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Dragi elevi!

Conținutul acestui manual de fizică este accesibil, concis și ține seama 
de aptitudinile și competențele voastre, a căror formare a demarat în de-
cursul anilor precedenți. Manualul vă propune dezvoltarea competenței 
de cunoaștere științifică prin cele cinci componente ale ei: achiziții inte-
lectuale, investigație științifică, comunicare în limbaj științific, achiziții 
practice și protejarea mediului ambiant.

Activitățile propuse în manual vor contribui la formarea sistemului de 
cunoștințe și dezvoltarea sistemului de capacități la nivelul de a ști, de a 

ști să faci și de a ști să fii în funcție de conținuturile științifice din fiecare 
capitol, care nu pot fi obținute fără eforturi personale, fără muncă perseve-
rentă de zi cu zi. În manual se propun o serie de exerciții, situații-problemă, 
experimente, cercetări care apropie studiul fizicii de viața cotidiană.

În continuare semnalăm componentele cunoașterii științifice, care stau 
la baza dezvoltării intelectuale studiind fizică în clasa a 8-a.

1. Observarea
Pentru a observa:

 precizează mai întîi planul de observare;
 determină criteriile de observare;
 mobilizează-ți atenția asupra fenomenului sau obiectului ales pentru  

 observare;
 descrie cît se poate de corect cele observate.

2. Măsurarea
Pentru a măsura:

 precizează obiectul sau mărimea fizică de măsurat;
 selectează instrumentele adecvate care permit măsurarea cu o  

 precizie mai mare;
 realizează o măsurare cît mai precisă și mai eficace;
 alege unitatea de măsură cea mai potrivită pentru prezentarea  

 corectă a rezultatelor obținute;
 repetă măsurarea de cîteva ori pentru a calcula erorile măsurării  

 (absolută și relativă).

3. Compararea
Pentru a compara:

 precizează obiectivul/scopul comparației;
 determină criteriile de comparare, adică elementele pe care vrei să  

 le compari în funcție de scop;
 compară obiectele, fenomenele, proprietățile etc. în funcție de   

 criteriile alese.



4. Clasificarea, ordonarea
Pentru a clasifica, a ordona:

 precizează obiectele sau fenomenele de clasificat;
 determină criteriile de clasificare ce permit separarea obiectelor,  

 fenomenelor etc. în două sau cîteva grupuri;
 clasifică obiectele, fenomenele etc. conform criteriilor alese (utilizînd  

 pe rînd fiecare criteriu);
 caută o succesiune logică pentru a realiza ordonarea.

5. Căutarea relațiilor
Pentru a căuta relațiile:

 precizează cauza fenomenului;
 stabilește consecințele produse;
 observă variația acestui fenomen în funcție de factorii care exercită  

 o influență directă asupra lui;
 stabilește legătura cauză-efect.

6. Cercetarea
Pentru realizarea unei cercetări:

 formulează corect obiectivul cercetării;
 elaborează planul cercetării;
 măsoară cu cea mai mare precizie posibilă;
 prezintă datele obținute într-un limbaj variat:

 tabel, grafic, schemă, expresie matematică etc.;
 analizează riguros rezultatele obținute prin măsurare, apreciind  

 erorile (absolută și relativă);
 formulează corect concluziile;
 compară datele obținute pe baza cercetărilor cu cele reale, căutînd  

 deosebiri și asemănări.

Aceste competențe pot fi formate și dezvoltate dacă vei manifesta anu-
mite atitudini:

 fii interesat, receptiv și întotdeauna gata pentru a cunoaște;
 inventariază tot ce știi pentru a începe studierea problemei tale:

 – ce știi cu certitudine și ce ai de verificat;
 – ce gîndești că știi, dar nu ești pe deplin convins;
 pune mereu întrebări și caută permanent răspuns la ele;
 precizează întrebările la care cauți răspuns;
 caută cu insistență răspuns la toate întrebările puse;
 colaborează cu colegii de grup, de clasă, ascultă opinia lor și exprimă-ți  

 părerea proprie.
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 Priviți atent imaginile de mai jos.

Din studiile anterioare ați aflat că corpurile pot efectua diferite tipuri de 
mișcări mecanice: uniforme și neuniforme, rectilinii, curbi linii, circulare. În 
natură însă se pot întîlni și alte tipuri de mișcări identificate după alte criterii. 
De exemplu, există mișcări care se repetă la intervale egale de timp. Astfel 
de mișcări efectuează acele unui ceasornic, Luna în jurul Pămîntului, Pămîn-
tul în jurul Soarelui etc. Aceste mișcări se numesc periodice. Printre acestea 
se distinge încă un tip de mișcare, pe care urmează să-l descoperiți mai jos –  
mișcarea oscilatorie.

Corpul care oscilează se mai numește oscilator.

1. Aveți la dispoziție un fir lung, o bilă și un stativ.

 Confecționați un pendul, legînd bila de firul suspen-
dat de stativ. Un astfel de sistem oscilant se numește 
pendul gravitațional sau pendulul matematic. 

 Deplasați bila cu 4 ÷ 5 cm de la poziția de echilibru, 
firul fiind întins. Ce se întîmplă după ce eliberați bila?

 Descrieți mișcarea bilei pe parcursul a 2 ÷ 3 min.

Capitolul 1 OSCILAŢII  

 ȘI UNDE MECANICE

1.1. Mișcarea oscilatorie.  
 Pendulul gravitațional

1. Achiziții teoretice

Informaţie  

Analizează   
 situaţia! 

Experimentează  

Mișcarea unui corp care se repetă exact sau aproximativ la 

intervale de timp egale și care are loc simetric față de poziția 

sa de echilibru se numește mișcare os cilatorie.

Mișcările oscilatorii se mai numesc oscilații mecanice. 

Definiţii: 

 Ce este caracteristic mișcărilor care pot fi efectuate de corpurile reprezen-
tate în aceste imagini?

 Dați exemple asemănătoare.
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2. Aveți la dispoziție un resort, o masă marcată și un stativ.

 Confecționați un pendul, agățînd de resortul suspen-
dat de stativ o masă marcată. Un astfel de pendul se 
numește pendul elastic.

 Deplasați în jos masa marcată cu 2 ÷ 3 cm de la poziția de 
echilibru. Ce se întîmplă după ce eliberați masa marcată?

 Descrieți mișcarea masei marcate pe parcursul a 2 ÷ 3 min.

A

poziția  
inițială

poziția de 
echilibru

A

poziția inițială

poziția  
de echilibru

Amplitudinea se notează cu litera A  și se măsoară în unități de lungime –  
metri, centimetri etc.

Se consideră că pendulul a efectuat o oscilație completă atunci cînd bila 
(sau alt corp oscilant) revine în poziția sa inițială.

Perioada se notează prin T  și se măsoară în unități de timp. În cel mai simplu 
caz, pentru a calcula perioada oscilațiilor, se măsoară intervalul de timp t  pe par-
cursul căruia s-au efectuat mai multe oscilații, de exemplu, n  oscilații. Atunci:

Perioada = 
 numărul oscilațiilor

intervalul de timp
 sau T =

t
n

 (1). [T ]
SI
 = s.

O altă mărime ce caracterizează mișcarea oscilatorie este frecvența osci lațiilor.
Frecvența oscilațiilor se notează cu simbolul ν .

Pentru a afla frecvența, se împarte numărul de oscilații n  la intervalul de 
timp t în decursul căruia au fost efectuate aceste oscilații. Deci:

 sau  ν  =
n

t
  (2). intervalul de timp

 numărul oscilațiilor
Frecvența =

Se numește amplitudine abaterea maximă a corpului osci-

lant de la poziția sa de echilibru.

Definiţie: 

Se numește frecvență a oscilațiilor mărimea fizică egală cu 

numărul oscilațiilor efectuate într-o unitate de timp.

Definiţie: 

A

Se numește perioadă a oscilațiilor intervalul de timp în 

decursul căruia s-a efectuat o oscilație completă.

Definiţie: 

O altă mărime fizică ce caracterizează mișcarea oscilatorie este perioada 
oscilațiilor.
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  [ν ]
SI
 = 1

[t ]
SI

= 1
s

= Hz

Unitatea de măsură a frecvenței în SI este 1 Hz (hertz).

Din formula de calcul a perioadei (1) și a frecvenței (2) rezultă relația dintre 
frecvență și perioadă:

  ν  =
1  

T
 (3) sau T =

1  

ν
  (4).

Heinrich Hertz (1857 – 1894) și-a început activitatea științifică 
în anul 1880, sub conducerea vestitului fizician german  
H. Helmholtz, fiind orientată spre cercetarea fenomenelor 
legate de oscilațiile electrice. În 1887 editează lucrarea Despre 

oscilațiile electrice foarte rapide, în care descrie metoda lor de 
generare. În același an H. Hertz descoperă un fenomen ce ține 
de interacțiunea luminii cu substanța.

Scurt istoric  Scurt istoric  

Această unitate de măsură a fost numită în onoarea savantului german 
Heinrich Hertz.

Deci, la mărirea perioadei oscilațiilor unui pendul se micșorează frecvența os- 
cilațiilor sale. Și invers, la mărirea frecvenței se micșorează perioada oscila țiilor.

Perioada și frecvența oscilațiilor sînt mărimi fizice inverse ce 

caracterizează mișcarea oscilatorie.

Reţine! 

Determinarea perioadei și frecvenței oscilațiilor  
 unui pendul gravitațional

Materiale necesare: stativ cu clește, bilă, fir ( ≈ 1m), riglă, cronometru.
Mod de lucru:

 Confecționați un pendul gravitațional utilizînd acce-
soriile enumerate.

 Abateți pendulul de la poziția de echilibru sub un 
unghi nu prea mare față de verticală (de pînă la 5°), 
apoi lăsați-l liber.

 Măsurați timpul în care se efectuează un anumit 
număr de oscilații, de exemplu 30 de oscilații.

 Calculați perioada și frecvența oscilațiilor.

 Repetați experimentul de trei ori pentru diferite 
lungimi ale firului. 

Activitate   
 practică 

1Hz este frecvența oscilațiilor unui corp care efectuează 

o oscilație completă într-o secundă.

Definiţie: 



11

1. Ce se numește mișcare oscilatorie?

2. După ce criteriu oscilaţiile mecanice se deosebesc de alte mișcări perio-
dice?

3. Selectează mișcările oscilatorii din următoarele mișcări periodice: mișca-
rea pendulului unui ceasornic, mișcarea acelor ceasornicelor, mișcarea 
Lunii în jurul Pămîntului, mișcarea pistonului pompei la umflarea roţii de 
bicicletă, mișcarea unui punct al roţii în timpul rotirii acesteia. 

Verifică-ţi   
cunoștinţele 

Conceptele   
studiate recent 

4. Dă exemple de oscilaţii mecanice observate în natură sau în instalaţii 
tehnice.

5. Enumeră mărimi fizice ce caracterizează mișcarea oscilatorie și unităţile 
de măsură ale acestora în SI.

6. Ce înţelegi prin noţiunea de oscilaţie completă?

7. Un pendul elastic oscilează cu amplitudinea de 4 cm. Află drumul par-
curs și deplasarea corpului în decurs de :

 a) un sfert de perioadă;
 b) o jumătate de perioadă;
 c) trei sferturi de perioadă;
 d) o perioadă.

8. Un pendul gravitaţional efectuează 30 de oscilaţii timp de 60 s. Determi-
nă perioada și frecvenţa oscilaţiilor acestui pendul.

N r .  
e x p .

L u n g i m e a   
p e n d u l u l u i ,   

l ,  m

N u mă r u l  
o s c i l a ț i i l o r ,   

n

T i m p u l  t o t a l   
a l  o s c i l a ț i i l o r ,  

t , s

P e r i o a d a  
o s c i l a ț i i l o r ,   

T ,  s

F r e c v e n ța  
oscl iaț i i lor ,  

ν ,  H z

1

2

3

 Înscrieți rezultatele în tabelul de mai jos.

 Formulați concluzii. 
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La lecția precedentă v-ați familiarizat cu mișcarea oscilatorie și unele mă- 

rimi fizice care caracterizea-

ză această mișcare mecani-

că: amplitudinea, perioada 

și frecvența oscilațiilor.

În continuare vom studia  

două tipuri de oscilații: osci- 

lații libere și oscilații forțate.

1.2. Oscilații libere. Oscilații forțate

Priviți imaginile alăturate.

Comparați mișcarea 

mingii de ping-pong cu 

a aceleia de baschet.

Ce trebuie să între-

prindem ca mingea de 

ping-pong să se ridice 

de fiecare dată la aceeași înălțime ca și cea de baschet?

Informaţie  

Analizează   
 situaţia! 

Exprimă-ţi   
 părerea 

Dați exemple de oscilații forțate.

Indicați în fiecare caz forța ce acționează periodic din exterior.

Ce se va întîmpla dacă această forță și-ar înceta acțiunea?

Din cauza acțiunii forțelor de frecare, amplitudinea oscilațiilor libere se 

micșorează pînă cînd acestea încetează complet. În așa cazuri se spune 

că oscilațiile se amortizează. De exemplu, oscilațiile unui pendul scos din 

poziția de echilibru se amortizează cu timpul din cauza rezistenței aerului.

Atunci cînd rezistența este mică, amortizarea se observă numai după ce 

pendulul efectuează mai multe oscilații. Prin urmare, pe parcursul unui in-

terval mic de timp amortizarea poate fi neglijată.

Oscilațiile libere sînt oscilații amortizate.Reţine! 

Oscilațiile care au loc sub acțiunea unor forțe exterioare 

periodice se numesc oscilații forțate.

Definiţie: 

Oscilațiile care au loc fără acțiunea forțelor periodice din ex-

te rior se numesc oscilații libere.

Definiţie: 
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1. Completează căsuţele cu noţiuni recent studiate.

Fie că un pendul gravitațional 
(fig. 1) cu masa m  = 100 g începe să 
oscileze ca rezultat al abaterii ma-
sei marcate pînă la înălțimea maxi-
mă h m a x  = 5 cm față de poziția de 
echilibru.

Determinați energia potențială a 
pendulului, utilizînd formula: 

E p  =  m g h m a x 

și considerînd g  = 10 N/kg.

În momentul trecerii masei mar-
cate prin poziția de echilibru, viteza 
acesteia era v = 1 m/s. Determinați 
energia cinetică a pendulului în acest punct, utilizînd formula:

   E
c
 =  

mv 2  

2
 .

În care poziție masa marcată posedă energie cinetică maximă?
De ce?
Comparați această energie cu energia potențială a masei marcate la înălți-

mea maximă.
Cum se modifică valorile energiei potențiale și celei cinetice la mișcarea 

corpului de la poziția superioară pînă la poziția de echilibru, de la o poziție 
superioară pînă la alta?

Formulați concluzia privind conservarea energiei mecanice a acestui sistem, 
considerîndu-l izolat.
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Această afirmație este valabilă doar atunci cînd pierderile de energie se ne-
glijează.

Energia totală a unui sistem oscilant izolat este o mărime con-

stantă și egală cu energia potențială comunicată acestuia la 

scoaterea din poziția de echilibru.

Reţine! 
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