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CZU 004: 53 (072.3)

UTILIZAREA COMPUTERULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE A FIZICII ÎN
GIMNAZII ŞI LICEE

Băncilă Simion, Lungu Efim, Galaţan Oxana

Se argumentează priorităţile noului curriculum şi rolul evaluării cunoştinţelor elevilor în procesul de predare 
-  învăţare a fizicii. Modalitatea de utilizare a computerului la evaluarea cunoştinţelor elevilor conţine elemente 
originale.

Рассматривается преимущество нового куррикулума и его роль в процессе проверки знаний 
учащихся по физике. Предлагаемая методика использования компьютера содержит оригинальные элементы.

The priorities of the new curriculum and the role of evaluation of the pupils’ knowledge in the process of 
teaching -  learning is motivated. The use of computer while evaluating the pupils’ knowledge contains original 
elements.

Evaluarea tuturor domeniilor de activitate a instituţiilor de învăţământ are drept scop 
determinarea acestora de a realiza calitativ obiectivele prevăzute de Legea învăţămîntului [1].

în lucrarea dată evaluarea este prezentată ca o parte integră a activităţii didactice a 
profesorului şi a elevilor, care asigură evidenţierea bagajului de cunoştinţe obţinute, performanţa 
şi eficienţa acestora.

Evaluarea bazată pe teste este determinată de categoria noilor tehnologii de evaluare. Actul 
evaluării presupune două componente distincte şi anume: măsurarea şi aprecierea rezultatelor 
şcolare.

S-a elaborat un program de evaluare curentă a cunoştinţelor elevilor la compartimentele 
cursului preuniversitar de fizică, care oferă posibilitatea aplicării creative a cunoştinţelor.

Obiectivele de evaluare, în cazul dat, pot fi:
• Definirea şi propunerea de soluţii pentru rezolvarea unei probleme.
» Identificarea procedeelor de obţinere a infonnaţiilor.
* Colectarea şi sistematizarea datelor.

Programul prevede utilizarea a patru tipuri de itemi, folosiţi în teste: cu alegere multiplă; cu 
alegere dublă; de tip pereche şi de rearanjare.

S-a recurs la alegerea acestor itemi deoarece şi în cazul tehnicii cu alegere dublă (a itemilor 
de tip pereche) se abordează, într-un interval de timp redus, un volum mare de rezultate ale 
procesului de studiu de complexitate redusă sau medie. Tehnica alegerii multiple a testelor 
asigură omogenitatea internă a fiecărui element de test datorită caracteristicii situaţionale; elevii 
pot cuprinde o gamă mai largă din conţinuturile studiate.

într-un timp relativ scurt, profesorul poate evalua toţi elevii clasei, ceea ce permite 
monitorizarea situaţiei reale, diagnosticarea lacunelor în predare şi prognozarea căilor de 
îmbunătăţire a procesului de predare -  învăţare.

O altă posibilitate a programului este prelucrarea rezultatelor evaluării şi prezentarea lor 
grafică. Aplicarea testelor contribuie ia reglarea procesului de studii; datorită legăturii inverse 
(feed - back), permite organizarea diferenţială şi individuală a instruirii [2]. Un deosebit interes 
prezintă testele selectate şi utilizate, mai ales cele originale.

Lucrarea poate fi de un real folos profesorilor de fizică, studenţilor -  viitorilor profesori de 
fizică, managerilor procesului de instruire, în special, pe perioada implementării noului 
curriculum la fizică.

în cele ce urmează, se prezintă cîteva exemple de teste utilizate [3].
Curentul Alternativ

Grupul A. Să fie indicate răspunsurile la fiecare subiect conţinut în grupul A.
1. Se deconectează oare circuitul de curent în cazul unirii consecutive a unei capacităţi?
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2. Explicaţi, din ce motive rezistenţa pe care o opune conductorul curentului alternativ este mai 
mare decît în cazul curentului continuu.

3. Ce fel de transformări de energie se produc în circuitul de curent alternativ cu inductivitate?
4. Ce fel de transformări de energie se produc în circuitul de curent alternativ cu capacitate?
5. Trasaţi dependenţele funcţionale de variaţie în timp a intensităţii şi a f. e. m. în circuitul de 

curent alternativ.
6. Trasaţi dependenţele funcţionale de variaţie în timp a intensităţii şi a f. e. m. în circuitul de 

curent alternativ cu capacitate.
7. Trasaţi dependenţele funcţionale de variaţie în timp a intensităţii şi a f. e. m. în circuitul de 

curent alternativ cu inductivitate.

Grupul B. Indicaţi relaţiile de definiţie corespunzătoare următoarelor mărimi fizice:
1. Valoarea efectivă a intensităţii curentului alternativ.
2. Valoarea efectivă a tensiunii curentului alternativ.
3. Rezistivitatea inductivă.
4. Rezistivitatea capacitativă.
5. Valoarea instantanee a curentului.
6. Valoarea instantanee a f. e. m.

Nr.
răspuns

Răspunsurile gr. A Nr.
răspuns Răspunsurile gr. В

1.

Curenţii turbionari de inducţie atenuează curentul de bază în 
interiorul conductorului şi-l amplasează în straturile superficiale ale 
conductorului. Aria secţiunii transversale se micşorează, iar 
rezistenţa creşte.

1. Rl = XL = coL

2.

Curenţii turbionari de inducţie atenuează curentul de bază în 
straturile de la suprafaţă şi-l amplifică în interiorul conductorului. 
Aria secţiunii conductorului parcursă de curent se micşorează, iar 
rezistenţa lui creşte.

2. s = eo sincot

3. Nu se întrerupe. 3.
^ 2

4.
Energia curentului electric se transformă în energie a cîmpului 
electric şi invers. 4. Rc = X C =  —

COL

5.
Energia curentului electric se transformă în energie termică.

5.
2

6.
Energia curentului electric se transformă în energie a cîmpului 
magnetic şi invers. 6.

Ul"  V2

7.
Se întrerupe. 7. i = I0sin(ot

8.

i, £ '
A ' \ \  /  /  v  t’ - V '. /  .• \  v 8. i = Iocoscot
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9.
9.

u 0
Uef= V 2

10.

i , f î к

■ , У  A \  >— \  /  4
10. 8 = 80COSCOt

Test formativ pentru evaluarea cunoştinţelor la tema
“Principiile dinamicii”, cl. X.

1. înscrieţi în spaţiul din stînga litera ce corespunde formulei matematice a legii 
corespunzătoare.

□  Legea lui Newton.

□  Legea lui Hook.
□  Legea a III a lui Newton.
□  Legea atracţiei universale.
□  Legea a II a lui Newton.

A.

B.
C.
D.
E.

F=G Щ m.
R2

F-mg 
F=- kx
Ц  =  ~ f 2

F  =  та
2. Citeşte cu atenţie afirmaţia de mai jos. In cazul în care apreciezi că afirmaţia este 

adevărată, încercuieşte litera A; dacă apreciezi că afirmaţia nu este adevărată, încercuieşte litera 
F.

Dacă forţa rezultativă ce acţionează asupra unui corp este nulă, atunci corpul;
A F se mişcă rectilinii! uniform accelerat.
A F se mişcă rectiliniu pe circumferinţă.
A F se mişcă uniform întîrziat.
A F se mişcă rectiliniu şi uniform.

3. în figură este reprezentat vectorul vitezei şi vectorul acceleraţiei unui corp în mişcare. Forţa 
rezultantă ce acţionează asupra corpului are direcţia şi sensul.

a v

АЛ; B. 2; C. 3; D. 4; E. 5.
4. în figură este reprezentat graficul variaţiei vitezei unui corp în timp. Masa corpului m = 5 kg.

4a. în ce intervale de timp forţa rezultantă, ce 
acţionează asupra corpului este nulă?
A. 0-2 şi 4-6 s.
B. Tot intervalul de timp.
C. 2-3 s şi 3-4 s.
D. în nici un caz.

4b. Acceleraţia corpului pe intervalul 3-4 s

120



Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi. - Serie nouă. Fasc. a. -  2004. - Tom XX

este egală cu:

A. 0; 2 m
B T 7

C. -2 2 ’ E. Nici un răspuns nu este corect.

4c. Forţa rezultantă ce acţionează asupra corpului în intervalul de timp 3-4 s este egală cu:
10 m m

A. — N: B. 2,5 N; C .-0,4-=-; D. -10
3 s s

5. în figura de mai jos sunt reprezentate graficele de variaţie a modulului acceleraţiei unui
corp în timp.

Care grafic corespunde cazului, cînd forţa rezultativă ce acţionează asupra corpului este 
constantă?

A. Îşi 2; B. 2 şi 3; C. 3 şi 4; D. 4 şi 5; E. Nici un răspuns nu este corect.
fJÎ

6. Un corp se mişcă sub acţiunea unei forţe rezultative F= 20 N cu acceleraţia de 0,2 — .
s

Masa corpului este egală cu:
A. 10 kg; B. 4 kg; C. 20 g, D. 100 kg; E. Nici un răspuns nu e corect.

7. Proiecţia vitezei unui corp într-un sistem inerţial de referinţă se schimbă conform 
graficului din figură. Care din graficile de mai jos corespunde schimbării cu timpul a proiecţiei 
forţei rezultante pe această axă.

2
=*------- *-----
4 6 t, s
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