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Alternativa Educaţională Waldorf

NOT DE PREZENTARE
În cadrul modificărilor structurale ce au avut loc în ultimii ani în ara noastră s-a
eviden iat şi necesitatea reconstruc iei învă ământului românesc pe baze noi. Ca o
componentă a acestui proces social, în ansamblul sistemului de valori a fost promovată şi
pedagogia Waldorf, ca alternativă educa ională.
Prezenta programă ine cont atât de Curriculumul şcolar pentru clasele IX – XI
elaborat de Consiliul Na ional pentru Curriculum, cât şi de recomandările de programă
pentru Şcolile Waldorf.
Abordarea disciplinei „Fizică“ în liceu are în vedere în elegerea atât a legilor naturii
- pornind de la fenomenele fizice şi de la teoriile ştiin ifice corespunzătoare - cât şi a
aplicării/implicării acestora în cadrul civilza iei umane. Curriculum-ul de fizică vizează în
acelaşi timp rela ia cu celelalte ştiin e ale naturii. Totodată se urmăreşte crearea unui cadru
pedagogic adecvat, în aşa fel ca elevii - printr-o autoevaluare realistă - să-şi poată
descoperi şi valorifica propriile disponibilită i intelectuale şi afective, să-şi dezvolte o
personalitate autonomă şi creativă în scopul realizării unei integrări sociale şi profesionale
optime.
Scopurile de mai sus pot fi atinse printr-o judicioasă elaborare a demersului
pedagogic la care, pe scurt, s-ar putea lua drept motto un principiu enun at de întemeietorul
pedagogiei Waldorf, Rudolf Steiner: „Dacă undeva în univers apare un proces, la acesta
trebuie să deosebim: cursul lui exterior (în spa iu şi timp) şi legitatea lui interioară“.
Demersul epistemologic care rezultă de aici poate fi astfel procesualizat pentru a permite
accesul profund la realitatea lumii fizice prin intercorelarea a doi factori de bază:
experimentul şi valorificarea cognitivă a rezultatului experimental. Se impune deci o
abordare exemplară a fenomenelor fizice şi o eviden iere a aspectelor calitative şi
cantitative ale acestora, urmărindu-se a se dezvolta la elevi: a) atitudinea de a privi din
punct de vedere cauzal lumea şi b) un mod de gândire calitativă, capabilă să integreze omul
în rela ia lui cu lumea (natura/societatea).
Prin aceasta se are în vedere formarea intelectuală şi socială a tinerilor articulând
două elemente constitutive: pe de o parte o cultură comună la care au acces to i elevii, iar
pe de altă parte con inuturi op ionale care să determine parcursul individual de învăţare
potrivit aspira iilor elevului. Parcursul individualizat poate determina atât o creştere a
randamentului şcolar al elevului cât şi o apropiere de necesită ile sociale şi economice.
Aceasta are ca punct de plecare referin e culturale comune, indicând concepte esen iale,
problematica, temele şi alte lucruri indispensabile formării intelectuale a elevilor. În acest
context, programa furnizează o bază adecvată de coordonare intradisciplinară şi totodată
apropierea interdisciplinară şi pluridisciplinară.
Programa îşi propune să nu îngrădească libertatea profesorului de a alege sau
organiza activită ile de învă are adecvate formării competen elor. În condi iile realizării
acestor competen e şi a parcurgerii integrale a con inutului obligatoriu profesorul are
libertatea de a:
schimba ordinea parcurgerii temelor în cadrul unui capitol sau a capitolelor între
ele;
prezenta într-o formă utilă (fără o tratare exhaustivă) elementele suport de
matematică;
realiza în cadrul orelor de CDŞ un studiu aprofundat al programei şcolare prin
rezolvare de probleme şi/sau studiu experimental;
aborda în cadrul orelor de CDŞ temele cu asterisc din programă sau studiul
aprofundat al acestora prin rezolvare de probleme şi / sau studiu experimental.
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Programa are următoarele componente:
Notă de prezentare
Valori şi atitudini
Competen e generale
Competen e specifice şi con inuturile corelate cu acestea
Lista lucrărilor de laborator op ionale
Sugestii metodologice
Bibliografie
VALORI ŞI ATITUDINI

Obiectivele acestui Curriculum de Fizică includ, pe lângă cunoştin e şi deprinderi
teoretice şi practice de investigare, de modelare, selectare şi structurare a informa iilor
dobândite şi o serie de valori şi atitudini precum:
 curiozitatea pentru simularea şi modelarea fenomenelor naturale prin experimente,
 dezvoltarea capacită ii de a privi din punct de vedere cauzal lumea,
 în elegerea corectă a raportului dintre om şi for ele naturii,
 respectul fa ă de natură/cosmos şi grija fa ă de mediu,
 interesul pentru argumentarea ra ională,
 interesul pentru modul de dezvoltare a ideilor şi teoriilor în ştiin ele naturii
 dezvoltarea toleran ei fa ă de opiniile exprimate de al ii,
 în elegere fa ă de evolu ia istorică şi interes fa ă de noile deschideri din domeniul
ştiin ei,
 interesul fa ă de informa ia tehnologică, ştiin ifică şi din mediul natural,
În scopul formării acestor atitudini, vor fi valorificate cunoştin e asupra fenomenele
fizice studiate şi rela iile dintre acestea, precum şi modificările produse mediului ca urmare
a interven iei tehnologiilor dezvoltate.
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COMPETEN E GENERALE

1. Explorarea şi experimentarea dirijat a unor fenomene şi procese fizice
2. Definirea şi recunoaşterea conceptelor specifice fizicii
3. Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic şi aplicativ
4. Cunoaşterea tr s turilor principale ale dezvolt rii istorice a fizicii şi a biografiei
unor mari fizicieni sau personalit i care au contribuit la dezvoltarea fizicii
5. Explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific prin modelare şi
abstractizare
6. Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştin elor şi metodelor de lucru
specifice fizicii în scopul aplic rii lor în ştiin ele naturii şi în tehnologii precum şi
al în elegerii unor aspecte ale vie ii cotidiene.
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CLASA a X-a
Competen e specifice

Unit i de con inut

1 Observarea şi descrierea mişcării
unor sisteme mecanice întâlnite în
via a cotidiană.

1 Cinematic cereasc
Modele cosmologice în decursul istoriei.
Sistemul heliocentric al lui Copernic.

3 Verificarea legii a III-a a lui Kepler
pentru o serie de date astronomice
tabelate.

Contribu iile lui Tycho Brahe şi Galilei la
dezvoltarea sistemului heliocentric.
Kepler şi legile mişcării corpurilor cereşti.

4 Prezentarea unor modele
cosmologice geo şi heliocentrice şi a
unor elemente comparative a
biografiilor unor astronomi şi fizicieni.

Mişcările Lunii şi Soarelui. Eclipsele.

5.1 Explicarea mişcării corpurilor
cereşti pe bază de modele helio şi
geocentrice.
5.2 Definirea terminologiei
astronomice specifice utile explicării
fenomenelor studiate.
6.1 Particularizarea mişcării
corpurilor cereşti pentru Sistemul
nostru Solar.
1 Extragerea de informa ii utile
studiului mişcării din situa ii
experimentale variate.

2 Mişcarea şi repausul

2.1 Identificarea unor fenomene
mecanice şi definirea mărimilor
(scalare şi/sau vectoriale)
caracteristice acestora - viteză,
accelera ie).

Viteză. Accelera ie.

2.2 Definirea mărimilor fizice
vectoriale şi compunerea vectorilor
prin metoda geometrică.

Mişcare rectilinie uniformă.

3 Aplicarea rela iilor între mărimile
fizice definite în studiul mişcării în
situa ii simple.

Studiul căderii libere a corpurilor

Sistem de referin ă. Punct material.

Vectori (mărimi fizice vectoriale).
Compunerea vectorilor.

Mişcare rectilinie uniform variată.

5 Modelarea mişcării rectilinii şi
uniforme şi a altor tipuri de mişcări şi
explicarea lor utilizând un limbaj fizic
adecvat
Fizică clasele a X-a – a XI-a
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1.1 Explorarea şi experimentarea
caracteristicilor ac iunii uneia sau a
mai multor for e.

3 Static
Sisteme de for e (paralele sau concurente).
Principiul suprapunerii for elor.

1.2 Observarea unor fenomene şi
procese fizice care eviden iază
ac iunea unor tipuri de for e din natură
şi efectul static al for elor.

Efectul static al for ei. For a elastică.
Momentul for ei. Cuplu de for e.

2 Recunoaşterea şi definirea unor
no iuni legate de echilibrul corpurilor
(for e, moment al for ei, cuplu de
for e) şi efectul static al for ei.

Condi ii de echilibru.

3 Utilizarea unor rela ii privind
echilibrul static al sistemelor mecanice
în rezolvarea unor probleme simple

Mari personalită i din istoria fizicii
(Aristotel, Leonardo da Vinci, Galilei).

For e de trac iune şi compresiune cu
exemple din natură şi aplica ii tehnice.

4 Cunoaşterea contribu iilor unor mari
personalită i la dezvoltarea mecanicii
statice.
5 Transferarea cunoştin elor privind
echilibrul static al corpurilor în
explicarea unor structuri în natură şi
tehnică
1.1 Explorarea şi experimentarea
caracteristicilor ac iunii uneia sau a
mai multor for e.

4 Dinamic

1.2 Observarea unor fenomene şi
procese fizice care eviden iază efectul
dinamic al for elor.

Principiul ac iunii şi reac iunii (III).

2 Recunoaşterea şi definirea unor
no iuni legate de dinamica corpurilor
(principii, mărimi şi unită i de măsură
specifice).

For a de greutate. Legea atrac iei universale.
Newton.

Principiul fundamental al dinamicii (II).

Principiul iner iei (I).

For a de frecare.

2 3 Aplicarea rela iilor între mărimile
fizice care caracterizează mişcarea
punctului material sub ac iunea unor
tipuri de for e în rezolvarea unor
probleme cu caracter teoretic sau
aplicativ.

Mişcarea circulară uniformă.
For a centrifugă. Aplica ii.

4 Cunoaşterea contribu iilor lui
Newton la dezvoltarea dinamicii
clasice.
6 Transferarea cunoştin elor privind
dinamica corpurilor în tehnică.
Fizică clasele a X-a – a XI-a
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1 Observarea unor fenomene şi
procese fizice care eviden iază diferite
tipuri de energie.

5 Teoreme de varia ie şi legi de
conservare în mecanic
Lucrul mecanic (mărime de proces).
Puterea.

2 Definirea unor mărimi fizice (lucru
mecanic, putere, energie, frecven ă,
amplitudine, perioadă) şi a unor legi
de conservare.

Energia cinetică, poten ială şi totală.
Legea conservării energiei. Pendulul
matematic. Pendulul gravita ional.

3 Aplicarea legilor de conservare în
rezolvarea unor probleme simple.

Legea conservării impulsului.

5 Descrierea unor realită i fizice
legate de no iunile studiate utilizând
un limbajul fizic adecvat.
6 Transferarea cunoştin elor legate de
tipurile de energie şi legile de
conservare în natură şi tehnică.
2.1 Definirea unor mărimi fizice
caracteristice dinamicii fluidelor (debit
masic, debit volumic).

6 Dinamica fluidelor

2.2 Utilizarea unor mărimi mecanice
(energie cinetică, energie poten ială,
lucru mecanic, presiune) în stabilirea
ecua iei lui Bernoulli.

Ecua ia de continuitate (debit masic, debit
volumic).

Curgere laminară.

Ecua ia lui Bernoulli. Aplica ii.

3 Aplicarea ecua iilor hidrodinamice
în rezolvarea unor probleme simple cu
caracter teoretic şi aplicativ.
6 Identificarea unor aplica ii practice
ale ecua iei hidrodinamicii
(pulverizator, sonda de presiune, tub
Pitot etc.).
7 Oscila ii mecanice

1 Compararea datelor experimentale
şi stabilirea unor rela ii între mărimi
fizice caracteristice mişcării oscilatorii
armonice

Oscilatorul liniar armonic.
Energia oscilatorului liniar armonic

3.1 Deducerea unor rela ii
caracteristice oscilatorului liniar
armonic
3.2 Utilizarea rela iilor între mărimile
fizice care caracterizează mişcarea
oscilatorului liniar armonic în
rezolvarea unor probleme simple.
Fizică clasele a X-a – a XI-a
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LUCR RI DE LABORATOR OP IONALE
Măsurarea vitezei medii a unui mobil.
Verificarea legii mişcării rectilinii uniforme.
Verificarea legilor mişcării rectilinii uniform accelerate.
Verificarea mişcării unui corp pe planul înclinat.
Verificarea mişcării unui corp în cazul căderii libere.
Observarea mişcării în cazul aruncării pe orizontală.
Observarea mişcării circulare uniforme.
Măsurarea ac iunii unei for e. Compunerea for elor paralele.
Echilibrul static a trei for e. Compunerea for elor paralele.
Determinarea centrului de greutate al unei plăci poligonale.
Măsurători privind for ele de frecare de alunecare şi de rostogolire.
Experiment pentru eviden ierea comportării iner iale a masei.
Observarea for elor centripetă şi centrifugă.
Experiment pentru determinarea principiului fundamental al dinamicii.
Măsurarea lucrului mecanic efectuat la mişcarea unui corp sub ac iunea unei for e.
Determinarea perioadei de oscila ie a pendulului gravita ional.
Determinarea perioadei de oscila ie a pendulului elastic.

Fizică clasele a X-a – a XI-a
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CLASA A XI-A
COMPETEN E SPECIFICE

UNIT

I DE CON INUT

1 Eviden ierea caracteristicilor câmpului
electric sau al unor dispozitive prin
intermediul unor experimente.

1 Electrostatic

2 Identificarea no iunilor şi mărimilor fizice
specifice câmpului electric (for ele electrice,
intensitatea şi poten ialul câmpului electric,
lucrul mecanic efectuat de for ele câmpului
electric asupra unei sarcini punctiforme,
capacitatea electrică).

Intensitatea câmpului electric.
Poten ialul electric.

Legea lui Coulomb.

3.1 Stabilirea unor corela ii între mărimile
caracteristice ale câmpului electric şi
utilizarea acestora în rezolvarea de probleme.
3.2 Aplicarea rela iilor privind sarcina
electrică şi intensitatea câmpului electric în
rezolvarea unor probleme legate de studiul
capacită ii electrice, energia câmpului electric
şi deplasarea particulelor încărcate electric în
câmp electric uniform.

Momente din istoria electrostaticii
(Coulomb şi Faraday).
Dielectrici.
Capacitatea electrică. Condensatorul
Conectarea condensatoarelor
Energia câmpului electric.
Mişcarea particulelor încărcate electric
în câmp electric.

4 Cunoaşterea contribu iilor unor mari
personalită i la dezvoltarea electrostaticii
6 Realizarea de conexiuni între fenomene
electrostatice din mediu şi no iunile studiate.
1 Verificarea experimentală a primei legi a
electrolizei, a legii lui Faraday, şi urmărirea
descărcărilor electrice în gaze rarefiate.

2 Electrocinetic

2 Identificarea şi definirea mărimilor fizice
caracteristice studiului conduc iei electrice în
diferite medii.
3 Aplicarea legii lui Faraday în rezolvarea
unor probleme simple privind fenomenele de
electroliză.

Conductivitatea electrică în solide,
lichide şi gaze.
Electroliza. Legea lui Faraday.
Aplica ii.
Descărcarea electrică în gaze rarefiate.
Electronul. Tubul catodic.
Dioda cu vid. Efectul termoelectric.

5.1 Aplicarea legilor şi a no iunilor studiate
în determinarea principiilor de func ionare ale
unor dispozitive şi tehnologii.
5.2 Diferen ierea între modelele de electron
şi ion.
Fizică clasele a X-a – a XI-a
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1 Determinarea mărimilor fizice specifice
câmpului magnetic (induc ia câmpului
magnetic, for a magnetică, for a
electrodinamică, for a Lorentz, fluxul
magnetic) în cadrul unor experimente de
electromagnetism.

3 Electromagnetism
Câmp magnetic. Induc ia magnetică.
Fluxul magnetic.

2 Caracterizarea fenomenelor magnetice şi
electromagnetice prin intermediul mărimilor
fizice care le descriu.
3 Folosirea principiilor şi no iunilor de
mecanică studiate anterior în rezolvarea de
probleme bazate pe fenomene
electromagnetice.

Interac ia magnetică a curen ilor
electrici.
Induc ia electromagnetică.
Energia câmpului magnetic.
Devierea sarcinii electrice în câmp
magnetic. For a Lorentz.

4.1 Modelarea câmpului magnetic cu
ajutorul liniilor de câmp şi aplicarea regulilor
de determinare a sensului liniilor de câmp, a
induc iei magnetice, a for ei Lorentz şi a
for ei electromagnetice.
4.2 Explicarea fenomenelor electromagnetice
apelând la cunoştin ele de fizică atomică,
electrostatică şi electrocinetică dobândite.
5 Realizarea de conexiuni între fenomene
electromagnetice şi din alte domenii ale
fizicii în scopul explicării principiilor de
func ionare a unor aparate şi montaje simple.
1 Realizarea experimentală a unor circuite de
curent alternativ şi vizualizarea mărimilor
oscilatorii pe osciloscop sau descrierea
acestora.

4 Curentul alternativ

2 Definirea unor no iuni şi mărimi fizice
necesare studiului oscila iilor unor mărimi
electrice (tensiune electromotoare şi curent
alternativ, valori instantanee şi efective ale
tensiunii şi intensită ii curentului alternativ).

Generarea tensiunii electromotoare.

3. Modelarea fenomenelor oscilatorii
electrice şi stabilirea unor corela ii între
mărimile caracteristice utile în rezolvarea de
probleme.

Osciloscopul.

Valoarea efectivă a intensită ii şi
tensiunii alternative.
Circuitul serie cu rezistor, bobină şi
condensator în curent alternativ.
Rezonan a tensiunilor
Circuitul oscilant.

5 Utilizarea unui limbaj propriu fizicii pentru
explicarea fenomenelor oscilatorii ale
curentului şi tensiunii electrice alternative.
6 Aplicarea cunoştin elor referitoare la
circuitele de curent alternativ în ştiin ă şi
tehnică.
Fizică clasele a X-a – a XI-a
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1 Observarea şi explorarea dirijată a unor
fenomene ce eviden iază producerea şi
propagarea câmpului electromagnetic.

5. Câmpul electromagnetic
Momente din istoria
electromagnetismului (Faraday,
Maxwell, Hertz ş.a.)

2 Definirea unor no iuni şi mărimi fizice
necesare studiului câmpului şi undelor
electromagnetice.

Câmpul electromagnetic.

3.1 Modelarea fenomenelor legate de câmpul
electromagnetic şi de propagarea acestuia.

Undele electromagnetice. Antena.

3.2 Aplicarea rela iilor de defini ie ale
mărimilor fizice studiate în caracterizarea
câmpului şi undelor electromagnetice în
rezolvarea de probleme simple.
4 Identificarea unor momente din istoria
fizicii legate de teoria câmpului
electromagnetic şi aplica ii ale acestuia.
5 Utilizarea unui limbaj propriu fizicii pentru
explicarea câmpului şi undelor
electromagnetice.
6 Aplicarea cunoştin elor referitoare la
câmpul electromagnetic şi a undelor
electromagnetice în ştiin ă şi tehnică.
1.1 Investigarea unor fenomene de optică
geometrică şi a ac iunii unor dispozitive
optice simple (oglinzi, prisme)
1.2 Explorarea dirijată a unor fenomene
producătoare de spectre cromatice
2. definirea unor mărimi fiyice specifice şi
deducerea unor rela ii între acestea (indicele
de refrac ie)

6 Elemente de optic şi teoria
culorilor
Experimentele lui Newton. Spectrul de
fantă
Experimentele lui Goethe
Amestecul substractiv şi aditiv
cromatic

3. Reyolvarea de probleme simple privind
sisteme optice cu oglinzi

Aplica ii în tehnica modernă a
vizualului

4. Identificarea unor momente din istoria
fizicii legate de teoria culorilor.

Momente din istoria teoriei culorilor
(aristotel, Newton, Goethe, Itten ş.a.)

5. Explicarea fenomenelor optice şi cromatice
într-un limbaj specific.

Reflexia şi refrac ia luminii

6. Aplicarea cunoştin elor referitoare la teoria
culorilor în ştiin ă şi tehnică.
Fizică clasele a X-a – a XI-a
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2. Definirea no iunilor şi conceptelor
necesare formulării teoriei structurale a
atomului
3. Aplicarea rela iilor mărimilor legate de
modelul planetar al atomului în rezolvarea
unor probleme simple.

7 Elemente de fizic atomic
Experimentul lui Rutherford. Modelul
planetar.
Atomul cu mai mul i electroni
Momente din istoria fizicii atomice

4. Identificarea unor momente din istoria
structurării teoriei atomice.
6. Comentarea impactului descoperirilor din
fizica atomică asupra ştiin ei şi tehnologiilor.
LUCR RI DE LABORATOR OP IONALE
Balan a electrostatică.
Vizualizarea liniilor de câmp.
Punerea în eviden ă a proprietă ilor câmpului electric al condensatorului plan.
Măsurători privind conductibilitatea unei solu ii de NaCl.
Experiment pentru legea electrolizei (cuprarea unui obiect metalic).
Descărcări electrice în condensatorul plan.
Descărcări electrice în gaze rarefiate.
Studiul osciloscopului.
Spectrul câmpului magnetic al unui magnet permanent şi al unui solenoid.
Punerea în eviden ă a câmpului magnetic de o spiră parcursă de curent electric.
Punerea în eviden ă a ac iunii câmpului magnetic asupra curentului electric.
Punerea în eviden ă a interac iei magnetice a curen ilor electrici.
Observarea calitativă a induc iei electromagnetice.
Observarea calitativă a autoinduc iei.
Frână electromagnetică.
Comportarea condensatorului şi a bobinei în curent continuu şi alternativ.
Observarea calitativă a func ionării circuitului oscilant.
Formarea imaginilor în oglinzi
determinarea indicelui de refrac ie
Studiul interferen ei

Fizică clasele a X-a – a XI-a
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SUGESTII METODOLOGICE
inând cont de specificul activită ii de predare în şcoala Waldorf trebuie precizat că fizica
este o discipină care apar ine învăţământului principal, iar ca formă didactică predarea se va
efectua în epoci de trei sau patru săptămâni, profesorul având la dispozi ie şi un număr de
ore de specialitate în func ie de planul de epoci şi de orarul clasei respective.
Se recomandă ca demersul pentru fiecare unitate de con inut să ină cont de următoarele etape:
a) Se va porni de la experiment, acesta fiind efectuat către sfârşitul orei de învă ământ principal.
Elevii îşi trec în caietul de notiţe elementele esen iale.
b) Elevii vor avea - printre altele - ca temă pentru acasă redarea în caietul de epocă, sub formă de
text şi imagine, a întregii secven e din procesul de învă ământ referitoare la experimentul
respectiv. Descrierea experimentului trebuie să fie exactă, nuan ată şi cât mai completă. Ea va
con ine: denumirea materialelor/obiectelor utilizate, montajul experimental, desfăşurarea
experimentului şi rezulatele ob inute. De la caz la caz se poate cere şi prezentarea unei explica ii
ştiin ifice.
c) În zilele următoare are loc discutarea/evaluarea rezultatelor experimentale, corelarea/ordonarea
cognitivă a fenomenelor şi descoperirea legită ilor. Pentru exprimarea legită ilor se apelează tot
mai mult, pe parcursul epocii şi de la an la an, la formulări matematice.

Deşi aspectul de interdisciplinaritate joacă un rol important, ca un principiu de bază
se va avea în vedere ca disciplina „Fizică“ să nu-şi piardă identitatea devenind un apendice
al orelor de matematică, filozofie, sau educa ie tehnologică. Se va evita deci tratarea
nefenomenologică: exclusiv-matematică sub formă de formule sau modele, numai pe bază
de defini ii şi axiome abstracte, sau exclusiv tehnică. Se va căuta o îmbinare armonioasă a
modelării fizico-matematice cu demersul fenomenologic pe baza experimentelor prezentate.
Prezentarea con inuturilor va insera dezvoltarea real istorică din domeniul respectiv.
















Evaluarea elevilor se va face prin cerin ele exersate la orele de fizică şi prin teme
date acestora pentru dobândirea respectivei competen e după precizarea duratei şi a
baremului de notare. Pot fi evaluate capacită ile elevului de:
a defini sau a recunoaşte fenomene fizice, mărimi fizice, unită i de măsură, legi, principii;
a descrie legi sau rela ii, indicând semnifica iile termenilor sau simbolurilor folosite;
a recunoaşte şi a caracteriza fenomene şi sisteme întâlnite în cotidian;
a reprezenta sau descrie (grafice, diagrame, dispozitive, modele, circuite, scheme bloc,
metode experimentale, aplica ii ale legilor sau consecin ele fenomenelor);
a enumera caracteristicile unui model;
a completa tabele, figuri, enun uri lacunare;
a găsi coresponden e între două coloane care con in termeni din fizică;
a folosi metoda algoritmică (şir de opera ii ordonate) de rezolvare a testelor grilă cu un
singur răspuns corect la alegere;
a rezolva analitic (literal sau numeric) probleme cu grade scăzute sau medii de dificultate;
a recunoaşte "adevărat/fals" în afirma ii sau termenii lipsă din spa iile lacunare ale itemilor;
a analiza idealizările, neglijările sau domeniul de aplicare al unui model;
a formula ipoteze sau concluzii legate de studiul unor fenomene;
a estima ordinul de mărime sau limitele naturale ale unor mărimi fizice;
a analiza şi a răspunde la cerin e de genul: explicarea unui proces sau a unui fenomen,
func ionarea unui dispozitiv, precizarea rolului unui instrument sau aparat de măsură, a
condi iilor necesare pentru evolu ia unui proces, realizarea de transferuri prin analogie a
unor ra ionamente, compararea sau clasificarea unor fenomene, mişcări sau interac iuni după
diferite criterii alese, verificarea bilan ul energetic într-un proces fizic specificat, etc.
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