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NOTĂ DE PREZENTARE

Elaborarea curriculum-ului de fizică se bazează pe următoarele principii
educaţionale :

– coerenţei, manifestat la nivelul relaţiei obiectivelor educaţionale, conţinuturi-
lor informaţionale şi activităţilor de predare - învăţare;

– continuităţii, manifestat în formularea obiectivelor educaţionale şi unităţilor 
de conţinut la nivel de clasă şi dintre clase; 

– comutării de la asimilare de informaţie la formare de capacităţi şi atitudini;
– optimizării conţinuturilor recomandate şi obiectivelor educaţionale.

Curriculum-ul este alcătuit din obiective generale, de referinţă, conţinuturi, 
sugestii metodologice privind metodele şi mijloacele pedagogice de implementare 
şi sugestii generale de evaluare.

Obiectivele generale se referă la formarea capacităţilor de cunoaştere ştiinţi-
fică, specifice disciplinei. Aceste obiective se realizează pe parcursul întregii perioa-
de de învăţare a liceenilor. Obiectivele de referinţă vizează cunoaşterea, aplicarea şi 
integrarea. Realizarea obiectivelor de referinţă se exprimă în termeni de performanţă 
optimă şi reflectă conţinutul recomandat.

Curriculum-ul va servi drept ghid de acţiune educativă pentru realizarea concretă 
a obiectivelor de formare şi drept cadru de referinţă pentru elaborarea manualelor.

CADRU CONCEPTUAL

Ca disciplină şcolară „Fizica” urmăreşte două obiective majore:
• educarea unei personalităţi cu o gîndire axată pe principiile logicii dialectice;
• formarea concepţiei ştiinţifice despre natură (univers). Logica dialectică se

bazează pe trei principii fundamentale:
– reciprocităţii;
– relaţiilor generale;
– dezvoltării.

Principiile dezvoltării naturii şi ale gîndirii personalităţii din punctul de ve-
dere al dialecticii sunt acelaşi. Dezvoltarea în genere are loc numai în baza luptei 
contrariilor, precum s-a demonstrat prin  evoluţia fizicii ca ştiinţă fundamentală.

În procesul dezvoltării gîndirii dialectice la liceeni are loc formarea concep-
ţiei ştiinţifice despre natură (Univers).

Procesul predării-învăţării fizicii la etapa liceală urmăreşte realizarea
următoarelor obiective:

– învăţarea conceptelor, legilor şi teoriilor ştiinţifice fundamentale;
– orientarea tehnologiilor de predare-învăţare în viziunea principiilor şi legilor 

de cunoaştere dialectică;
– învăţarea diferenţiată în dependenţă de capacităţile individuale: 



44

• nivelul A pentru elevii dotaţi cu aptitudini de cercetare ştiinţifică;
• nivelul B pentru elevii cu aptitudini medii;
• nivelul C pentru ceilalţi elevi.

Structura conţinutului ştiinţific al disciplinei  coincide cu evoluţia cu-
noştinţelor fizice dezvoltate în următoarea consecutivitate: „Mecanica”, „Fi-
zica Moleculară şi Termodinamica”, „Electrodinamica”, „Optica”, „Elemente 
de teoria relativităţii restrînse”, „Fizica atomului şi a nucleului”, “Particule 
elementare”.

În conformitate cu principiile continuităţii şi coerenţei structurării conţinutu-
lui învăţămîntului preuniversitar de fizică studiul fizicii la etapa liceală alcătuieşte al
III-lea concentru şi se va realiza pe clase şi două profiluri (real şi umanist).

DISTRIBUŢIA ORELOR LA FIZICĂ ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL 
LICEAL

Ore pe săptămînă
Clasa Profil umanist Profil real

X 2 3
XI 2 3
XII 1/2 3/4

CLASA A X-A
Nr. 
crt. Compartimentul Profil real

1. Cinematica 26
2. Dinamica 24
3. Impulsul mecanic. Lucrul şi energia mecanică 30
4. Lucrări practice 8
5. Rezervă 14

Total ore în clasa a X-a 102

CLASA a Xl-a

1. Bazele teoriei cinetico-moleculare 28
2. Termodinamica 14
3. Electrostatica 14
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4. Curentul electric staţionar 10
5. Curentul electric în diferite medii 10
6. Cîmpul magnetic. 6
7. Lucrări practice 8
8. Rezervă 12

Total ore în clasa a Xl-a 102

CLASA a XII-a

1. Inducţia electromagnetică 8
2. Oscilaţii mecanice. Oscilaţii electromagnetice 20
3. Unde mecanice şi unde electromagnetice 20
4. Optica geometrică 8
5. Elemente de teoria relativităţii restrînse 4
6. Elemente de fizică cuantică 6
7. Fizica atomului 4
8. Fizica nucleului 10
9. Particule elementare 2
10. Tabloul ştiinţific al lumii. Recapitulare 20
11. Lucrări practice 8
12. Rezervă 8

Total ore în clasa a XII-a 118

Profil umanist

CLASA A X-A
1. Cinematica 12
2. Dinamica 12
3. Impulsul mecanic. Lucrul şi energia mecanică 14
4. Bazele teoriei cinetico-moleculare 16
5. Termodinamica 8
6. Lucrări practice —
7. Rezervă 6

Total ore în clasa a X-a 68

CLASA a Xl-a

1. Electrostatica 12
2. Curentul electric staţionar 10
3. Curentul electric în diferite medii 6
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4. Cîmpul magnetic. Inducţia electromagnetică 12
5. Oscilaţii mecanice. Oscilaţii electromagnetice 14
6. Lucrări practice —
7. Rezervă 14

Total ore în clasa a Xl-a 68

CLASA a XII-a

1. Unde mecanice şi unde electromagnetice 16
2. Optica geometrică 8
3. Elemente de teoria relativităţii restrînse —
4. Elemente de fizică cuantică 4
5. Fizica atomului 4
6. Fizica nucleului 4
7. Particule elementare —
8. Tabloul ştiinţific al lumii. Recapitulare 10
9. Lucrări practice —
10. Rezervă 4

Total ore în clasa a XII-a 50

OBIECTIVE GENERALE:

– Recunoaşterea conceptelor fizice  fundamentale, a mărimilor fizice, postula-
telor fizice, modelelor, teoremelor, teoriilor şi legilor fizice necesare explicării
ştiinţifice a fenomenelor abordate.

– Analiza ştiinţifică a ipotezelor, metodelor, teoremelor, teoriilor fizicii din do-
meniile studiate.

– Aplicarea legilor, teoriilor, teoremelor şi postulatelor fizice la rezolvarea pro-
blemelor.

– Explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene şi procese fizice.
– Aprecierea valorică a modului de utilizare a tehnicii în viaţă şi a impactului 

acestora asupra mediului.



77

PROFILUL REAL

Clasa a X-a

Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate
Mecanica 

I. Cinematica 

Elevii vor fi capabili:
1.1. să definească principalele tipuri de 
mişcări mecanice: 

• rectilinie uniformă;
• rectilinie uniform variată;
• curbilinie (uniform circulară);

1.2. să definească conceptele de bază ale 
mişcării mecanice:

• sistem de referinţă, deplasare, 
viteză medie, viteză momentană, 
acceleraţie;

• unghiul de rotaţie, viteza unghiu-
lară, acceleraţie centripetă;

1.3. să interpreteze analitic şi grafic le-
gile mişcărilor mecanice studiate (x(t), 
υ(t), a(t));
1.4. să aplice legile mişcărilor mecanice 
în situaţii concrete;
1.5. să cerceteze experimental mişcarea 
rectilinie uniform accelerată;
1.6. să descrie mişcarea corpurilor pe 
verticală, corpurilor aruncate sub un un-
ghi faţă de orizont în baza legilor diferi-
tor tipuri de mişcări mecanice.

• Mişcare rectilinie uniformă.

• Relativitatea mişcării mecanice.

• Mişcare rectilinie uniform variată.

• Mişcarea curbilinie.

Lucrare de laborator:
“Studiul mişcării rectilinii uniform 
accelerate a unui corp”.

II.Dinamica 

Elevii vor fi capabili:
2.1. să formuleze principiile mecanicii 
clasice (legile lui Newton);
2.2. să aplice principiile mecanicii new-
toniene la descrierea unor sisteme meca-
nice în care acţionează forţa gravitaţio-
nală, forţa de greutate, greutatea corpu-
lui (ponderea), forţele elastice, forţa de 
frecare;

• Principiile mecanicii clasice.
• Principiul relativităţii a lui Ga-

lilei.
• Forţe în natură. Mişcarea cor-

purilor sub acţiunea diferitor 
tipuri de forţe. 
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2.3. să determine experimental:
• constanta de elasticitate a unui 

resort;
• coeficientul de frecare la alunecare;

2.4. să rezolve probleme la mişcarea cor-
purilor sub acţiunea mai multor forţe.

Lucrări de laborator:
“Determinarea constantei de elastici-
tate a unui resort”.
“Determinarea coeficientului de fre-
care la alunecare”.

III. Impulsul mecanic. Lucrul şi energia mecanică

Elevii vor fi capabili:
3.1. să formuleze conceptele impulsul 
corpului, impulsul forţei, lucrul meca-
nic, puterea şi energia mecanică;
3.2. să formuleze legea conservării im-
pulsului, legea transformării şi conser-
vării energiei mecanice;
3.3. să aplice: conceptele lucrul mecanic, 
puterea, energia mecanică, lucrul meca-
nic ca măsură a variaţiei şi transformării 
energiei, legea conservării impulsului, 
legea transformării şi conservării ener-
giei mecanice în situaţii concrete.

• Impulsul mecanic. Legea con-
servării impulsului mecanic.

• Lucrul, puterea, energia meca-
nică.

• Legea transformării şi conser-
vării energiei mecanice.

CLASA A XI-A

Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate

Fizica moleculară şi termodinamica
I. Bazele teoriei cinetico – moleculare (TCM)

Elevii vor fi capabili:
1.1. să enunţe principiile fundamentale 
ale teoriei cinetico – moleculare.
1.2. să descrie: modelul gazului ideal, 
fenomenele superficiale, substanţele
cristaline şi amorfe, transformările de 
fază;
1.3. să rezolve exerciţii şi probleme, uti-
lizînd: conceptele cantitatea de substan-
ţă, masa molară, masa moleculară rela-
tivă, temperatura absolută, coeficientul
tensiunii superficiale, tensiunea me-
canică, modulul lui Young, umiditatea 

• Principiile fundamentale ale 
teoriei cinetico – moleculare.

• Formula fundamentală a teoriei 
cinetico – moleculare a gazului 
ideal.

• Temperatura.

• Ecuaţia de stare a gazului ideal.

• Izoprocese în gaze.
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(absolută şi relativă), formula funda-
mentală a TCM, ecuaţia de stare a gazu-
lui ideal, legile izoproceselor, legea lui 
Hooke;
1.4. să cerceteze experimental unul din 
izoprocese şi unul din fenomenele su-
perficiale;
1.5. să determine experimental umidita-
tea relativă a aerului.

• Fenomene superficiale.
• Substanţe cristaline şi substan-

ţe amorfe. Proprietăţile soli-
delor: deformarea mecanică, 
dilatarea termică.

• Transformări de fază.
• Umiditatea aerului.

Lucrări de laborator:
“Studiul unui izoproces”.
“Studiul unui fenomen superficial”.

II. Termodinamica

Elevii vor fi capabili:
2.1. să definească conceptele: sistem
termodinamic, energia internă a gazului 
ideal monoatomic, cantitatea de căldura, 
lucrul mecanic şi coeficienţii calorici;
2.2. să aplice principiul I al termodina-
micii pentru izoprocese şi procesul adia-
batic (calitativ), coeficienţii calorici, re-
laţia lui. R.Mayer, randamentul motoa-
relor termice la rezolvarea problemelor;
2.3. să descrie principiul de funcţionare 
al motoarelor termice şi problemele eco-
logice cauzate de utilizarea acestora.

• Sistem termodinamic.

• Energia internă.

• Lucrul în procesele termodina-
mice.

• Principiul I al termodinamicii.

• Motoare termice. Poluarea me-
diului.

Electrodinamica
I. Electrostatica

Elevii vor fi capabili:
1.1. să descrie conceptele: intensitatea 
cîmpului electric, potenţialul electric, 
lucrul cîmpului electric la deplasarea 
sarcinii punctiforme, energia cîmpului 
electrostatic, permitivitate electrică;
1.2. să caracterizeze comportarea con-
ductorilor şi dielectricilor în cîmpul 
electrostatic;

• Cîmpul electrostatic şi caracte-
risticile lui.

• Lucrul cîmpului electrostatic la 
deplasarea sarcinii punctifor-
me.

• Conductori şi dielectrici în 
cîmpul electrostatic.

• Capacitatea electrică. Conden-
satorii şi gruparea lor.

• Energia cîmpului electrostatic.
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1.3. să reprezinte liniile de cîmp, supra-
feţele echipotenţiale în situaţii concrete;
1.4. să aplice conceptele intensitatea 
cîmpului electric, potenţialul electric, 
diferenţa de potenţial, lucrul cîmpului 
electric la deplasarea sarcinei punctifor-
me, energia cîmpului electrostatic, legea 
lui Coulomb, principiul superpoziţiei 
cîmpurilor, capacitatea condensatorului 
plan şi a bateriilor de condensatoare la 
rezolvarea problemelor.

II. Curentul electric staţionar

Elevii vor fi capabili:
2.1. să definească tensiunea electromo-
toare şi legea lui Ohm pentru circuit în-
treg;
2.2. să aplice legea lui Ohm, legea lui 
Joule, lucrul, puterea şi randamentul 
pentru studierea circuitelor simple şi ra-
mificate;
2.3. să determine experimental rezisten-
ţa internă şi tensiunea electromotoare a 
unei surse de curent electric.

• Tensiunea electromotoare.
• Legea lui Ohm pentru un cir-

cuit întreg.
• Modificarea limitei de măsura-

re a ampermetrului şi voltme-
trului.

Lucrare de laborator:
“Determinarea rezistenţei interne şi a 
tensiunii electromotoare a unei surse 
de curent electric”.

III. Curentul electric în diferite medii

Elevii vor fi capabili:
3.1. să descrie curentul electric în diferi-
te medii şi în vid;
3.2. să compare dependenţa rezistivităţii 
de temperatură în metale şi semiconduc-
toare;
3.3. să explice principiul de funcţionare 
a diodei semiconductoare, tranzistorului 
şi a tubului cinescop;
3.4. să aplice cunoştinţele despre curen-
tul electric în electroliţi la rezolvarea 
problemelor;
3.5. să distingă între diferite tipuri de 
descărcări electrice în gaze. 

• Curentul electric în metale.

• Curentul electric în semicon-
ductori. Aplicaţii ale semicon-
ductorilor.

• Curentul electric în lichide.

• Curentul electric în gaze.

• Curentul electric în vid.
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IV. Cîmpul magnetic

Elevii vor fi capabili:
4.1. să definească forţa Lorentz;
4.2. să aplice formulele forţei Ampere, 
forţei Lorentz la rezolvarea problemelor;
4.3. să explice aplicaţiile practice ale 
interacţiunilor electromagnetice;
4.4. să cerceteze experimental acţiunea 
cîmpului magnetic asupra conductorilor 
parcurşi de curenţi.

• Cîmpul magnetic al curentului 
electric. Interacţiunea curenţi-
lor. 

• Acţiunea cîmpului magnetic 
asupra sarcinilor electrice în 
mişcare.

• Aplicaţii practice ale interac-
ţiunilor electromagnetice.

Lucrare de laborator:
“Studiul acţiunii cîmpului magnetic 
asupra conductorilor parcurşi de cu-
renţi”.

CLASA A XII-A

Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate

I. Inducţia electromagnetică

Elevii vor fi capabili:
1.1. să definească fenomenul de inducţie
electromagnetică, fluxul magnetic, in-
ductanţa;
1.2. să aplice legea inducţiei electromag-
netice, regula lui Lenz, formula energiei 
cîmpului magnetic în situaţii concrete;
1.3. să explice aplicaţiile practice ale in-
ducţiei electromagnetice.

• Fluxul magnetic.
• Fenomenul inducţiei electro-

magnetice. Legea inducţiei 
electromagnetice. Regula lui 
Lenz.

• Aplicaţii practice ale inducţiei 
electromagnetice.

• Autoinducţia. Inductanţa.
• Energia cîmpului magnetic. 

II. Oscilaţii mecanice. Oscilaţii electromagnetice

Elevii vor fi capabili:
2.1. să recunoască diferite tipuri de os-
cilaţii;
2.2. să aplice legea mişcării oscilatorii, 
formula perioadei oscilaţiilor pendulelor 
elastic şi gravitaţional, legea conservării 
şi transformării energiei, la rezolvarea 
problemelor;
2.3. să determine experimental accelera-
ţia căderii libere cu ajutorul pendulului 
gravitaţional;

• Oscilaţii mecanice. Rezonanţa.
• Oscilaţii electromagentice libe-

re şi forţate.
• Curentul electric alternativ.
• Generarea tensiunii electromo-

toare alternative prin inducţia 
electromagnetică.

• Valorile efective ale intensităţii 
şi tensiunii alternative.

• Circuite de curent alternativ cu 
rezistor, bobină, condensator.
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2.4. să descrie calitativ procesele oscila-
torii în circuitul oscilant, producerea şi 
transportul energiei electrice;
2.5. să identifice analogii între oscilaţiile
electromagnetice libere şi oscilaţiile me-
canice;
2.6. să definească conceptele de bază ce
caracterizează curentul alternativ: va-
lorile instantanee şi efective ale t.e.m., 
intensităţii şi tensiunii alternative, re-
zistenţa activă, reactanţele inductivă şi 
capacitivă, factor de putere, coeficient
de transformare, randamentul transfor-
matorului;
2.7. să aplice formula lui Thomson, mă-
rimile caracteristice ale curentului alter-
nativ la rezolvarea problemelor;
2.8. să cerceteze circuite de curent alter-
nativ cu rezistor, bobină şi condensator.

• Transformatorul. Producerea şi 
transportul energiei electrice la 
distanţă.

 
Lucrare de laborator:
“Determinarea acceleraţiei căderii 
libere cu ajutorul pendulului gravita-
ţional”.

III. Unde mecanice. Unde electromagnetice 

Elevii vor fi capabili:
3.1. să descrie propagarea undelor me-
canice şi a undelor electromagnetice, 
aplicaţii practice ale acestora; natura 
electromagnetică a luminii;
3.2. să explice fenomenele de interfe-
renţă, difracţie în baza principiului Huy-
gens, polarizarea luminii;
3.3. să determine experimental lungimea 
de undă a luminii cu ajutorul reţelei de 
difracţie.
3.4. Să descrie principiul comunicaţiei 
radiotelefonice, ca un caz particular de 
aplicare a undelor electromagnetice.

• Propagarea undelor mecanice. 

• Cîmpul electromagnetic.

• Propagarea undelor electro-
magnetice. Aplicaţii practice.

• Optica ondulatorie. Natura 
electromagnetică a luminii.

• Interferenţa şi difracţia luminii.

• Polarizarea luminii.

• Aplicaţii practice ale opticii 
ondulatorii.

Lucrare de laborator: “Determinarea 
lungimii de undă a luminii cu ajutorul 
reţelei de difracţie”.
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IV. Optica geometrică

Elevii vor fi capabili:
4.1. Să definească refracţia, reflexia tota-
lă, dispresia luminii;
4.2. să construiască imagini în lentile 
subţiri;
4.3. să aplice legile reflexiei şi refracţiei,
formula lentilei subţiri, mărirea liniară a 
lentilei la rezolvarea problemelor;
4.4. să determine experimental distanţa 
focală a lentilei convergente;
4.5. să explice principiile de funcţionare 
a instrumentelor optice (lupa, aparatul 
de fotografiat, microscopul).

• Legile refracţiei luminii.

• Reflexia totală.

• Dispresia luminii.

• Lentile. Formula lentilei subţiri.

• Instrumente optice. Lupa. Apa-
ratul de fotografiat. Microsco-
pul.

Lucrare de laborator: “Determinarea 
distanţei focale a lentilei convergen-
te”.

V. Elemente de teoria relativităţii restrînse

Elevii vor fi capabili:
5.1. să explice ideile principale ale 
contradicţiei între electrodinamică şi 
mecanica newtoniană, a experienţei lui 
Michelson;
5.2. să enunţe postulatele lui Einstein;
5.3. să aplice formulele relativiste ale 
intervalelor de timp, lungimii, relaţia 
dintre masă şi energie la rezolvarea pro-
blemelor.

• Bazele experimentale ale teo-
riei relativităţii restrînse.

• Postulatele lui Einştein. Con-
secinţe.

• Relaţia dintre masă şi energie.

VI. Elemente de fizică cuantică

Elevii vor fi capabili:
6.1. să deosebească între anumite tipuri 
de radiaţii, diferite tipuri de spectre;
6.2. să explice ipoteza lui Planck despre 
cuanta de energie, efectul fotoelectric 
extern şi aplicaţiile lui, esenţa presiunii 
luminii;
6.3. să aplice legile efectului fotoelec-
tric, ecuaţia lui Einstein, formulele ener-
giei, masei şi impulsului fotonului la 
rezolvarea problemelor.

• Tipuri de radiaţii. Spectre.
• Fotonul. Energia, masa şi im-

pulsul fotonului.
• Efectul fotoelectric extern. Le-

gile efectului fotoelectric.
• Presiunea luminii.
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VII. Fizica atomului

Elevii vor fi capabili:
7.1. să descrie calitativ diferite modele 
de atomi, experienţa lui Rutherford;
7.2. să enunţe postulatele lui Bohr;
7.3. să explice principiul de funcţionare 
a laserului.

• Modele de atomi. Experienţa 
lui Rutherford.

• Modelul cuantificat al atomu-
lui de hidrogen. Postulatele lui 
Bohr.

• Laserul.

VIII. Fizica nucleului atomic

Elevii vor fi capabili:
8.1. să descrie modelul nucleului ato-
mic;
8.2. să definească conceptele: forţa nu-
cleară, energia de legătură a nucleului, 
dezintegrarea radioactivă, reacţia nu-
cleară, izotopii;
8.3. să scrie reacţii nucleare;
8.4. să aplice legile conservării sarcinii, 
numărului de nucleoni, energiei la scrie-
rea reacţiilor nucleare, legea dezintegră-
rii radioactive în situaţii concrete;
8.5. să aprecieze efectele biologice ale 
radiaţiilor.

• Modelul nucleului atomic.
• Număr atomic. Masă atomică. 

Izotopii.
• Forţe nucleare. Energia de le-

gătură a nucleului.
• Dezintegrarea radioactivă. Le-

gea dezintegrării radioactive.
• Reacţii nucleare. Legi de con-

servare în reacţii nucleare.
• Fisiunea şi fuziunea nucleelor.
• Reactorul nuclear.

IX. Particule elementare 

Elevii vor fi capabili:
9.1. să enumere particule elementare 
stabile;
9.2. să descrie proprietăţile particulelor 
elementare;
9.3. să enumere tipurile de interacţiuni 
fundamentale.

• Din istoria descoperirii parti-
culelor elementare (electronul, 
protonul, neutronul, antiparti-
cule).

• Proprietăţi ale particulelor ele-
mentare.

• Interacţiuni fundamentale.

X. Tabloul ştiinţific al luminii

Elevii vor fi capabili:
10.1. să explice esenţa tabloului meca-
nicist, tabloului electromagnetic şi a ta-
bloului contemporan al lumii;
10.2. să argumenteze rolul fizicii în pro-
gresul tehnico - ştiinţific şi în dezvolta-
rea societăţii

• Evoluţia tabloulului ştiinţific al
lumii.

• Rolul fizicii în progresul tehni-
co – ştiinţific şi în dezvoltarea
societăţii.
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PROFILUL UMANIST 

CLASA A X-A

Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate

Mecanica 
I. Cinematica 

Elevii vor fi capabili:
1.1. să definească principalele tipuri de
mişcări mecanice: 

• rectilinie uniformă;
• rectilinie uniform variată;
• curbilinie (uniform circulară);

1.2. să definească conceptele de bază
ale mişcării mecanice:

• sistem de referinţă, deplasare, 
viteză medie, viteză momentană, 
acceleraţie;

• unghiul de rotaţie, viteza unghiu-
lară, acceleraţie centripetă;

1.3. să interpreteze analitic şi grafic le-
gile mişcărilor mecanice studiate (x(t), 
υ(t), a(t));
1.4. să aplice legile mişcărilor mecanice 
în situaţii concrete.

• Mişcare rectilinie uniformă.
• Relativitatea mişcării mecanice.
• Mişcare rectilinie uniformă va-

riată.
• Mişcare circulară uniformă.

II.Dinamica 

Elevii vor fi capabili:
2.1. să formuleze principiile mecanicii 
clasice (legile lui Newton);
2.2 să aplice principiile mecanicii clasi-
ce la descrierea unor sisteme mecanice 
în care acţionează forţele: de greutate, 
greutatea corpului (ponderea), forţele 
elastice, forţa de frecare;
2.3. să determine experimental:

• constanta de elasticitate a unui 
resort;

• coeficientul de frecare la alunecare.

• Principiile mecanicii clasice.
• Forţe în natură. Mişcarea corpu-

rilor sub acţiunea diferitor tipuri 
de forţe.

Lucrări de laborator:
“Determinarea constantei de elasticita-
te a unui resort”.
“Determinarea coeficientului de freca-
re la alunecare”.
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III. Impulsul mecanic. Lucrul şi energia mecanică

Elevii vor fi capabili:
3.1. să formuleze conceptele: impulsul 
corpului, impulsul forţei, lucrul, puterea 
şi energia mecanică;
3.2. să aplice conceptele: lucrul, pute-
rea, energia mecanică, legea conservării 
impulsului, legea transformării şi con-
servării energiei mecanice în situaţii 
concrete.

• Impulsul mecanic.
• Legea conservării impulsului 

mecanic.
• Lucrul, puterea, energia mecanică.
• Legea transformării şi conservă-

rii energiei mecanice.

Fizica moleculară şi termodinamica
I. Bazele teoriei cinetico – moleculare (TCM)

Elevii vor fi capabili:
1.1. să enunţe principiile fundamentale 
ale teoriei cinetico – moleculare.
1.2. să descrie modelul gazului ideal, 
temperatura, izoprocesele în gaze;
1.3. să rezolve exerciţii şi probleme, uti-
lizînd conceptele: cantitatea de substan-
ţă, masa molară, masa moleculară, tem-
peratura absolută, formula fundamentală 
a TCM, ecuaţia de stare a gazului ideal 
şi legile izoproceselor;
1.4. să cerceteze experimental unul din 
izoprocese.

• Principiile fundamentale ale 
teoriei cinetico – moleculare.

• Formula fundamentală a teoriei 
cinetico – moleculare a gazului 
ideal.

• Temperatura.
• Ecuaţia de stare a gazului ideal.
• Izoprocese în gaze.

Lucrare de laborator: “Studiul unui 
izoproces”.

II. Termodinamica

Elevii vor fi capabili:
2.1. să definească conceptele: sistem ter-
modinamic, energia internă, cantitatea 
de căldură şi lucrul mecanic;
2.2. să aplice principiul I al termodina-
micii pentru izoprocese, randamentul 
motoarelor termice la rezolvarea proble-
melor;
2.3. să caracterizeze problemele ecolo-
gice cauzate de utilizarea maşinilor ter-
mice.

• Sistem termodinamic.
• Energia internă.
• Lucrul în procesele termodina-

mice.
• Principiul I al termodinamicii.
• Motoare termice. Poluarea me-

diului.
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CLASA A XI-A
Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate

I. Electrostatica
Elevii vor fi capabili:
1.1. să descrie conceptele: intensitatea 
cîmpului electric, potenţialul electric 
şi lucrul cîmpului electric la deplasarea 
sarcinii punctiforme;
1.2. să reprezinte liniile de cîmp elec-
trostatic; 
1.3. să aplice intensitatea cîmpului elec-
tric, potenţialul electric, lucrul cîmpului 
electric la deplasarea sarcinii punctifor-
me, energia cîmpului electric al conden-
satorului plan la rezolvarea problemelor; 
1.4. să caracterizeze comportarea con-
ductorilor şi dielectricilor în cîmpul 
electrostatic, utilizînd conceptul de per-
mitivitate electrică.

• Cîmpul electrostatic şi caracte-
risticile lui.

• Lucrul cîmpului electrostatic la 
deplasarea sarcinii punctiforme.

• Conductori şi dielectrici în cîm-
pul electrostatic.

• Capacitatea electrică. Conden-
satorul plan.

II. Curentul electric staţionar

Elevii vor fi capabili:
2.1. să definească tensiunea electromotoa-
re şi legea lui Ohm pentru circuit întreg;
2.2. să aplice legea lui Ohm, legea lui 
Joule, lucrul, puterea şi randamentul 
pentru studierea circuitelor simple.

• Tensiunea electromotoare.
• Legea lui Ohm pentru un circuit 

întreg.

III. Curentul electric în diferite medii

Elevii vor fi capabili:
3.1. să descrie curentul electric în semi-
conductori şi aplicaţii ale acestora.

• Curentul electric în semiconduc-
tori.

IV. Cîmpul magnetic. Inducţia electromagnetică

Elevii vor fi capabili:
4.1. să definească forţa Lorentz, fluxul
magnetic, inductanţa;

• Cîmpul magnetic. Acţiunea cîm-
pului magnetic asupra sarcinilor 
electrice în mişcare.

• Fluxul magnetic.
• Legea inducţiei electromagneti-

ce. Regula lui Lenz.
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4.2. să aplice forţa Loretz, legea induc-
ţiei electromagnetice, regula lui Lenz 
în situaţii concrete;
4.3 să cerceteze experimental acţiunea 
cîmpului magnetic asupra conductori-
lor parcurşi de curenţi.

Lucrare de laborator:
“Studiul acţiunii cîmpului magnetic asu-
pra conductorilor parcurşi de curenţi”.

V. Oscilaţii mecanice. Oscilaţii electromagnetice

Elevii vor fi capabili:
5.1. să recunoască diferite tipuri de os-
cilaţii;
5.2. să aplice legea mişcării oscilatorii, 
formula perioadei oscilaţiilor pendulu-
lui elastic şi gravitaţional, legea conser-
vării şi transformării energiei, la rezol-
varea problemelor;
5.3. să descrie calitativ procesele osci-
latorii în circuitul oscilant, producerea 
şi transportul energiei electrice;
5.4. să aplice mărimile caracteristice 
ale curentului alternativ (valorile efec-
tive ale intensităţii şi tensiunii) la rezol-
varea problemelor.

• Oscilaţii mecanice.
• Oscilaţii electromagentice libere 

şi forţate.
• Curentul electric alternativ. Ge-

nerarea tensiunii electromotoare 
alternative prin inducţia electro-
magnetică.Valorile efective ale 
intensităţii şi tensiunii alternati-
ve.

• Transformatorul. Producerea şi 
transportul energiei electrice la 
distanţă. 

CLASA A XII-A
Obiective de referinţă Conţinuturi recomandate

I. Unde mecanice şi unde electromagnetice 

Elevii vor fi capabili:
1.1. să descrie propagarea undelor me-
canice şi a undelor electromagnetice, 
natura electromagnetică a luminii;
1.2. să explice fenomenele de interfe-
renţă şi difracţie a luminii.

• Propagarea undelor mecanice. 
• Propagarea undelor electromag-

netice.
• Optica ondulatorie. Natura elec-

tromagnetică a luminii.
• Interferenţa şi difracţia luminii. 

II. Optica geometrică

Elevii vor fi capabili:
2.1. să definească refracţia şi dispresia
luminii;
2.2. să construiască imagini în lentile 
sferice;

• Legile refracţiei luminii.
• Dispersia luminii.
• Lentile sferice. Formula lentilei 

subţiri.
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2.3. să aplice legile reflexiei şi refracţiei
formula lentilei subţiri, mărirea liniară 
a lentilei la rezolvarea problemelor;
2.4. să determine experimental distan-
ţa focală a lentilei convergente.

Lucrare de laborator: “Determinarea 
distanţei focale a lentilei convergente”.

III. Elemente de fizică cuantică

Elevii vor fi capabili:
3.1. să deosebească anumite tipuri de 
radiaţii, diferite tipuri de spectre;
3.2. să explice ipoteza lui Planck des-
pre cuanta de energie, efectul fotoelec-
tric extern şi aplicaţiile lui;
3.3. să descrie efectul fotoelectric, uti-
lizînd ipoteza cuantificării energiei;
3.4. să aplice legile efectului fotoelec-
tric, ecuaţia lui Einstein, energia, masa 
şi impulsul fotonului la rezolvarea 
problemelor.

• Tipuri de radiaţii. Tipuri de spec-
tre.

• Fotonul. Energia, masa şi impul-
sul fotonului.

• Efectul fotoelectric extern. Legi-
le efectului fotoelectric.

IV. Fizica atomului

Elevii vor fi capabili:
4.1. să descrie calitativ diferite modele 
de atom;
4.2. să enunţe postulatele lui Bohr.

• Modele de atomi.
• Postulatele lui Bohr.

V. Fizica nucleului atomic

Elevii vor fi capabili:
5.1. să descrie modelul nucleului ato-
mic;
5.2. să definească conceptele: forţa
nucleară, dezintegrarea radioactivă, 
reacţia nucleară, izotopii;
5.3. să scrie reacţii nucleare;
5.4. să explice impactul radioactivităţii 
asupra mediului şi organismelor vii.

• Modelul nuceului atomic.
• Număr atomic. Masă atomică. 
• Dezintegrarea radioactivă. Izoto-

pii.
• Forţe nucleare.
• Reacţii nucleare.
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VI. Tabloul ştiinţific al lumii

Elevii vor fi capabili:
6.1. să explice esenţa tabloului meca-
nicist, tabloului electromagnetic şi al 
tabloului contemporan al lumii;
6.2. să argumenteze rolul fizicii în pro-
gresul tehnico – ştiinţific şi în dezvol-
tarea societăţii.

• Evoluţia tabloului ştiinţific al
lumii.

• Rolul fizicii în progresul tehnico
– ştiinţific şi în dezvoltarea so-
cietăţi.

SUGESTII METODOLOGICE

Metodele de predare-învăţare a disciplinei „fizica” sînt clasificate în 4 grupe :
a) Metode didactice în care predomină acţiunea de comunicare (expunerea, 

explicaţia, prelegerea, conversaţia euristică, dezbaterea, problematizarea, 
asaltul de idei, lectura, activitatea cu manualul etc.);

b) Metode didactice în care predomină acţiunea de cercetare a realităţii (obser-
vaţia, experimentul, demonstraţia, modelarea).

c) Metode didactice în care predomină acţiunea practică, operaţională (exerci-
ţiul, algoritmizarea, studiul de caz, jocul didactic etc.)

d) Metode didactice în care predomină acţiunea de programare specială a in-
struirii (instruirea programată, instruirea asistată de calculator).
Procesul instructiv-educativ se va desfăşura în cadrul lecţiilor, temelor pentru 

acasă, orelor facultative, excursiilor, diverselor activităţi extraşcolare. Rolul princi-
pal în acest proces îi revine lecţiei, care se îmbină în blocuri după obiective şi scopuri 
comune. După tipul activităţilor de predare-învăţare formele de organizare a activi-
tăţilor didactice pot fi:

- lecţii de dobîndire a cunoştinţelor;
- lecţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor;
- lecţii de recapitulare generalizare şi sistematizare a materiei de studiu;
- lecţii mixte;
- seminarii;
- conferinţe; 
- excursii;
- lecţii de evaluare a cunoştinţelor. 
- lucrări de laborator;
- lucrări practice etc.

Creativitatea elevilor se va realiza prin:
- asimilare independentă şi dirijată;
- studiul experimental al fenomenelor fizice;
- elaborarea unor referate privind teme teoretice sau practice.

Demonstraţiile în activităţile de predare-învăţare pot avea diverse funcţii. Ele 
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pot ilustra aplicarea practică a fizicii în diverse domenii ale tehnicii, pot servi pentru
obţinerea datelor experimentale iniţiale, pentru verificarea cantitativă şi calitativă a
legilor şi fenomenelor. În ultimul caz demonstraţiile se pot efectua frontal.

În cadrul lucrărilor de laborator elevii vor conştientiza, consolida şi aplica 
cunoştinţele asupra unei teme, vor forma deprinderi de utilizare a diverselor instru-
mente de măsură, lucrînd individual sau în grupe.

Profilul real va realiza lucrări practice la finele unui compartiment sau la fi-
nele anului de studii. Ele nu vor dubla lucrările de laborator. În cadrul lucrărilor 
practice se vor repeta, generaliza şi aprofunda conceptele de bază din cursul de fizi-
că. Metodele de lucru pentru efectuarea lor sînt mai variate, iar utilajul diferă de cel 
prevăzut pentru lucrările de laborator. Lucrările practice se vor efectua în grupe de 
cîte 2-4 elevi, realizate într-un interval de timp de 90 min.

Profesorul va trebui să utilizeze cele mai eficiente metode, procedee şi mij-
loace de predare-învăţare, orientîndu-se după capacităţile individuale ale elevilor 
evidenţiind:

- problematizarea;
- metodele intuitive;
- conversaţia euristică;
- instruirea programată;
- modelarea ş.a.

Profesorul este liber de a stabili ordinea studierii compartimentelor, de 
a repartiza orele alocate prin planul de învăţămînt,  respectînd condiţia par-
curgerii integrale a conţinutului şi realizarea obiectivelor stabilite. Profesorul 
are responsabilitatea de a adapta curriculum-ul la condiţiile şi la ritmul fiecă-
rui elev sau al fiecărei clase în parte. Profesorul poate extinde  anumite teme 
obligatorii la solicitarea elevilor sau a părinţilor.

SUGESTII DE EVALUARE

Evaluarea determină în ce măsură fiecare obiectiv educaţional stabilit a fost
atins.

Se va realiza evaluarea formativă (continuă) şi sumativă (pe etape) cu apli-
carea diferitelor instrumente de evaluare standardizate (teste etc.) şi nestandardizate 
(portofoliul, proiectul, investigaţia etc.)

La elaborarea testelor se va pune accentul pe aplicarea itemilor pe trei nivele 
de dificultate :

– minim;
– mediu;
– superior.

Itemii vor testa o gamă de comportamente cognitive: de la nivel inferior (cu-
noaştere, înţelegere) pînă la cele de analiză şi sinteză, testînd unul sau mai multe 
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obiective. La definirea obiectivelor de evaluare se porneşte, evident, de la obiective-
le curriculare, care se regăsesc la diferite nivele de operaţionalizare. Obiectivele de 
evaluare pot fi definite ţinînd cont de trei elemente:

– comportamentul pe care elevul trebuie să-1 demonstreze (Ce ?);
– condiţiile în care se produce acest comportament (Cum ?);
– performanţa sau criteriul de reuşită (Cît ?).

În cadrul evaluării sumative gradul de dificultate al itemilor se va determina 
şi prin numărul de etape logice necesare pentru rezolvarea itemului, forma scrierii 
condiţiei, structura, necesitatea aplicării procedeelor pentru rezolvare. Astfel, itemii 
cu nivel minim de dificultate sînt itemii care denotă însuşirea noţiunilor, reprodu-
cerea materiei şi aplicarea cunoştinţelor în situaţii simple. Itemii cu nivel mediu de 
dificultate se rezolvă în 2-3 etape logice, cer cunoştinţe mai profunde. Itemii cu grad
de dificultate superior necesită aplicarea cunoştinţelor în situaţii de dificultate spori-
tă, trebuie să prezinte elemente de creativitate şi modalităţile lor de realizare. 

Itemii se vor proiecta de tip: obiectivi, semiobiectivi şi cu răspuns deschis.
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