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 Dragi elevi!
În acest an veţi continua să pătrundeţi în tainele naturii, studiind fenomenele și 

legităţile fizice, descrise în manualul  „Fizica” pentru clasa a VII-a. Conţinutul caietului 

pe care îl propunem elevilor și profesorilor este corelat cu conţinutul manualului, fiind 

structurat în cinci unităţi de învăţare, fiecare constituită din două părţi: „Achiziţii teo-

retice” și „Achiziţii practice”. „Achiziţiile teoretice” sînt clasificate pe lecţii ce corespund 

respectivelor paragrafe din manual. După lecţia de reactualizare/sistematizare a cu-

noștinţelor teoretice urmează o lecţie de evaluare/autoevaluare care poate fi realizată 

atît ca activitate independentă a elevilor în clasă, cît și ca temă pentru acasă (după 

caz). În ce privește „Achiziţiile practice” care au ca scop înţelegerea și conștientizarea 

cunoștinţelor teoretice, această parte începe cu modele de rezolvare a problemelor, 

apoi elevii continuă independent această activitate pe parcursul a 3-5 lecţii după caz, 

rezolvînd situaţii tot mai complexe prin experimente și cercetări. La finele fiecărei ac-

tivităţi de învăţare sînt prezentate, în două variante, teste de  „Evaluare sumativă”.

Studiind fizica în acest an, veţi găsi răspunsuri la un șir de întrebări, cum ar fi: im-

portanţa determinării poziţiei unui corp în spaţiu, explicarea interacţiunii corpurilor, 

convingerea că forţa ce acţionează asupra unui corp depinde și de aria suprafeţei de 

contact, explicarea principiului de funcţionare a unor mecanisme simple care au me-

nirea de a ne ușura munca de zi cu zi etc.

Considerăm că acest caiet va deveni un ajutor de preţ pentru toţi elevii și profe-

sorii care doresc să obţină rezultate avansate în cunoașterea legilor naturii. În el sînt 

prezentate numeroase probleme, situaţii-probleme, lucrări de laborator, experimente 

și cercetări în corespundere cu manualul și curriculumul modernizat. Analizînd mo-

delele de probleme rezolvate, analizînd și cercetînd situaţiile propuse, în paralel cu 

cele prezentate în manual, veţi învăţa să aplicați cunoștinţele teoretice și veți înțelege 

unele mistere nedescoperite de voi. Problemele propuse în caiet au un caracter prac-

tico-aplicativ și corespund celor din  manual. Veţi avea posibilitatea să vă convingeţi 

singuri de legătura strînsă ce există între cunoștinţele știinţifice și tehnica contempo-

rană și, nu în ultimul rînd, de existenţa legilor fizice în lumea materială. Sperăm ca la 

sfîrșit de an școlar să-l ajutaţi pe Arhimede să găsească acel punct de sprijin pentru a 

„răsturna Pămîntul”.

 Mult succes!
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1. Achiziții teoretice

Lecţia 1. Subiectul: Poziția unui corp în spațiu
Data

1. Continuă enunţurile astfel încît ele să fie complete.

a) Mulțimea de corpuri ce ne înconjoară se numesc  

b) Locul unde se află corpul în momentul dat de timp este numit  

c) Orice corp în raport cu care se studiază mișcarea unui corp se numește 

d) Pentru determinarea poziției unui corp este necesar să cunoaștem   

  lui față de corpul de referință și  dintre aceste corpuri.

2. Citește cu atenţie textul.

La ora 7.30 min îmi iau ghiozdanul și pornesc spre școală. Îndepărtîndu-mă de casă, trec 
pe lîngă casa vecinilor, copacii de pe marginea drumului, grădinița de copii. Peste cinci mi-
nute ajung la oficiul poștal. Pun invitația pentru prietenul meu în cutia poștală. La intersecția 
cu strada M. Eminescu mă întîlnesc cu colegul de bancă. Trecem pe la magazinul mixt, și la 
ora 8.00 ajungem în sala de clasă.

a) Identifică cel puțin trei poziții ale corpului descrise în text.  

b) Numește corpurile care ar putea fi folosite drept corp de referință.

 1) ; 2) ; 3 .

c) Casa, oficiul poștal, strada M. Eminescu, școala pot servi drept corpuri de referință?   
 Argumentează răspunsul. 

d) Să presupunem că un prieten nou dorește să-ți facă o vizită, însă nu știe unde locuiești. 

 Cum îi vei explica prin telefon (skype) ca să-ți găsească casa. 

Unitatea de învățare nr. 1. MIȘCARE ȘI REPAUS
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e) Dă 2-3 exemple de cazuri în care este necesar să cunoaștem poziția corpului.  
 Argumentează răspunsul.

f) Alege un corp de referință. Descrie poziția casei tale (școlii) față de acest corp. 

 Argumentează importanţa regulamentului de circulaţie. 

 

 

 

 

 

Lecţia 2. Subiectul: Mișcarea mecanică
Data

1. Timp de trei minute scrie cît mai multe enunțuri folosind termeni-cheie: poziţia corpului,  

 corp de referinţă. (scriere liberă)

2. Descoperă.

Ionuţ și Gabriel se află în același vagon al trenului Chișinău-Ocniţa. La ora 14.30 min tre-
nul trece fără să se oprească prin faţa șefului de gără din Cornești.

a) Care din următoarele afirmații sînt adevărate? Încercuiește varianta aleasă.

•	 Ionuţ,	Gabriel,	geamantanul	lor,	trenul	sînt	corpuri.	 A	 F

•	 La	ora	14.30	Gabriel	are	o	anumită	poziţie	faţă	de	şeful	de	gără,	
 iar la ora 14.35 are o altă poziţie. A F

•	 Ionuţ	nu	îşi	schimbă	poziţia	faţă	de	şeful	de	gără.	 A	 F

•	 Ionuţ	şi	Gabriel	îşi	schimbă	permanent	poziţia	faţă	de	şeful	de	gără.	 A	 F

•	 Poziţia	lui	Ionuţ	se	schimbă	permanent	faţă	de	Gabriel.	 A	 F
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b) Alege-l pe Ionuţ drept corp de referinţă și precizează dacă Gabriel, șeful de gără se află 
 în mișcare sau în repaus faţă de el. Gabriel se află în stare de ____________ faţă de Ionuţ.  
 Şeful de gară se află în stare de ______________________faţă de Ionuţ.

c) Dă exemple de corpuri de referinţă faţă de care Gabriel se află în repaus.

 

 

d) Enumără 2-3 corpuri faţă de care Gabriel se află în mișcare.

 

3. Din două avioane care zboară unul lîngă altul la aceeași înălțime  
 și cu aceeași viteză sar în același timp doi parașutiști. 
 Alege diferite corpuri de referință și precizează dacă para- 
 șutiștii sînt în mișcare sau în reapaus față de ele.

4. De ce repere avem nevoie pentru determinarea poziţia unui corp?

 

 

 

5. Sistemul de referință este construit din:  

6. Prezintă răspunsul corect.

Călătorii din autobuz șed comod pe scaune. Călătorii sînt în repaus sau în mișcare: 

a) Faţă de scaune? _________________________________________________________ 

b) Faţă de casele aflate de-a lungul drumului?___________________________________

Lecţia 3. Subiectul: Descrierea mișcării mecanice
Data

1. Continuă propoziţiile astfel încît ele să fie complete.

_____________________________ este corpul ale cărui dimensiuni pot fi neglijate în anu-
mite condiţii. Linia descrisă de mobilul în mișcare se numește _______________.

Traiectoria punctului marerial poate fi _______________și_______________________.

Lungimea traiectoriei se numește __________________________. Segmentul de dreaptă 
orientat ce unește poziţia iniţială cu cea finală se numește _________________________.
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________________și ____________________________ sînt mărimi fizice care au în SI uni-
tatea de măsură____________________.

2. Folosind fig.1 din manual pag. 15, formulaţi în alt mod definiţia pentru deplasare și   

 drum parcurs.

3. Ce element al mișcării este indicat de versurile:

Ce urmă lasă șoimii-n zbor?

Ce urmă peștii-n apa lor?

( George Coșbuc, Moartea lui Fulger) 

4. Din figura alăturată determinaţi: 

a) distanţa parcursă de un mobil între localităţile A și C. 

 ________________

b) distanţa parcursă de acest mobil între localităţile A și B. 

 ________________

c) distanţa parcursă de acest mobil între localităţile C și B. 

 ________________

d) Numește cel puţin 4 corpuri de referinţă în raport cu care poate fi studiată această miș-
care în situația reală. 

e) Poate fi considerat mobilul ce parcurge distanţele AC, AB drept punct material?

 Argumentaţi răspunsul.  

5. Reprezintă traiectoria pe care o parcurgi în mișcarea de la școală pînă acasă.

6. Enumără tipurile de traiectorii utilizate.
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7. Cercetează.

Un automobil trebuie să se deplaseze pe un traseu 
ABC pe o șosea ca în figura alărurată. Cu cît se scurtea-
ză distanţa parcursă între A și B, dacă există un trans-

port aeriană? AC = 500 km; BC = 1200 km.

8. Poţi preciza dacă te afli în mișcare sau în repaus atunci cînd stai cu faţa în sus, privind cerul  
 senin, pe un șes neted, plan? Argumentează răspunsul.

Lecţia 4. Subiectul: Mișcarea rectilinie uniformă. Viteza
Data

1. Alege răspunsurile corecte.

•	 Mişcarea	mecanică:

 a) reprezintă schimbarea poziţiei unui mobil faţă de corpul de referinţă;

 b) poate fi deosebită după forma traiectoriei;

 c) se clasifică în mișcare rectilinie și curbilinie;

 d) are loc atunci cînd mobilul nu-și schimbă poziţia faţă de corpul de referinţă;

 e) reprezintă o necesitate practică foarte importantă.

•	 Traiectorie:

 a) se numește segmentul de dreaptă orientat ce unește poziţia iniţială cu cea finală;

 b) este linia de-a lungul căreia se mișcă mobilul;

 c) poate fi o linie dreaptă sau curbilinie;

 d) reprezintă una din caracteristicile mișcării mecanice;

 e) este lungimea drumului parcurs.

2. Subliniază răspunsul corect.

a) Un corp se mișcă rectiliniu uniform, dacă parcurge distanţe egale/diferite în orice inter- 
 vale de timp egale.

b) Viteza, distanţa parcursă și timpul sînt mărimi fizice/nu sînt mărimi fizice ce caracterizează 
 mișcarea mecanică.
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c) Legea schimbării poziţiei corpului d = V t exprimă/nu exprimă relaţia dintre viteză, distanţă  
 și intervalul de timp.

d) Într-o mișcare neuniformă viteza corpului este constantă/este diferită pe diferite porţiuni 
 de drum.

3. Răspunde la întrebări.

a) Ce reprezintă viteza unui corp?

b) Cînd viteza unui corp este egală cu 1m/s? 

c) Ce mărimi fizice trebuie să cunoaștem pentru a putea calcula viteza unui corp? 

4. Lungimea unei șine de cale ferate este de 12 m. Ești în excursie, mergi cu trenul și ai vrea să 
 știi, cu aproximaţie, ce viteză are trenul la un moment dat. Cum vei proceda?

5. Exerciţiu:

 În tabelul de mai jos sînt reprezentate vitezele de alergare ale cîtorva animale. Com-
pletează tabelul, exprimînd vitezele în unităţile indicate. Aranjează animalele în ordinea 
descreșterii vitezelor (de la cel mai rapid la cel mai lent). 

V 

(m/s)

V 

(m/min)

V 

(m/h)

V 

(km/h)

1 Cămila 72

2 Iepurele 1166

3 Struțul 13,9

4 Elefantul 666

5 Leul 21,9

6 Girafa 850
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6. Efectuează transformările în SI.

360  =  ms; 720 
 

=  1080  = 

36  =  72  =  108  = 

3,6 
 

=  7,2  =  10,8 
 

= 

Compară rezultatul obţinut. Concluzionează.

Lecţia 5. Subiectul: Reprezentarea grafică a mișcării
Data

1. Exerciţiu. O buburuză se deplasează de-a lungul unei rigle, rectiliniu și uniform, cu viteza de  

 2 cm/s. Reprezintă traiectoria indicînd poziţia ei în fiecare secundă.

1. 

 0 d (cm)

2.  Ştiind că la momentul iniţial t
0
=0 coordonata de  

  poziţie este d
0
=0 și folosind legea mișcării rectilinii  

  și uniforme, completează un tabel ca cel alăturat. 

•	 Trasează	două	axe	perpendiculare	 (una	orizontală	şi	una	verticală)	care	au	o	origine	 
 comună.

t (s) 0 1 2 3 4 5

d (cm) 0 2

Află mai mult

Se știe că unitatea de măsură a vitezei în SI este m/s. În afară de aceasta în practică 
se folosesc și alte unități, cum ar fi: km/h, km/min, km/s, cm/min etc. Să ne învățăm 
să exprimăm o unitate de măsură prin alta. Pentru aceasta amintește-ți:

1 min = 60 s 1 h = 3600 s 1 h = 60 min

Exemplul 1. Presupunem că viteza unui tren este de 72 km/h.

Exprimă această viteză în m/s.

Procedăm în felul următor:

[V ]
m/s 

= 72  = 72  = 20 m
s

Exemplul 2. Viteza unui melc este de 1mm/s. Exprimă această viteză în m/s.

[V ]
m/s

 = 1  = 1  = 0,001 m
s
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•	 Pe	axa	orizontală	(abcisa),	numită	şi	axa	timpului,	rep- 
 rezintă intervalele de timp indicate în tabel.

•	 	Pe	axa	verticală	(ordonata),	numită	şi	axa	coordonatei	 
 de poziţie, reprezintă coordonatele de poziţie indi- 
 cate în tabel.

•	 La	momentul	 t
1
 = 1s, coordonata de poziţie a mobi- 

 lului este d
1
 = 2 cm. Reprezintă punctul A cu coordo- 

 natele (1, 2), aflat la intersecţia dreptelor duse paralel 
 din punctele P și P

I
. Asemănător construiește toate  

 punctele ale căror coordonate (t, d) sînt indicate în tabel.

•	 Uneşte	punctele	obținute.

Concluzie: Unind punctele ale căror coordonate sînt t și d, se obţine un segment care 

reprezintă  

2. Legea mișcării unui mobil ce se deplasează rectiliniu este reprezentată în graficul alăturat. 
 Completează spaţiile libere. 

•	 	Mişcarea	mobilului	este	rectilinie	şi	______________deoarece	graficul	reprezintă 

 ______________________.

•	 La	momentul	iniţial	t
0
 = 0 h, coordonata de poziţie ini- 

 ţială a mobilului este d
0
 = km. 

•	 La	momentul	t
2
 = 2 h, mobilul se găsește în punctul cu  

 coordonata d
2
 = km.

•	 Durata	mişcării	mobilului	este	∆t	= h, distanţa  
	 parcursă	în	acest	interval	de	timp	este	∆d	=	 km.

•	 Viteza	mobilului	este	V =    =   .

3. Un pieton se pornește din localitatea A la ora 10.00 cu o viteză constantă de 4 km/h și se  
  îndreaptă spre localitatea B, aflată la distanţa de 16 km faţă de A. Consideră mișcarea pieto- 
  nului rectilinie.

a) Trasează graficul mișcării pietonului:
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b)  Folosind graficul, răspunde la următoarele întrebări:

- La ce distanţă de localitatea A se află pietonul la ora 12.30? d = m.

- La ce oră va ajunge pietonul în punctul B? t =  h.

4. O arie curioasă.

 În imaginea alăturată este reprezentat graficul vitezei unui mobil aflat în mișcare rectili-
nie uniformă în diferite momente.

a) Ce mărime fizică corespunde lăţimii dreptunghiului?  
  În ce unităţi de măsură se exprimă? 

b) Ce mărime fizică corespunde lungimii dreptunghiului?  

c) În ce unităţi de măsură se exprimă? 

d) Care este aria dreptunghiului hașurat? Cărei mărimi fizice îi corespunde această arie?

5. Două automobile se deplasează pe aceeași șosea. Graficele mișcării acestor automobile  
  sînt reprezentate în figura alăturată.

a)  Identifică sensurile de mișcare.

b) Determină poziţiile iniţiale ale automobilelor.  
 d

0 1
 = ______km; d

0 2
 = _____ km

c) Compară momentele iniţiale (momentul de timp în  
 care fiecare automobil începe mișcarea). 

 t
0 1

 = _____min; t
0 2

 = ______min; t
0 3

 = _______min.

d) Descrie rezultatul obţinut.

e) Ce reprezintă punctul de intersecţie a acestor două grafice?


