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Determinarea masei corpurilorDeterminarea masei corpurilor

�� AbilitAbilităăţţi i şşi competeni competenţţe dobâe dobândite dupndite după ă 
parcurgerea modulului:parcurgerea modulului:

�� ÎÎn contextul dezvoltn contextul dezvoltăării competenrii competenţţelor cheie:elor cheie:

�� CompetenCompetenţţa a îîn n şştiintiinţţă ă îîn sensul capacitn sensul capacităăţţii de a ii de a 

folosi un numfolosi un număăr de cunor de cunoşştinte dobândittinte dobândite pentru e pentru 

a explica lumea naturala explica lumea naturalăă, a identifica , a identifica îîntrebari/ ntrebari/ 

probleme probleme şşi a schii a schiţţa concluzii bazate pe a concluzii bazate pe 

observarea proprie.observarea proprie.

�� CompetenCompetenţţa de a a de a îînvnvăăţţa, de a utiliza judicios a, de a utiliza judicios 

timpul destinat timpul destinat îînvnvăăţţăării, de a conrii, de a conşştientiza tientiza 

proprile limite si progrese proprile limite si progrese îîn procesul de n procesul de 

îînvnvăăţţare, capacitatea de a depare, capacitatea de a depăăşşi obstacolele i obstacolele 

intalnite intalnite îîn procesul de n procesul de îînvnvăăţţare, creare, creşşterea terea 

motivmotivăării rii şşi i îîncrederii ncrederii îîn sine.n sine.

�� CompetenCompetenţţe sociale, competene sociale, competenţţa de a comunica, a de a comunica, 

tolerantoleranţţa pentru puncte de vedere diferite, a pentru puncte de vedere diferite, 

dezvoltarea abilitdezvoltarea abilităăţţii de negociere, abilitatea de ii de negociere, abilitatea de 

a gestiona proprile frustra gestiona proprile frustrăări ri şşi situai situaţţii ii 

conflictuale, dezvoltarea disponibilitconflictuale, dezvoltarea disponibilităăţţii pentru ii pentru 

lucrul lucrul îîn echipn echipăă..

�� ÎÎn particular:n particular:

�� Utilizarea balanUtilizarea balanţţelor /cânelor /cântarelor tarelor 

pentru mpentru măăsurarea masei corpurilor.surarea masei corpurilor.

�� Realizarea unor balanRealizarea unor balanţţe utilizând e utilizând 

instrucinstrucţţiuni din fiiuni din fişşele de activitateele de activitate

�� Utilizarea corectUtilizarea corectă ă a metodei  pentru a metodei  pentru 

mmăăsurarea masei corpurilor.surarea masei corpurilor.

�� Exprimarea valorii masei unui corp Exprimarea valorii masei unui corp 

utilizând unitautilizând unitatea de mtea de măăsursură ă 

corespunzcorespunzăătoaretoare



DESFDESFĂĂŞŞURAREA LECURAREA LECŢŢIEIIEI

�� PregPregăătirea activittirea activităăţţii ii 

�� captarea atencaptarea atenţţiei;iei;

�� informarea elevilor cu privire la informarea elevilor cu privire la 

activitatea ce se va desfactivitatea ce se va desfăăşşura;ura;

�� reactualizarea cunoreactualizarea cunoşştintinţţelor privind elor privind 

mmăărimea fizicrimea fizică ă nou studiatnou studiatăă,masa,masa

�� distribuirea distribuirea şşi prezentarea fii prezentarea fişşelor de elor de 

activitate experimentalactivitate experimentalăă;;

�� prezentarea modului de desfprezentarea modului de desfăăşşurare a urare a 

activitactivităăţţiiii

�� efectuarea instructajului de protecefectuarea instructajului de protecţţie a ie a 

munciimuncii

�� DesfDesfăăşşurarea activiturarea activităăţţii

�� activitatea se va desfactivitatea se va desfăăşşura pe grupe de ura pe grupe de 

lucru;lucru;

�� fiecare grupfiecare grupă ă efectueazefectuează ă experimentul , experimentul , 

noteaznotează ă observaobservaţţiile iile şşi completeazi completează ă fifişşa a 

de lucru;de lucru;

�� profesorul conduce activitatea dupprofesorul conduce activitatea după ă 

planul stabilit;planul stabilit;

�� profesorul verificprofesorul verifică ă corectitudinea corectitudinea 

efectuefectuăării experimentelor rii experimentelor şşi a i a 

observaobservaţţiilor fiilor făăcute.cute.

�� Fixarea cunoFixarea cunoşştintinţţelor elor şşi asigurarea i asigurarea 
feed feed –– backback--uluiului

�� se realizeazse realizează ă prin verificarea fiprin verificarea fişşelor de elor de 

activitate.activitate.

�� Tema pentru acasTema pentru acasă ă 



Verificarea noVerificarea noţţiunilor de greu/uiunilor de greu/uşşor prin observare sau or prin observare sau 
experiment experiment 



Utilizarea balanUtilizarea balanţţeiei

�� NotaNotaţţi cu cifre de la 1 la 4 etapele ce i cu cifre de la 1 la 4 etapele ce 

trebuie parcurse pentru realizarea unei trebuie parcurse pentru realizarea unei 

câncânttăăriri corecte riri corecte îîn laborator :n laborator :

�� se ase aşşeazează ă corpul de câncorpul de cânttăărit pe unul rit pe unul 

din talere ; din talere ; 

�� se ase aşşeazează ă mase marcate pe celmase marcate pe celăălalt lalt 

taler, pâtaler, pânnă ă se reechilibreazse reechilibrează ă balanbalanţţa ; a ; 

�� se echilibreazse echilibrează ă balanbalanţţa ;  a ;  

�� se se îînsumeaznsumează ă valorile maselor marcate valorile maselor marcate 

de pe taler, valoarea reprezentânde pe taler, valoarea reprezentând d 

masa corpului cânmasa corpului cânttăărit .rit .





CONSTRUIECONSTRUIEŞŞTE O BALANTE O BALANŢŢĂĂ













Determinarea masei medii a unei  bomboaneDeterminarea masei medii a unei  bomboane

�� 1. Materiale necesare : 1. Materiale necesare : balanbalanţţă ă (cântar) (cântar) , , 

bomboane de masbomboane de masă ă aproximativ constantaproximativ constantă    ă    

�� 2. Mod de lucru 2. Mod de lucru 

�� Se aSe aşşeazează ă pe talerul balanpe talerul balanţţei ( ei ( cântarului) cântarului) un un 

numnumăăr de bomboane, r de bomboane, NN ;;

�� Se citeSe citeşşte masa te masa MM a celor a celor NN bomboane;  bomboane; 

�� Se calculeazSe calculează ă masa medie a unei bomboane masa medie a unei bomboane 

,,,,mm’’’’ , folosind rela, folosind relaţţia ia m = M / Nm = M / N  

�� Se repetSe repetă ă de câteva ori operade câteva ori operaţţiile de la punctele iile de la punctele 

anterioare, modificând nuanterioare, modificând nummăărul rul NN de bomboanede bomboane

�� 33. . Valorificarea rezultatelorValorificarea rezultatelor

�� Valorile experimentale obValorile experimentale obţţinute se trec inute se trec îîntrntr--un un 

tabeltabel



Unitatea de masura pentru masa corpurilor 
in SI este  kg ;la cantarire se folosesc 
submultiplii











,,,,,,,,,,,,,,,,ŞŞtiintiinţţa doarme a doarme îîn tratate, se trezen tratate, se trezeşşte te îîn n 
reviste reviste şşi tri trăăieieşşte te îîn laboratoaren laboratoare ’’’’’’’’’’’’’’’’


