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� Lecţie prezentată în cadrul programului 
,,Formarea şi perfecţionarea cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar 
pentru predarea ştiinţelor – Descoperă!’’
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O biectiveO biectiveO biectiveO biectiveO biectiveO biectiveO biectiveO biective

� Să stabilească starea de agregare în care 
se găsesc substanţele

� Să stabilească prin observare directă
densităţile diferitelor substanţe

� Să descopere diferenţele dintre substanţe în 
funcţie de densitatea lor

� Să compare rezultatele obţinute cu valorile 
densităţii găsite în diferite tabele
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A paraturA paraturA paraturA paraturA paraturA paraturA paraturA paraturăăăăăăăă şşşşiiiişşşşiiii m aterialem aterialem aterialem aterialem aterialem aterialem aterialem ateriale

� Pahare din plastic transparente

� Apă                                    

� Dop plută

� Dop plastic

� Ceramică

� Oţet

� Sare
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Tabel 1 . Tabel 1 . Tabel 1 . Tabel 1 . D ensitD ensitD ensitD ensităăăăţţţţileileileile corpurilor studiatecorpurilor studiatecorpurilor studiatecorpurilor studiate

1020oţet

2300ceramică

900dop plastic

200dop plută

1000apa

Densitate (kg/m3)Corpuri 
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Grupele de elevi 

                                        se pregătesc 

pentru efectuarea

experimentului.
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        Dopul de plută 

pluteşte deasupra

       apei. Acesta are 

     densitatea mult mai

       mică decât a apei. 
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Dopul de plastic 

pluteşte 
deasupra

         apei. Densitea   
plasticului este

         mai mică decât 

a apei.
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    Bucata de ceramică    

cade  pe fundul 

paharului. Densitea 
bucăţii de ceramică  

este

mult mai mare 

decât a apei.
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A lte experim ente
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R ezultate experim entale
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ConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluzii

- Densităţile plutei şi plasticului sunt mult 
mai mici decat ale apei, oţetului, spirtului 
medicinal şi saramurii.

- Ceramica are densitatea mult mai mare 
decât a apei, oţetului, spirtului medicinal 
şi saramurii.

- Densitatea este o mărime caracteristică 
fiecărei substanţe.


