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Proiect didactic pentru implementarea în clasă 

LUPU CONSTANTIN 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești 

 

 

Disciplina: _________M1 Măsurări tehnice________ 

Clasa a X-a 

Calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparați 

 

 

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activității didactice Timp 

Clasa a X-a/ 15-16 

ani 

2. Producerea și 

utilizarea curentului 

electric 

2.4. Gruparea 

rezistoarelor și 

generatoarelor 

electrice 

 

Gruparea rezistoarelor  50 minute 

 

Justificarea didactică pentru utilizarea TIC 
Competențe / Obiective 

operaționale 

Pentru desfășurarea acestei activități didactice voi utiliza o 

serie de instrumente TIC. Utilizarea acestora în procesul de 

predare-învățare-evaluare are o serie de avantaje. 

 

Prezentarea educațională „Prezentarea 

didactică_Gruparea rezistoarelor_Lupu Constantin”  este 

introdusă în momentul Transmiterea noilor cunoștințe și 

dirijarea învățării. Utilizarea ei prezintă avantaje precum: 

- sintetizarea informației; 

 

Competențe-cheie 

1. Înțelegerea și explicarea unor 

fenomene fizice, a unor procese 

tehnologice, a funcționării și 

utilizării unor produse ale 

tehnicii întâlnite în viața de zi cu 

zi 
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-comunicarea pe verticală (profesor-elev) devine mai ușoară, 

concisă  și în același timp mult mai atractivă, prin expunerea 

în cadrul unei prezentări PowerPoint informații utile 

- informațiile captează atenția copiilor, stârnind curiozitatea, 

suplimentând informațiile furnizate de manual, oferindu-le în 

același timp acestora, un suport practic dar și vizual; 

- creșterea randamentului însușirii coerente a cunoștințelor prin 

aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor; 

- posibilitatea unor discuții cu privire la tema activității; 

-întărirea motivației elevilor în procesul de învățare; 

- verificarea în mod rapid a răspunsurilor; 

-dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate 

generală de rezolvare a unei probleme elevul își găsește singur 

răspunsul pentru o problemă concretă; 

-implicarea activă a resurselor umane și utilizarea metodelor 

active. 

 

Videoclipul educațional „Gruparea serie, paralel și mixtă 

a becurilor” este introdus în momentul: Fixarea 

cunoștințelor  și prezintă o serie de avantaje: 

•Captarea imediată a atenției elevilor; 

•Permite alegerea temelor dorite, planificarea cursurilor dorite 

în concordanta cu nivelul actual de pregătire, asigurându-se o 

mai bună asimilare a cunoștințelor și o adaptare a evoluției 

formării la capacitatea de înțelegere a elevului. 

•Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 

•Toți elevii sunt implicați în activitate; 

•Introducerea elevilor în dezvoltarea tehnologiei; 

•Stimularea memoriei vizuale a elevilor. 

Aplicatia educațională de calcul tabelar  „Gruparea 

rezistoarelor_Lupu Constantin” introdusă în momentul 

lecției, Obținerea performanței,  aduce o serie de avantaje: 

2. Investigația științifică 

experimentală și teoretică 

aplicată în fizică 

3. Comunicarea 

4. Protecția propriei persoane, a 

celorlalți și a mediului 

înconjurător 

 

 

Competențele specifice 

prevăzute în programa școlară 

pentru conținuturile de la punctul 

2.4 Gruparea rezistoarelor și 

generatoarelor electrice sunt 

următoarele: 

o Descrierea 

caracteristicilor grupărilor serie, 

paralel, mixt a rezistoarelor și 

generatoarelor electrice 

o Utilizarea algoritmilor de 

rezolvare de probleme în cazul 

grupărilor serie, paralel, mixt a 

rezistoarelor și generatoarelor 

electrice. 

 

 

Pe parcursul acestei lecții se 

urmăresc următoarele obiective 

operaționale: 

• să poată calcula rezistența 

echivalentă pentru mai mulți 

rezistori legați în serie sau 

legați în paralel sau mixt 
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-informațiile prezentate sub formă vizuală sunt percepute și 

reținute mult mai ușor decât cele transmise exclusiv verbal 

-permite centralizarea rezultatelor experimentale 

-permite prelucrarea datelor obținute 

-realizează reprezentări grafice 

-oferă posibilitatea unor discuții cu privire la tema activității; 

-întărește motivația elevilor în procesul de învățare; 

-elevul își găsește singur răspunsul pentru o problemă 

concretă; 

-implicarea activă a resurselor umane și utilizarea metodelor 

active 

 

Blogul, https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/ , utilizat la 

Tema de „casă” prezintă o serie de avantaje: 

- îi ajută pe oameni să-și publice cu ușurință ideile, 

cunoștințele, părerile, noutățile.  

- este un mijloc eficient de comunicare 

- cu ajutorul lui se mărește gradul de interacțiune și se lărgește 

grupul social căruia i se poate adresa 

- este ușor de întreținut, revizuit. 

- învățarea nu mai este doar un proces de transfer de informații 

de la instructor la cursant, ci și un proces de construire de 

cunoștințe în timpul interacțiunii cu ceilalți participanți ai 

grupului la o anumită activitate educativă. 

- datorită posibilității elevului de a citi materialele colegilor 

postate on-line, apare și învățarea în echipă, comunicarea, 

spiritul critic, identificarea unei probleme, dialogul, găsirea 

metodelor de rezolvare. 

- materialele postate de către profesor vor fi oricând la 

îndemâna elevilor, aceștia pot face comentarii despre modul în 

care au înțeles sau nu informațiile postate de către profesor 

- elevii pot contribui și ei cu informații noi legate de temă. 

 

• să poată realiza un montaj 

virtual cu rezistoare grupate 

mixt 

• să cunoască modul de legare a 

ampermetrului și voltmetrului 

în rețea 

 

Utilizarea tehnologiei 

informației și comunicării în 

predarea fizicii vizează în esență 

următoarele obiective: 

A. Creșterea eficienței 

activităților de învățare 

În acest scop, TIC se utilizează 

pentru: 

• Modelarea unor 

fenomene fizice și a funcționării 

unor aparate.  

• Realizarea de 

experimente în laboratoare 

virtuale.  

• Prelucrarea datelor 

experimentale.   

B. Dezvoltarea 

competențelor de comunicare și 

studiu individual (a învăța să 

înveți) în contextul disciplinei 

TIC pune la dispoziția elevilor o 

diversitate de modalități concrete 

în sprijinul dezvoltării 

competențelor de comunicare și 

de studiu individual în contextul 

https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
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Avantajele utilizării site-urilor Wiki 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Series_and_parallel_circuits#Parallel_circuits 

în educație: 

· Sunt ușor de folosit de către elevi; 

· Dezvoltă spiritul de muncă în echipă; 

· Oferă posibilitatea implicării directe a tuturor elevilor, 

eliminând emoția și timiditatea; 

· Facilitează schimbul de opinii și de cunoștințe; 

· Creează interdependență completă spațio-temporală; 

·Facilitează comunicarea interactivă asincronă între profesori 

și elevi prin intermediul resurselor educaționale; 

· Oferă posibilitatea partajării cunoștințelor; 

·Oferă control asupra procesului de autoinstruire; 

·Permit crearea conținutului prin colaborare; 

·Permit introducerea de conținut multimedia; 

·Permit evaluarea calitativa și cantitativă a muncii elevilor; 

·Dezvoltă simțul de asumare a responsabilității pentru munca 

depusă; 

·Reprezintă depozite permanente de informație și cunoștințe. 

disciplinei. Astfel, TIC poate fi 

utilizată în acest scop pentru: 

• Colectarea informațiilor.  

• Prezentarea informațiilor 

• Tehnoredactarea 

documentelor.  

  

https://ro.qaz.wiki/wiki/Series_and_parallel_circuits#Parallel_circuits
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Termeni cheie Resurse 

Rezistoarele sunt dispozitive folosite în 

circuitele electrice pentru a regla intensitatea 

curentului electric. 

Rezistența electrică este egală cu raportul 

dintre tensiunea electrică U aplicată unui 

conductor și intensitatea I a curentului electric 

care îl străbate 

Legea lui Ohm - Intensitatea curentului pe o 

porțiune de circuit este direct proporțională cu 

căderea de tensiune pe acea porțiune și invers 

proporțională cu rezistența electrică a acelei 

porțiuni: I=U/R 

Legea I a lui Kirchoff - Suma algebrică a 

intensităților curenților care se întâlnesc într-

un nod de rețea este egală cu zero: 

∑𝑰𝒊 = 𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

Legea II a lui Kirchoff -  Suma algebrică a 

tensiunilor electromotoare este egală cu suma 

algebrică a produselor dintre intensitatea 

curentului și rezistența totală pentru fiecare 

ramură. 

∑𝑬𝒊 =

𝒏

𝒊=𝟏

∑𝑰𝒋𝑹𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

 

Rezistor echivalent este rezistorul care are ca 

rezistență electrică cu rezistența grupării date. 

Acest rezistor montat între aceleași două 

puncte ca și gruparea înlocuită va determina 

aceeași cădere de tensiune. 

 

 Prezentarea Power Point „Gruparea rezistoarelor” 

 Videoclipul educațional „Gruparea becurilor”  

 Kitul virtual de la adresa  

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-

dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-

lab_en.html  

 aplicația Excel „Gruparea rezistoarelor”  

 blogul educațional 

https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/ 

 Wiki 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83 

https://ro.other.wiki/wiki/Resistor. 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor 

 

 

 Videoproiector 

 Laptop 

 12 calculatoare  

 Conexiune internet 

 Tablă 

 Cretă 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83
https://ro.other.wiki/wiki/Resistor
https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor
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Desfășurarea activității didactice  

1. Momentul organizatoric (2 minute) 

Profesorul salută clasa și asigură condițiile optime de desfășurare a procesului didactic. 

Notează absenții în catalog și roagă elevii să se pregătească pentru ora de curs. Elevii 

se pregătesc de oră. 

2. Reactualizarea cunoștințelor și deprinderilor (4 minute) 

Profesorul solicită elevilor să enunțe legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. 

Elevii prezintă răspunsul. Un elev notează expresia matematică a legii la tablă. Elevii 

notează formula în caiete.  

Răspuns așteptat: Intensitatea curentului pe o porțiune de circuit este direct 

proporțională cu căderea de tensiune pe acea porțiune și invers proporțională cu 

rezistența electrică a acelei porțiuni: 

𝑰 =
𝑼

𝑹
 

Profesorul cere elevilor să enunțe legile lui Kirchoff. 

Elevii prezintă răspunsurile. Un elev notează expresia matematică a legii I la tablă și 

realizează un desen explicativ. Al doilea elev notează legea II a lui Kirchoff și 

realizează desenul explicativ. Elevii notează în caiete.  

Răspunsuri așteptate: 

Legea I: Suma algebrică a intensităților curenților care se întâlnesc într-un nod de rețea 

este egală cu zero: 

∑𝑰𝒊 = 𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

I-I1-I2-I3=0 
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Legea II: Suma algebrică a tensiunilor electromotoare este egală cu suma algebrică a 

produselor dintre intensitatea curentului și rezistența totală pentru fiecare ramură. 

∑𝑬𝒊 =

𝒏

𝒊=𝟏

∑𝑰𝒋𝑹𝒋

𝒎

𝒋=𝟏

 

E=R1I1+ R2I2 +R3I3 

Metode și procedee folosite: conversația, observația 

Mijloace de învățământ: caiete, tablă, cretă  

Forma de organizare: frontal. 

 

3. Captarea atenției (3 minute) 

Profesorul prezintă elevilor o instalație de pom de iarnă cu 5 ramuri și 120 leduri. 

Alimentează instalația. Apoi elimină un led din circuit. Se va stinge o ramură a 

instalației. Cere elevilor să identifice tensiunea de funcționare a ledului. 

Răspuns așteptat: 12V. 

 

Profesorul lansează provocarea:  

i. De ce s-a întrerupt doar o parte din instalație?  

ii. De ce ledul nu are tensiune nominală de 220-240V?  

iii. De ce nu se ard ledurile? 

Răspunsuri așteptate: 

i. Pe fiecare ramură ledurile sunt legate în serie. Ramurile sunt conectate în 

paralel. 

ii. Căderea de tensiune reală pe led va fi 240V/ 24 = 10V 

iii. Căderea de tensiune reală este mai mică decât căderea de tensiune maximă 

suportată de led (10V<12V).  

Profesorul explică faptul că există mai multe moduri de legare a rezistoarelor. Propune 

ca în continuare să se dea răspunsul la aceste întrebări. Profesorul arată că pentru 
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înțelegerea fenomenelor este nevoie să se discute în continuare de gruparea 

rezistoarelor. 

Metode și procedee folosite: conversația, observația, experimentul 

Mijloace de învățământ: instalație pom iarnă  

Forma de organizare: frontal. 

 

4. Anunțarea temei și a obiectivelor (2 minute) 

Profesoral anunță titlul lecției, „GRUPAREA REZISTOARELOR”, și îl notează pe 

tablă. 

Profesorul anunță obiectivele lecției. La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

• să poată calcula rezistența echivalentă pentru mai mulți rezistori legați în 

serie, legați în paralel sau mixt 

• să poată realiza un montaj virtual cu rezistoare grupate mixt 

• să cunoască modul de legare a ampermetrului și voltmetrului în rețea 

Elevii notează titlul lecției pe caiete. 

Metode și procedee folosite: conversația. 

Mijloace de învățământ: caiete, tablă, cretă  

Forma de organizare: frontal. 

 

5. Transmiterea noilor cunoștințe și dirijarea învățării (12 minute) 

Pentru transmiterea noilor cunoștințe profesorul apelează la prezentarea Power Point  

„Gruparea rezistoarelor” 

❖ La slide-ul 2 profesorul propune studiul unei grupări serie. 

Cu această ocazie lansează provocarea: „Problema care se pune este de a găsi un 

rezistor echivalent ca rezistență electrică cu rezistența grupării date. Acest rezistor 

montat între aceleași două puncte ca și gruparea înlocuită va determina aceeași cădere 

de tensiune.” 

Elevii desenează pe caiete schema propusă. 

❖ La slide-ul 3 profesorul solicită elevilor să aplice legea lui Ohm pentru fiecare 

rezistor în parte. 

Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect 

Răspunsuri așteptate: 

U=IRs 

file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Prezentarea%20didactica_Gruparea%20rezistoarelor_Lupu%20Constantin.pptx
file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Prezentarea%20didactica_Gruparea%20rezistoarelor_Lupu%20Constantin.pptx
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U1=IR1 

U2=IR2 

U3=IR3 

❖ La slide-ul 4 propune să se scrie legea a II-a a lui Kirchoff pentru porțiunea de 

circuit. 

Elevii răspund și notează relația pe caiete. 

Răspuns așteptat: 

U= U1+U2+U3 

I Rs = IR1+IR2+IR3 

❖ La slide-ul 5 profesorul solicită elevii să scrie rezistența echivalentă a grupării 

serie. 

Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect. 

Răspuns așteptat: 

Rs= R1+R2+R3 

În continuare profesorul generalizează relația. 

Elevii notează pe caiete. 

❖ La slide-ul 6 profesorul propune studiul unei grupări paralel. 

Cu această ocazie lansează provocarea: „Problema care se pune este de a găsi un 

rezistor echivalent ca rezistență electrică cu rezistența grupării date. Acest rezistor 

montat între aceleași două puncte ca și gruparea înlocuită va determina aceeași cădere 

de tensiune.” 

Elevii desenează pe caiete schema propusă. 

❖ La slide-ul 7 profesorul solicită elevilor să aplice legea lui Ohm pentru fiecare 

rezistor în parte. 

Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect 

Răspunsuri așteptate: 

I=
𝑼

𝑹𝑷
 

 𝑰𝟏 =
𝑼

𝑹𝟏
  

𝑰𝟐 =
𝑼

𝑹𝟐
  

𝑰𝟑 =
𝑼

𝑹𝟑
 

❖ La slide-ul 8 propune să se scrie legea I a lui Kirchoff pentru nodul A 
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Elevii răspund și notează relația pe caiete. 

Răspuns așteptat: 

I= I1+I2+I3 

𝑼

𝑹𝑷
= 

𝑼

𝑹𝟏
 + 

𝑼

𝑹𝟐
 + 

𝑼

𝑹𝟑
  

❖ La slide-ul 9 profesorul solicită elevii să scrie rezistența echivalentă a grupării 

paralel. 

Elevii răspund și notează pe caiete răspunsul corect 

Răspuns așteptat: 

𝟏

𝑹𝑷
= 

𝟏

𝑹𝟏
 + 

𝟏

𝑹𝟐
 + 

𝟏

𝑹𝟑
 

În continuare profesorul generalizează relația. 

Elevii notează pe caiete. 

❖ La slide-ul 10 profesorul propune o aplicație simplă. 

Profesorul solicită să se calculeze Rs1,2, Rs3,4,Rp. 

Răspunsuri așteptate: 

RS1,2=R1+R2=20    

RS3,4=R3+R4=40  

𝟏

𝑹𝑷
= 

𝟏

𝑹𝑺𝟏,𝟐
 + 

𝟏
𝑹𝑺𝟑,𝟒

 

RP=40/3  

Metode și procedee folosite: conversația, explicația, rezolvarea de probleme   

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, caiete, tablă, cretă  

Forma de organizare: frontal. 

 

6. Fixarea cunoștințelor (10 minute) 

Pentru fixarea cunoștințelor profesorul folosește videoclipul educațional „Gruparea 

becurilor”. Profesorul lansează videoclipul. 

La 10” profesorul arată că în continuare se va urmări legarea serie și respectiv paralel 

a 3 becuri/ leduri. Se începe cu gruparea serie. 

În intervalul 10” – 1`27” profesorul prezintă legarea serie a 3 rezistori.  

Elevii urmăresc cu atenție. 

La 1`28” profesorul lansează întrebarea. „De ce scade intensitatea luminii atunci când 

sunt legați mai mulți rezistori în serie?”  

file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Videoclip%20educațional_Gruparea%20becurilor.mp4
file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Videoclip%20educațional_Gruparea%20becurilor.mp4
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Elevii se consultă și răspund. 

Răspuns așteptat: tensiunea electromotoare a sursei fiind aceeași, scade căderea de 

tensiune pe fiecare bec. 

La 1`34” profesorul propune o a doua întrebare: Ce se întâmplă dacă se arde un bec la 

legarea serie? 

Elevii se consultă și răspuns la întrebare. 

Răspuns așteptat: Becul ars va acționa ca un întrerupător deschis, celelalte becuri se 

sting.    

În intervalul 1`38”  - 2`51”  profesorul prezintă legarea în paralel a 3 rezistori. 

Elevii urmăresc cu atenție. 

La 2`50” profesorul lansează întrebarea: „Ce puteți spune de intensitatea luminii la 

legarea în paralel?” 

Elevii se consultă și răspund. 

Răspuns așteptat: Becurile vor lumina la fel întrucât căderea de tensiune pe fiecare 

este aceeași.    

La 2`53” profesorul adresează întrebarea „Ce se întâmplă dacă se arde un bec la legarea 

paralel?” 

Elevii se consultă și răspund. 

Răspuns așteptat: Becurile vor lumina în continuare. Nu este afectată continuitatea 

circuitului. 

În intervalul 3`04”  - 5`36” profesorul prezintă o grupare mixtă realizată cu ajutorul 

kitului virtual de la adresa https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-

dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html.   

 Elevii urmăresc cu atenție. 

La 5`37” profesorul face o recapitulare a noțiunilor prezentate în videoclip. 

Elevii notează în caiete. 

 

Profesorul revine cu întrebările lansate în momentul de captare a atenției. 

i. De ce s-a întrerupt doar o parte din instalație?  

ii. De ce ledul nu are tensiune nominală de 220-240V?  

iii. De ce nu se ard ledurile? 

Răspunsuri așteptate: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html
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i. Pe fiecare ramură ledurile sunt legate în serie. Ramurile sunt conectate în 

paralel. 

ii. Căderea de tensiune reală pe led va fi 240V/ 24 = 10V 

iii. Căderea de tensiune reală este mai mică decât căderea de tensiune maximă 

suportată de led (10V<12V).      

Metode și procedee folosite: conversația. explicația,  

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, caiete. 

Forma de organizare: frontal. 

 

7. Obținerea performanței (13 minute) 

Profesorul împarte clasa în 6 grupe a câte 4 elevi. Fiecare grupă va avea la dispoziție 2 

calculatoare, unul pentru folosirea laboratorului virtual (C1) și unul pentru înregistrarea 

și prelucrarea datelor (C2). 

Profesorul trimite aplicația Excel „Gruparea rezistoarelor”, pe classroom. Elevii vor 

rezolva aplicația de pe foaia „ora curs”: 

1) Se construiește rețeaua dată – C1 

2) Se calculează rezistența echivalentă  

3) Se aplică diferite valori pentru tensiunea la borne – C2 

4) Se citește, la ampermetru valoarea intensității curentului electric – C1 

5) Se completează tabelul – C2  

6) Aplicația trasează graficul U=f(I). – C2 

7) Rezistența echivalentă este dată de panta graficului.  

8) Se compară cu valoarea rezultată prin calcul.  

Profesorul supraveghează activitatea grupelor și corectează eventualele erori. 

Gupele, printr-un raportor, prezintă rezultatele grupelor.  

Profesorul notează pe tablă rezistențele echivalente obținute. Se compară rezultatele 

grupelor. 

Metode și procedee folosite: conversația, învățarea prin colaborare, problematizarea 

Mijloace de învățământ: laptop, calculator, videoproiector. conexiune Internet, 

aplicația Excel 

Forme de organizare: pe grupe 

 

file:///H:/part%20F/STIINTE%202019-2021/AN%20II/TIC/TEME/LUPU%20C/Aplicatie%20calcul%20tabelar_educationala_GRUPAREA%20REZISTOARELOR_Lupu%20Constantin.xlsx
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8. Anunțarea și explicarea temei pentru acasă (4 minute) 

În vederea completării cunoștințelor acumulate profesorul propune realizarea unei 

„teme de casă”.  

Profesorul prezintă blogul educațional https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/ . 

Pe pagina Tema de „casă”, din blog, profesorul a postat urătoarea temă: 

 

Pe această pagină regăsiți grupări mixte ale unor rezistoare. Vă propun să calculați 

rezistența echivalentă a acestor grupări. Puteți utiliza materialele postate pe pagina 

„Materiale” a acestui blog. Pentru R1, R2, R3, R4 se vor utiliza valorile din aplicația 

postată în „Calcul tabelar. Gruparea rezistoarelor”. 

Veți lucra pe 3 grupe de elevi conform repartizării făcute la ora de curs.  

Fiecare grupă trebuie să realizeze următoarele produse: 

- construirea montajului (rețelei) în laboratorul virtual și determinarea experimentală a 

rezistenței echivalente utilizând aplicația Excel. 

- calculul teoretic al rezistenței echivalente cu ajutorul notițelor de curs, a  materialului 

teoretic și prezentării educaționale din pagina „Materiale”. 

Elevii notează.   

Metode și procedee folosite: expunerea 

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector. conexiune Internet 

Forme de organizare: frontal 

 

 

Finalizarea proiectului 

Elevii, pe grupele stabilite în clasă, vor accesa blogul 

https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/. în continuare vor parcurge următoarele 

etape: 

- Se vor împărți în trei subgrupe 

- Prima subgrupă de 3 elevi vor calcula, teoretic, rezistența echivalentă a rețelei 

repartizate 

- A doua subgrupă de 2 elevi va construi montajul virtual și va face 

determinările 

https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
https://gruparearezistoarelor.blogspot.com/
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- A treia subgrupă de 3 elevi va înregistra valorile celei de-a doua grupe, va 

trasa graficul cu ajutorul aplicației Excel și va determina rezistența echivalentă 

obținută practic. 

-  se va realiza un print screen cu montajul realizat și împreună cu rezultatul se 

va face o postare pe blogspotul temei de casă. 

- Pentru neclarități se vor utiliza aplicațiile postate de profesor pe blog și o serie 

de wiki: https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor, https://ro.other.wiki/wiki/Resistor, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83. 

La ora următoare elevii prezintă rezultatele activității lor și dificultățile întâmpinate. 

 

Evaluarea 

Abilități și cunoștințe Deprinderi tehnice 

Cunoștințe care vor face obiectul evaluării: 

-definiția rezistorului 

-enunțul legii lui Ohm 

-enunțul legilor lui Kirchoff 

-rezistență echivalentă 

-rezolvare de probleme cu grupări serie/ 

paralel/ mixte ale condensatorilor 

Utilizare calculator 

Realizarea de montaje virtuale 

 

https://ro.qaz.wiki/wiki/Resistor
https://ro.other.wiki/wiki/Resistor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezisten%C8%9B%C4%83_electric%C4%83

