termodinamică şi fizică moleculară

1 Transformarea izotermă. Legea Boyle-Mariotte
pentru gazul ideal. Experiment

2 Reprezentarea grafică a transformării izoterme
în coordonate (p-V), (p-T), (V-T)

3 Barometrul cu mercur
4 Verificarea experimentală a legii Boyle-Mariotte
folosind barometrul cu mercur

5 Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la
transformarea izotermă

6 Izotermele gazelor reale (Andrews)
7 Ecuaţia Van der Waals
8 Transformarea ideală a gazului ideal. Legea Gay-
Lussac. Experiment

9 Reprezentarea grafică a transformării izobare în
coordonate (p-V), (p-T), (V-T)

10 Aplicaţie: Etalonarea unui termometru
11 Aplicaţiile principiului I al termodinamicii în
transformarea izobară

12 Transformarea izocora a gazului ideal. Legea lui
Charles. Experiment.

13 Reprezentarea grafică a transformării izocore în
coordonate (p-V), (p-T), (V-T)

14 Aplicaţiile principiului I al termodinamicii în
transformarea izocoră

15 Transformarea generală. Ecuaţia Clapeyron-
Mendeleev. Legea transformării generale

16 Probleme recapitulative. Transformări de stare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare

1 Prima etapă a demonstraţiei formulei
2 A doua etapă a demonstraţiei formulei
3 A treia etapă a demonstraţiei formulei
4 Interpretarea formulei
5 Interpretarea cinetico-moleculară a
temperaturii

6 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Forţa de tensiune superficială

1 Fenomene de suprafaţă
2 Exprimarea forţei de tensiune superficială
3 Forţe de adeziune. Forţe de coeziune. Forma
stratului superficial

4 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Legea lui Arhimede. Aplicaţii

1 Enunţul legii lui Arhimede
2 Plutirea corpurilor
3 Corpuri în echilibru în interiorul unui lichid
4 Corpuri care plutesc la suprafaţa apei
5 Densimetre
6 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Legea lui Pascal. Aplicaţii.

1 Transmiterea presiunii în lichide
2 Aplicaţii ale legii lui Pascal
3 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Mărimi electrice în curent alternativ

1 Caracterul sinusoidal
2 Valoarea efectivă

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Motoare termice

1 Motorul Otto
2 Motorul Otto. Timpul I.
3 Motorul Otto.Timpul II.
4 Motorul Otto. Timpul III.
5 Motorul Otto. Timpul IV.
6 Motorul Diesel
7 Motorul Diesel. Timpul I.
8 Motorul Diesel. Timpul II.
9 Motorul Diesel. Timpul III.
10 Motorul Diesel. Timpul IV.
11 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru 2 ore de predare •

fizica



Oscilaţii

1 Viteza oscilatorului ideal
2 Viteza oscilatorului real
3 Acceleraţia oscilatorului ideal
4 Acceleraţia oscilatorului real
5 Elongaţia oscilatorului ideal
6 Elongaţia oscilatorului real
7 Energia oscilatorului ideal
8 Forţa de tip elastic
9 Forţele ce acţionează asupra oscilatorului real
10 Comparaţie între două oscilatoare ideale

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Oscilaţii mecanice

1 Mişcarea oscilatorie
2 Mişcarea oscilatorie armonică
3 Mişcarea oscilatorie armonică. Reprezentare
fazorială

4 Energia oscilatorului liniar armonic ideal
5 Compunerea oscilaţiilor paralele de aceeaşi
frecvenţă

6 Compunerea oscilaţiilor paralele de aceeaşi
frecvenţă. Reprezentare fazorială

7 Compunerea oscilaţiilor paralele de frecvenţe
diferite

8 Compunerea oscilaţiilor paralele de frecvente
diferite. Reprezentare fazorială

9 Compunerea oscilaţiilor perpendiculare
10 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 1.
11 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 2.
12 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 3.
13 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 4.
14 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 5.
15 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 6.
16 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 7.
17 Mişcarea oscilatorie armonică. Exemplul 8.
18 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru 3 ore de predare •

fizica



Oscilatorul liniar armonic. Oscialţii amortizate

1 Definirea mişcării oscilatorie liniar armonică
2 Ecuaţiile mişcării oscilatorii liniar armonice
3 Pendulul gravitaţional
4 Pendulul gravitational: Aplicaţie
5 Pendulul gravitaţional: Sistem neinertial
6 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XI-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Laserul I.

1 Tranziţii spontane şi induse.
2 Inversia populaţiilor. Efectul laser.
3 Inversia populaţiilor. Nivele de energie.
4 Laserul cu cristal de rubin.

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Laserul II.

1 Laserul cu heliu-neon.
2 Diode laser.
3 Diode laser.
4 Aplicaţii. Lectorul de CD.

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Oglinzi concave.

1 Raze folosite la construcţia imaginilor.
2 Construcţia grafică a imaginilor.
3 Construcţia imaginii unei drepte într-o oglindă
concavă.

4 Test 1.
5 Test 2.

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Oglinzi convexe.

1 Raze folosite la construcţia imaginilor.
2 Construcţia grafică a imaginilor.
3 Construcţia imaginii unei drepte într-o oglindă
convexă.

4 Test.

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Oglinzi II.

1 Imaginea unui obiect punctiform într-o oglindă
plană.

1 Introducere. Principii constructive.
2 Imaginea unui obiect liniar într-o oglindă plană.
2 Caracteristici.
3 Oglinzi plane - Aplicaţii 1.
3 Aberaţia de sfericitate.
4 Oglinzi plane - Aplicaţii 2.
4 Aplicaţii.

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Oglinzi sferice.

1 Oglinzi sferice - Elemente optice.
2 Oglinzi sferice - Elemente optice 2.
3 Oglinzi sferice – Convenţii de semne. Relaţia
punctelor conjugate. Mărirea.

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Radiaţii.

1 Determinarea activităţii unei surse radioactive.
2 Interacţiunea radiaţiei cu substanţe. Grosimea
de înjumătăţire.

3 Placa fotografică şi placa nucleară.
4 Camera de ionizare.
5 Contorul Geiger-Muller
6 Camera cu ceaţăWilson.
7 Dozimetria radiaţiilor.
8 Datarea radioactivă.

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru 6 ore de predare •

fizica



Difracţia Fraunhofer

1 Difracţia Fraunhofer pe o singură fantă
2 Difracţia Fraunhofer pe mai multe fante
3 Difracţia Fraunhofer pe mai multe fante aşezate
aleator

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru 4 ore de predare •

fizica



Dispersia luminii

1 Prisma optică
2 Mersul razelor prin prismă
3 Dispersia luminii

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Efectul LASER

1 Inversia de populaţie. Emisia spontană
2 Amplificarea radiaţiei LASER. Proprietăţi
3 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Interferenţa luminii

1 Noţiuni introductive
2 Dispozitivul Young
3 Biprisma Fresnel
4 Oglinda Lloyd
5 Pana optică
6 Inelele lui Newton

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Ochiul: Instrument optic

1 Elementele anatomice ale ochiului
2 Acomodarea la distanţă a cristalinului
3 Tulburările de acomodare la distanţă
4 Test de evaluare

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru o oră de predare •

fizica



Oglinzi

1 Caracteristici generale
2 Test de autoevaluare (1)
3 Test de autoevaluare (2)
4 Oglinzi sferice: Caracteristici specifice
5 Oglinzi concave: Caracteristici specifice
6 Experiment
7 Test de autoevaluare (3)
8 Oglinzi convexe: Caracteristici specifice
9 Oglinzi convexe: Experiment
10 Test de autoevaluare (4)
11 Oglinzi plane: Caracteristici specifice
12 Test de autoevaluare (5)
13 Formarea imaginii într-un sistem de oglinzi (1)
14 Formarea imaginii într-un sistem de oglinzi (2)
15 Caleidoscop
16 Aplicaţii practice: Două oglinzi plane (unghi
variabil)

17 Aplicaţii practice: Sistem deviator de raze
18 Aplicaţii practice: Aparatul fotografic

• Material pentru clasa a XII-a • Recomandat pentru 5 ore de predare •

fizica
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