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PROIECT DE LECŢIE  

Clasa: a IX- a   Î.P.T.  

Calificare profesională: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 

Data:    

Disciplina: M I – Reprezentarea pieselor mecanice  

Unitatea de învăţare: Norme generale utilizate la întocmirea schiţei piesei mecanice 

URÎ: Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 

Rezultatele învăţării: 

Cunoştinţe: 1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiţei piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator) 

Abilităţi:      1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiţei utilizate necesare executării piesei mecanice 

Atitudini:     1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare a pieselor 

                    1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiţei pentru realizarea pieselor mecanice 

                    1.3.3. Interelaţionarea în timpul întocmirii schiţei pentru realizarea pieselor mecanice 

                    1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiţei pentru realizarea pieselor mecanice 

                    1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pt îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce le revin în timpul întocmirii schiţei pt realizarea pieselor mecanice 

                    1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor ce le revin în timpul întocmirii schiţei pentru realizarea pieselor mecanice 

                    1.3.7. Asumarea initiativei în rezolvarea unor probleme 

                    1.3.8. Asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte respectarea normelor generale utilizate la întocmirea schiţei piesei mecanice  

Subiectul: Tipuri de linii   Activităţile de învăţare:  A1. Reguli de utilizare a liniilor în desenul tehnic 

                                                                                     A2. Clasificarea liniilor după tip şi grosime 

                                                                                     A3. Utilizarea liniilor în desenul tehnic  

Tipul lecţiei: de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe (de predare) 

  Scopul lecţiei: comunicarea şi însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe pentru a realiza diverse construcţii grafice cu ajutorul tipurilor de linii,  

                          respectând anumite reguli 



Competenţe derivate:   

                                 CD1: enumerarea regulilor de utilizare a liniilor în desenul tehnic  

                                 CD2: identificarea tipurilor de linii utilizate în desenul tehnic  

                                 CD3: executarea liniilor utilizate în desenul tehnic  

                                 CD4: utilizarea materialelor şi instrumentelor la realizarea construcţiilor grafice  

Strategia didactică: 

  Metode şi procedee didactice: expunere, conversaţie, comunicare, explicaţie, învăţarea prin descoperire, exerciţiul 

Mijloace didactice de instruire: catalog, cretă, tablă, pixuri, caiete de notiţe, videoproiector, PC, Prezentare Power-Point, fişă de lucru, portofolii elevi 

Forme de organizare a instruirii: frontală, individuală (realizarea fişei de lucru) 

Timp: 50 min. 

Bibliografie: ing. Popescu, Adriana, Manual pentru cultură de specialitate pentru Şcolile de Arte şi Meserii – domeniul mecanic, clasa a IX- a, EDP, 

Bucureşti, 2006 

                       Auxiliare curriculare - www.edu.ro,  www.didactic.ro 

Desfăşurarea lecţiei  

Etapele lecţiei Competenţe derivate Activitate profesor Activitate elevi 

Metode şi 

procedee / 

Mijloace 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

(2 min) 

Asigurarea condiţiilor 

optime în clasă pentru 

desfăşurarea orei 

Se verifică prezenţa elevilor, se notează 

elevii absenţi în catalog şi se pregătesc 

mijloacele care vor fi folosite. 

 Informează diferite aspecte:    

 absenţe, învoiri,etc. şi se  

 pregătesc pentru oră. 

Conversaţia 

Instructaj 

verbal 

Catalog 

Observare 

sistematică 

2. Captarea 

atenţiei 

(1 min) 

Pregătirea pentru 

lecţia nouă 

Face legătura dintre cunoştinţele anterioare 

şi cele noi punând  întrebarea: Care sunt 

primele elemente de standardizare în 

desenul tehnic? 

 Răspuns posibil: Liniile. Conversaţia Evaluare orală 

 

3. Anunţarea 

lecţiei şi a acti-

vităţilor (2 min) 

Cunoaşterea titlului 

lecţiei şi a activităţilor 

de învăţare 

Anunţă, notează titlul pe tablă Tipuri de 

linii, precum  şi activităţile de învăţare A1, 

A2, A3.  

 Elevii notează titlul în caiete şi   

 activităţile de învăţare.  

Comunicare  

Tablă, cretă, 

caiete, pixuri 

Observare 

curentă 

http://www.edu.ro/
http://www.didactic.ro/


4. Transmiterea 

de cunoştinţe noi 

 

(35 min)  

 

 

CD1- enumerarea 

regulilor de utilizare a 

liniilor în desenul 

tehnic  

 

 

 

 

 

 

 

CD2- identificarea 

tipurilor de linii 

utilizate în desenul 

tehnic  

Pregăteşte prezentarea Power Point- Anexa 

1 şi dă detalii cu privire la aceasta: 

În prima etapă prezintă regulile de utilizare a 

liniilor în desenul tehnic: 

- grosimea oricărei linii trebuie să fie 

constantă pe întreaga lungime a ei; 

- linia punct începe şi se termină cu 

segmente; 

- la linia întreruptă lungimea segmentelor 

şi a intervalelor dintre ele trebuie să fie 

uniformă pe toată lungimea liniei; 

- intersecţiile liniilor punct se fac pe 

segment.  

Apoi clasifică liniile în funcţie de tipul lor şi 

de utilizarea acestora, conform  tabelului. 

În continuare prezintă o aplicaţie şi 

antrenează elevii să descopere tipurile de 

linii folosite, subliniind şi utilizările acestora.   

 

 

 

 Îşi notează regulile respective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urmăresc cu atenție pe tabel  

 tipurile de linii și le notează pe  

 caiete.  

 Elevii solicitaţi încearcă să  

 identifice pe rând cele cerute cu  

 ajutorul profesorului.  

Comunicare 

Expunerea 

Explicaţia 

Învățarea prin 

descoperire 

Prezentare 

Power Point, 

PC 

Videoproiector 

Fişă de lucru 

Portofolii elevi 

Tablă, caiete, 

pixuri 

Observare 

curentă 

Se evaluează 

cunoştinţele de 

bază ale 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluează 

modul în care 

elevii 

descoperă 

tipurile de linii 

5. Fixarea şi 

consolidarea 

cunoştinţelor 

(8 min) 

CD3-  executarea 

liniilor utilizate în 

desenul tehnic  

CD4-  utilizarea 

materialelor şi 

instrumentelor la 

realizarea 

construcţiilor grafice  

 Împarte elevilor o fişă de lucru- Anexa 2 şi 

îi solicită să răspundă întrebărilor 

respective. După finalizarea fişei, 2-3 elevi  

ies la tablă şi execută desenele cerute, 

precum şi identifică liniile din desenele 

respective. Corectează răspunsurile greşite. 

Indică elevilor faptul că pot ataşa la 

portofoliul personal fişa de lucru. 

Elevii îşi însuşesc încă o dată 

noţiunile predate, fixându-le 

mai bine. Răspund în scris la 

întrebările din fişă.  

Reţin explicaţiile suplimentare. 

Corectează răspunsurile 

greşite. 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Fişe de lucru 

Portofoliu 

elevi 

Evaluare  

individuală 

 



6. Încheierea   

(2  min) 

Aprecierea 

desfăşurării lecţiei 

Formulează aprecieri privind desfăşurarea 

lecţiei, notează elevii activi. 

Dă tema pentru acasă- definitivarea fişei de 

lucru. 

 Reţin aprecierile făcute. 

 Notează tema de făcut. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Catalog, 

pixuri 

Caiete 

Evaluare orală 

 



                                                                                                                                                  Anexa 2                                                                                                                                        

Fişă de lucru  

Tema fişei: MI Tipuri de linii  

Clasa:  a IX –a  

Nume şi prenume elev: 

FIŞĂ DE LUCRU 

1. (practic) Desenaţi cu linie continuă groasă un pătrat cu latura de 100 mm. 

 

 

 

 

 

2. (practic) Trasaţi cu linie continuă subţire diagonalele unui dreptunghi cu laturile L = 100 mm  

                                                                                                                                        şi l = 40 mm. 

 

 

 

       

        

3. (auditiv) Care sunt utilizările liniei continue groase? 

 .................................................................................................................................................................... 

4. (vizual) Identificaţi tipurile de linii notate în desenul de mai jos şi precizaţi utilizarea acestora.      

              Linia nr.1 a fost denumită şi a fost stabilită utilizarea, ca exemplu. 

   

 

Nr. 

linie  
Denumirea liniei  Utilizarea liniei  

1  linie continuă groasă  contur  piesă, contur 

secţiune  

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

6  
  

7  
  

8  
  

 



 

BAREM DE CORECTARE  

1.  

2.  

3.  

 

4. Linia continuă groasă se utilizează la chenare, contururi piese, muchii reale vizibile şi la 

contururi secţiuni. 

5.  

Nr. 

linie  
Denumirea liniei  Utilizarea liniei  

1  linie continuă groasă  contur  piesă, contur 

secţiune  

2  linie punct mixtă trasee plane secţionare 

3  linie punct groasă prescripţii tehnice 

4  linie continuă subţire linie de cotă, haşuri, 

muchii fictive 

5  linie punct subţire axă de simetrie 

6  linie două puncte 

subţire 

contur piesă învecinată 

7  linie întreruptă muchie acoperită 

8  linie ondulată linie de ruptură 


