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acelaşi timp, această influenţă, în mai mare măsură, se manifestă asupra caracteristicilor exterioare: 

uniformitatea şi continuitatea straturilor. Direcţia acţiunii câmpului influenţează considerabil asupra 

cantităţii materialului anodului transferat pe catod, definind astfel productivitatea procesului ASE în 

câmp magnetic, această acţiune nu este la fel pentru toate materialele utilizate în calitate de anozi.  

În concluzie se poate de remarcat faptul că deşi cu ajutorul câmpului magnetic putem schimba 

în limite mari unele caracteristici ale straturilor superficiale formate în procesul ASE, totodată, 

această influenţă nu poate exclude complet rolul naturii materialului. De aceea , este evident că în 

fiecare caz la rezolvarea problemelor legate de alierea cu scânteie electrică este necesar de a ţine 

cont de proprietăţile materialelor electrozilor. 
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Abstract: The analogy is one of the scientific methods knowledge, which is used extensively in the study of 

physics. If using analogy reasoning the knowledge gained from discussing an object (model) transfer another 

object studied less (which is more hardly accessible research). In the respective work are described different 

analogies which can be applied successfully to the teaching and learning of physics. 

Keywords: analogy, electric battery, capacitor, transistor, tabular analogies. 

În manualele şi culegerile de probleme la Fizică se precaută detaliat analogia dintre oscilaţiile 

mecanice şi oscilaţiile electromagnetice, analogia dintre mişcarea planetelor şi mişcarea electronilor în 

atom, analogia dintre ochiul omenesc şi o lentilă subţire etc. Pentru activizarea procesului de cu-noaştere 

pot fi utilizate cu succes şi alte analogii, care sunt şi subiectul acestui articol.  

I. Analogia dintre Electricitate şi Hidrodinamică 

Asemenea curgerii apei prin spaţiul li-

ber al unei ţevi, electronii liberi pot să se 

mişte prin spaţiul liber dintre atomii unui 

conductor, iar deplasarea ordonată a electro-

nilor poartă denumirea de curent electric. 

Deşi în mod normal deplasarea electronilor 

„liberi” dintr-un conductor este aleatoare, fără vreo direcţie predominantă sau viteză particulară, 

electronii pot fi influenţaţi să se deplaseze într-un mod ordonat printr-un material conductor. O ana-

logie aproximativă este cea a unui tub umplut dintr-un capăt în celălalt cu mărgele (Fig. 1). Tubul 

Fig. 1. Mişcarea mărgelelor analoagă

cu mişcarea electronilor 
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este plin de mărgele, precum un conductor este plin de electroni liberi, pregătiţi să fie puşi în miş ca-

re de o influenţă externă. Dacă o singură mărgea este introdusă brusc în acest tub plin prin partea 

stângă, o alta va ieşi instant pe partea cealaltă, iar dacă mişcarea mărgelelor prin tub este continu ă şi 

uniformă, ea este analoagă mişcării electronilor. Acesta analogie se poate folosi cu succes atât la 

nivelul preuniversitar, cât şi la cel preuniversitar (Каменский 1982: 52).  

Analizăm o altă analogie. Sarcina electrică formată prin frecarea a două materiale reprezintă 

stocarea unei anumite cantităţi de energie. Această ener-

gie este asemănătoare energiei înmagazinate într-un rezer-

vor de apă aflat la înălţime, umplut cu ajutorul unei pom-

pe dintr-un bazin aflat la un nivel mai scăzut (Fig. 2). 

 Influenţa gravitaţiei asupra apei din rezervor dă 

naştere unei forţe ce tinde să deplaseze apa spre nivelul 

inferior. Dacă construim o ţeavă de la rezervor spre bazin 

apa va curge sub influenţa gravitaţiei înapoi în bazin. 

Adică este nevoie de o anumită energie pentru pomparea 

apei de la un nivel inferior (bazin) la unul superior (re-

zervor), iar curgerea apei prin ţeavă înapoi la nivelul ini-

ţial constituie eliberarea energiei înmagazinate prin pom-

parea precedentă (Старченко 1981: 25). 

 Pentru pomparea apei la un nivel şi mai ridicat va 

fi necesară o energie şi mai mare pentru realizarea 

acestui lucru. În acest caz va fi înmagazinată o energie şi mai mare şi, de asemenea, va fi eliberată o 

energie mai mare decât în cazul precedent.  

Analog pompării apei la un nivel 

mai înalt determină o înmagazinare de 

energie, „pomparea” electronilor pen-

tru crearea unui dezechilibru de sarci-

nă electrică duce la o înmagazinare de 

energie prin acel dezechilibru (Fig. 3). 

Asigurarea unui drum prin care elec-

tronii să poată curge înapoi spre „ni-

velurile” lor originale are ca rezultat o 

eliberare a energiei înmagazinate, 

asemenea eliberării energiei în cazul 

rezervorului, atunci când este pus la 

dispoziţie un drum pe care apa poate 

să curgă prin intermediul unei ţevi. 

Atunci când electronii se află într-o poziţie statică (prin analogie cu apa dintr-un rezervor), energia 

înmagazinată în acest caz poartă numele de energie potenţială, pentru că există posibilitatea (poten-

ţialul) eliberării acestei energii în viitor. Această energie potenţială, înmagazinată sub forma unui 

dezechilibru de sarcină electrică capabilă să provoace deplasarea electronilor printr-un conductor, 

poate fi exprimată printr-un termen denumit tensiune electrică, ceea ce tehnic se traduce prin ener-

gie potenţială pe unitate de sarcină electrică sau ceva ce un fizician ar denumi energie potenţială 

specifică. Definită în contextul electrostaticii, tensiunea electrică este măsura lucrului mecanic ne-

cesar deplasării unei sarcini unitare dintr-un loc în altul acţionând împotriva forţei ce tinde să menţi-

nă sarcinile electrice în echilibru. Din alt punct de vedere, tensiunea este cantitatea de energie po-

tenţială disponibilă pe unitate de sarcină, pentru deplasarea electronilor printr-un conductor. Altfel 

spus, tensiunea electrică caracterizează posibilitatea sau potenţialul de eliberare a energiei atunci 

când electronii se deplasează de pe un „nivel” pe altul (Старченко 1981: 28).  

Atunci când capetele „+” şi „-” ale bateriei (Fig. 3) nu sunt conectate la un circuit, va exista o 

tensiune electrică între aceste două puncte, dar nu va exista o deplasare a electronilor prin baterie, 

pentru că nu există un drum continuu prin care electronii să se poată deplasa. Acelaşi principiu se 

aplică şi în cazul rezervorului de apă (Fig. 3): fără un drum (ţeavă) înapoi spre bazin, energia înma-

 

Fig. 2. Energie stocată la înălţime 

Fig. 3. Analogia dintre o pompă de apă şi o baterie electrică 
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gazinată în rezervor nu poate fi eliberată prin 

curgerea apei. Odată ce rezervorul este umplut 

complet, nu mai are loc nici o curgere, oricât 

de multă presiune ar genera pompa.  

Pentru ca apa să curgă continuu dinspre 

bazin spre rezervor şi înapoi în bazin trebuie să 

existe un drum continuu, adică un circuit în-

chis. Putem asigura un astfel de drum prin uni-

rea rezervorului cu bazinul printr-o conductă, 

iar pentru baterie prin conectarea unui fir din 

material conductor dintr-un capăt al bateriei 

spre celălalt. Astfel, vom iniţia circuitul apei, şi 

analog, o deplasare continuă şi uniformă a 

electronilor în direcţia acelor de ceasornic, care 

poartă numele de curent electric (Fig. 4). Sursa 

electrică va „împinge” electronii în aceeaşi di-

recţie, atât timp cât circuitul va fi închis, tot aşa 

cum pompa de apă va împinge apa în circuitul 

închis.  

II. Analogii la formarea noţiunii de capacitate electrică 

Putem aplica cu acelaşi succes analogia la învăţarea capacităţii electrice. Noţiunea de capaci-

tate electrică (C=q/U) se introduce în baza experimentului demonstrativ şi se pare că este accesibilă 

pentru elevi. Însă apar întrebări care necesită explicaţii suplimentare. În primul rând, termenul de 

„capacitate” elevii îl asociază cu „volumul” unui vas. Trebuie de remarcat însă o diferenţă, şi anu -

me, explicând elevilor că prin capacitatea electrică se înţelege cantitatea de sarcină electrică acu mu-

lată pe suprafaţa a două plăci paralele separate.  

Este plauzibilă folosirea analogiei dintre capacitatea electrică şi capacitatea unui balon de gaz. 

Se ştie că o anumită cantitate de gaz introdusă în balon nu poate modifica volumul acestuia. Dacă în 

balon vom introduce o cantitate de gaz m, presiunea va fi P (la T=const), daca vom introduce o can-

titate de gaz 2m, atunci presiunea va fi 2P, dacă 3m, atunci presiunea va fi 3P etc. Astfel, capacita-

tea balonului se caracterizează nu prin m, ci prin raportul m/P= const. Analogic putem spune că 

dacă un corp va primi o cantitate de sarcină q, atunci el va avea potenţialul φ, dacă corpul primeşte o 

cantitate de sarcină 2q, potenţialul va creşte până la 2φ, dacă corpul primeşte 3q, atunci va avea un 

potenţial de Зφ etc. Astfel, capacitatea electrică corpului se caracterizează nu prin q, ci prin raportul 

q/U = const (Воробьев 1981: 42). 

Se poate de explicat de ce pentru determinarea capacităţii nu se iau dimensiunile corpului. De 

exemplu, dacă interiorul balonului nu poate fi văzut, atunci volumul lui nu poate fi determinat 

neapărat cu ajutorul măsurării directe, ci poate fi calculat analitic ca raportul dintre masa gazului şi 

densitatea lui. Analogic se poate calcula şi capacitatea electrică ca raportul dintre q/φ. Întrebările 

care vizează lămurirea dependenţei dintre capacitatea şi suprafaţa corpului, prezenţa corpurilor ve ci-

ne, mediu etc., nu necesită analogii, ba din contra ele complică procesul de învăţare.  

 

 

 

 

 

 

a) b) 
Fig. 5. Analogia dintre un circuit hidrodinamic și un circuit de curent alternativ  

 

Cu acelaşi succes se poate utila analogia în studiul circuitului de curent alternativ cu con den-

sator electric. În electrostatică s-a studiat construcţia condensatorului şi proprietăţile lui de bază. S-a 

menţionat că curentul continuu nu trece prin condensator, pentru că mediul dielectric dintre plăcile 

condensatorului întrerupe circuitul. Altfel se petrec lucrurile în circuitul de curent alternativ. Pentru 

 

Fig. 4. Analogia unui circuit electric şi circuitul apei 
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a demonstra acest fapt se va compune un circuit electric ce conţine o baterie de condensatoare şi un 

bec unit în serie (Fig. 5.b). Dacă becul luminează, atunci în circuit există curent. La schimbarea ca -

pacităţii bateriei de condensatoare se schimbă intensitatea becului. Acest lucru ne vorbeşte despre 

faptul că acest circuit electric are o rezistenţă anumită, care depinde , într-un anumit fel, de capacita-

tea electrică (Краповцев 1983: 80). 

Pentru lămurirea acestui fapt este utilă analogia cu un circuit hidrodinamic (Fig. 5.a). În acest 

model se precaută mişcarea rectilinie alternativă a pistonului într-un sens şi în altul în interiorul unui 

cilindru, la care membrana se deformează în sensurile respective. Are loc deplasarea apei până se 

întinde la limită membrana într-un sens, apoi în alt sens, dar lichidul nu trece prin membrană. La fel 

şi sarcinile electrice nu trec prin mediul dielectric al condensatorului din circuit. 
 

III. Analogia la studierea tranzistorului 

La momentul de azi tranzistorul în calitate de dispozitiv semiconductor are multiple aplicaţii în 

toate sferele vieţii cotidiene. Popularitatea dispozitivului este determinată de creşterea interesului 

elevilor/studenților pentru studiul principiului de funcţionare a tranzistorului şi aplicaţiile tehnice ale 

acestuia. 

Modelul propus al tranzistorului, ca şi alte analogii, reprezintă un model aproximativ şi are 

limitele sale de aplicare. De exemplu, cu ajutorul lui nu este posibil de reprezentat conductivitatea 

intrinsecă şi cea extrinsecă, deplasarea electronilor şi golurilor etc. Însă , în mare parte, originalul şi 

modelul sunt foarte mult asemănătoare între ele în ceea ce priveşte funcţionarea schemelor acestora 

şi analogia de lucru a principalelor părţi componente.  

După studierea de către elevi/studenţi a elementelor principale a tranzistorului de tip n-p-n 

(emiter, bază şi colector) şi ale principiilor de funcţionare a joncţiunilor p-n din stânga şi din dreapta, 

elevilor li se propune de analizat procesele care au loc într-o instalaţie experimentală reprezentată în 

Fig. 6. El constă dintr-un vas sferic numit 
analogul tranzistorului 1, două pompe 

centrifuge de apă cu motoare electrice 2, 

adaptoare din sticlă 3 şi conducte din 

cauciuc pentru conectarea circuitelor. În 

calitatea de sursă electrică pentru modelul 

dat serveşte robinetul 4, care asigură co-

nexiunea cu conducta de apă. Modificând 

cu ajutorul robinetului viteza de curgere a 

lichidului în circuit se reglează presiunea 

apei. În instalaţia respectivă presiunea 

apei reprezintă mărimea analoagă tensiunii electrice din circuitul electric al tranzistorului, pompele 

2 îndeplinesc funcţia de surse de curent, conductele de apă au rolul de conductoare de legătură, iar 

conducta din sticlă 5 – de rezistor cu rezistenţă electrică R (Найдин 1984: 73). 

Iniţial se explică rolul curenţilor în joncţiunile p-n din stânga şi din dreapta şi influenţa aces to-

ra asupra lucrului tranzistorului. Pentru aceasta se deschide robinetul 4 şi se creează o presiune con-

stantă a apei în sistemul „emiter-bază”. Lichidul prin „intrarea de la emiter” Э nimereşte în analogul 
tranzistorului 1 şi curge prin canalul bazei Б. Sursa de curent continuu din circuitul din stânga (pom-

pa 2) se conectează în aşa o direcţie, astfel încât fluxul de apă prin canalul bazei să se aspire în „cir-

cuitul emiterului” şi să creeze un curent continuu care depinde doar de sursa de curent. Se demon-

strează practic această operaţie la instalaţia experimentală din Fig. 6. Modificând presiunea apei din 

sistem cu ajutorul robinetului şi pompei analog modificăm numărul de rotaţii al motorului. În acest 

proces o parte din apă nimereşte în „colector”, ceea ce se asociază cu difuzia golurilor nerecombina-

te din bază în colector. 

Apoi se demonstrează importanţa bazei în tranzistor. Se conectează pompele din stânga şi din 

dreapta, astfel încât fluxurile de lichid din ele să circule după acele de ceasornic. Atunci prin „bază” 

vor circula două fluxuri contrare de lichid. În limba analogiei aceasta înseamnă că curenţii din 

circuitele bazei 𝐼𝐵, circuitul emiterului 𝐼𝐸 şi cea a colectorului 𝐼𝑐 sunt legaţi prin relaţia: 

                                                                        𝐼𝐵 = 𝐼𝐸 –  𝐼𝐶.                                                                       (1) 

 

Fig. 6. Modelul tranzistorului 

4 1 
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Despre corelaţiile dintre intensităţile curentului electric în tranzistor elevii vor judeca după 

observarea indicaţiilor debitmetrelor de apă conectate în „circuitul emiterului” şi „circuitul colecto -

rului”. Un debitmetru reprezintă dispozitivul pentru măsurarea vitezei de curgere a apei şi este ana -

log ampermetrului. Deoarece viteza de curgere a lichidului în „emiter” este aproximativ egală cu vi-

teza de curgere a lichidului în „colector”, se poate trage concluzia despre lipsa curentului electric în 

bază, adică  𝐼𝐵 = 0. Într-adevăr, deoarece concentraţia golurilor injectate din emiter este mai mare 

decât concentraţia acestora la graniţa cu baza (lăţimea bazei este de obicei mică), atunci golurile 

difuzează intens în colector. În acelaşi timp curentul invers din circuitul colectorului este mult mai 

mic decât circuitul creat de golurile emiterului. De aceea intensitatea curentului din circuitul co -

lectorului poate fi egal cu intensitatea curentului în circuitul emiterului  𝐼𝑐 ≈ 𝐼𝐸 . Această egalitate stă 

la baza acţiunii de amplificare a tranzistorului.  

De asemenea, se precaută utilizarea tranzistorului în calitate de amplificator de putere. Pentru 

aceasta se analizează funcţionarea tranzistorului în circuitul cu bază comună şi în circuitul cu emiter 

comun. Schema cu colector comun nu se precaută, deoarece ea foarte puţin se deosebeşte de schema 

cu emiter comun. Se explică distribuţia curentului dintre emitor, bază şi colector. Amplificarea pu te-

rii se poate realiza prin două metode diferite: 

a) la tensiune constantă se măreşte intensitatea curentului electric;  

b) la curent constant se măreşte tensiunea electrică. 
 

IV. Analogii tabelare 

Una din cele mai des utilizate analogii în cursul de fizică este analogia dintre câmpurile electro-

static, magnetic şi gravitaţional. Examinând aceste câmpuri, observăm ca între ele există o serie de 

asemănări (similitudini). Vom studia criteriile pe baza cărora se stabileşte analogia dintre aceste 

câmpuri (Tabelul 1). Este evident faptul că pentru fiecare câmp luat în parte trebuie sa analizăm care 

este cauza apariţiei, adică care este sursa câmpului. Pentru câmpul electrostatic sursa câmpului este 

sarcina electrică, sursa câmpului magnetic este sarcina electrică în mişcare, iar pentru câmpul gravi-

taţional sursa este masa corpului. Cunoscând sursa câmpurilor trebuie de stabilit asupra cui acţio-

nează aceste câmpuri. În caz particular, câmpul electric acţionează asupra sarcinilor electrice, câm-

pul magnetic acţionează asupra acelor magnetice şi conductoarelor parcurse de curent electric, iar 

câmpul gravitaţional acţionează asupra corpurilor de masă dată. Diferite sunt expresiile forţelor 

create de aceste câmpuri. Pentru câmpul electric liniile de câmp sunt radiale şi pornesc de la sarcina 

pozitivă spre cea negativă, la câmpul magnetic liniile sunt închise, iar un astfel de câmp se numeşte 

turbionar. În cazul câmpului gravitaţional liniile de forţă sunt radiale şi orientate spre corp. Mări-

mile fizice caracteristice pentru fiecare câmp au formule de calcul analogice etc. 

Analogiile pot fi utilizate la stabilirea legăturilor dintre diferite compartimente ale fizicii. În 

Tabelul 2 am prezentat analogia dintre mărimile fizice din Mecanică şi Electrodinamică. Pot fi utili-

zate cu succes analogii chiar în cadrul unui singur compartiment ca, de exemplu, în Mecanică (Ta-

belul 3).  
Tabelul 1. Analogia câmp gravitaţional-câmp electrostatic-câmp magnetic  

(Дайментов 1982: 62) 
 

Criterii pe baza cărora 

se stabileşte analogia 
Câmp gravitaţional Câmp electrostatic Câmp magnetic 

Sursa câmpului Masa-m 
 

Sarcina electrică în 
echilibru-q 

Sarcina electrică în 
 mişcare 

Asupra cui acţionează Corpurilor de 

 masă dată 

Sarcinilor electrice Acelor magnetice şi conduc-

toarelor parcurse de curent 

Forţa prin care se eviden-

ţiază existenţa câmpului 

Gravitaţională 

F=K
2

21

r

mm  

Forţă conservativă 

electrică 

 Fe=k
2

21

r

qq  

Forţă conservativă 

Magnetică 

F=I(lB) 

F=
r

lII





2

21  

Forţă neconservativă 

Configuraţia liniilor  
de câmp 

Radiale orientate  
spre corp 

Radiale – pornesc de 
la sarcina pozitivă  

spre cea negativă 

Închise  
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Mărimea fizică 

caracteristică 

Intensitatea  

=F/m (N/kg) 

Intensitatea  

E=F/q (V/m) 

Inducţia magnetică 

B=F/Il (T) 

Orientarea mărimii caracte-

ristice la linia de câmp 

Tangentă şi în acelaşi 

sens 

Tangentă şi în acelaşi 

sens 

Tangentă şi în acelaşi sens 

Modelul câmpului uni-
form 

Pe porţiuni mici, la 
suprafaţa Pământului 

Între armăturile con-
densatorului 

În interiorul solenoidului 

Caracterizarea  

substanţei în câmp 

- r r 

Lucrul mecanic efectuat 

de forţele câmpului 

Nu depinde  

de drum 

L=mgh 

Nu depinde de drum 

L=kq1q2 
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Depinde de drum 

Poziţia forţei faţă  

de intensitate 

Aceeaşi direcţie  

şi sens 

 

Aceeaşi direcţie 

Acelaşi sens (q0) 

Sens opus (q0) 

Perpendiculare între ele şi 

pe direcţia conductorului 

(regula mâinii stângi) 

Mărimi fizice scalare Potenţial gravitaţional Potenţialul electric 

V=L/q (V) 

Fluxul magnetic 

=BS (Wb) 

Traiectoria sarcinii 

(corpului) în câmp 

 

Dreaptă v 

 Parabolă v 

 

Dreaptă vE 

 Parabolă vE 

 Dreaptă vB 

Cerc vB 

Elicoidă = (v,B) 
   

Tabelul 2. Analogia dintre mărimile fizice şi legile fizice din Mecanică şi Electrodinamică 

(Овчинников 1998: 30) 
 

Denumirea mărimii sau a legii şi formula 

Mecanica Electrodinamica 

Coordonata x Sarcina electrică q 

Viteza v = dx / dt 

 

Intensitatea curentului 

 dt

dq
I 

 
Acceleraţie 

dt

dv
a 

 

Viteza de schimbare a intensităţii 
curentului dt

dI

 
Forţa elastică 

 
F = -kx Tensiunea la plăcile condensatorului 

C

q
U 

 
Coeficientul de elasticitate k Mărimea inversă a capacităţii 

electrice C

1

 
Forţa de rezistenţă F= -kv Tensiunea pe o porţiune de circuit  U=RI 

Coeficientul de rezistenţă la 

mişcare 
V

E


 

Rezistenţă electrică 

I

U
R 

 
Legea a doua lui Newton F=ma Legea lui Faraday pentru inducţia 

electromagnetică dt

d
LE




 

Masa m Inductanţa L 

Lucrul A=Fx Lucru A = Uq 

Puterea P=Fv Puterea P=UI 

Lucrul forţei de rezistenţă la 
mişcarea uniformă 

vxA   Legea lui Joule-Lentz pentru curentul 
continuu 

Q = I2Rt 

Energia potenţială a corpului 

deformat elastic 
2

2kx
E p 

 

Energia condensatorului plan 

2

1 2q

C
Ec 

 

Energia cinetică 

2

2mv
Ec 

 

Energia bobinei de inducţie 

2

2LI
Em 
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Tabel 3. Analogia dintre mişcarea de translaţie şi mişcarea de rotaţie 
(Popa 2009: 104) 

 

Mişcarea de translaţie Mişcarea de rotaţie 

Mărime fizică, 

lege fizică 
Simbol, formulă 

Mărime fizică, 

lege fizică 
Simbol, formulă 

Deplasarea s Deplasarea 
unghiulară 

  

Viteza 

dt

sd
v



  

Viteza unghiulară 

dt

d




  

Acceleraţia 

dt

vd
a



  Acceleraţia 

unghiulară dt

d




  

 
 

Legile mişcării 

rectilinii 

uniform variate 

































aS2vv

atvv

2

at
tvS

2
0

2

0

2

0  

 
 

Legile mişcării 

curbilinii uniform 

variate 








































2

t

2

t
t

2
0

2

0

2

0  

Masa m Momentul de 

inerţie 

I = mr2 

Forţa F


 Momentul forţei FrM


  

Impulsul p


 Momentul cinetic prK


  

Legea 

fundamentală a 

mişcării de 
translaţie 

 

F
dt

vd
m


  sau F

dt

pd 
  

Legea 

fundamentală 

a mişcării de 
rotaţie 

M
dt

d
I






 sau 
M

dt

Kd 



 

Lucrul mecanic sFL   Lucrul mecanic ML  

Puterea 

mecanică 
vFP   Puterea mecanică  MP  

Energia cinetică 

2

mv
W

2

c 
 

Energia cinetică 

2

I
W

2

c


  

 

Concluzii 

Studierea prin analogie a fenomenelor fizicii, a legilor fizice constituie imperativul învăţă -

mântului actual, ce are caracter preponderent formativ. Urmărind curriculum-urile şi manualele de 

fizică, se remarcă peste tot amprenta caracterului analogic ce se atribuie acestei materii şcolare. 

Dintr-o asemenea perspectivă, rezultă că utilizarea metodelor didactice la predarea şi însuşirea fizi-

cii este de importanţă decisivă, fiind condiţia fundamentală a învăţării acestei discipline, ce are ca 

obiect de studiu natura cu manifestările sale fizice.  

Subiectul nici pe de parte nu este epuizat, iar materialul rămas poate fi obiectul unui alt 

articol. Materialul prezentat poate fi de real folos elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, precum şi 

tuturor celora care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele din domeniu. 
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