




Comparînd oscilaţiile electrice şi a pendulului cu arc, trebuie să-i ferim pe elevi de 
analogia directă: electronii de pe o armătură a condensatorului după un interval de timp t = T/2 
pot trece pe cealaltă armătură, tot aşa cum pendulul trece dintr-o extremă în alta. O aşa 
interpretare ar fi greşită, deoarece viteza mişcării orientate a electronilor constituie doar ~ 1 
mm/s şi deplasarea lor în direcţia cîmpului este foarte mică. în acest caz, mai potrivită ar fi 
analogia cu oscilaţiile apei în vasele comunicante, unde fiecare particulă efectuează oscilaţii în 
jurul unei poziţii oarecare de echilibru.

Tabl. 2 poate fi folosit şi pentru evaluarea cunoştinţelor elevilor, dacă în el ar lipsi 
lămuririle respective, lăsînd numai formulele şi propunînd elevilor, de sine stătător, să descrie 
procesele fizice.

Pentru a activiza interesul elevilor faţă de obiect, pentru a uşura şi sistematiza materialul 
studiat într-un compartiment întreg, pentru compararea proprietăţilor fizice, pot fi folosite aşa 
zisele tabele-fişe. în particular, la lecţia de recapitulare pe compartimentul “Curentul electric în 
diferite medii” se propun tabl. 3 şi fig. 2 [4].
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Menţionăm că în diagramele, tabelele-fişe folosite mai sus pot fi incluse un set de 
întrebări şi probleme care permit ca elevii să facă propuneri, să-şi manifeste şi dezvolte iniţiativa, 
dînd discuţiilor pe tema concretă un caracter creator.

Pentru a forma la elevi noţiuni despre proprietăţile curentului alternativ şi despre 
mărimile care îl caracterizează este important de comparat acţiunile curentului alternativ şi ale 
celui continuu (tabl. 4) [5 -7]. Majoritatea acţiunilor curentului alternativ şi continuu sînt diferite, 
numai acţiunile termice sînt identice (într-un timp îndelungat). Această concluzie se foloseşte la 
formarea noţiunii de valoare eficace a intensităţii curentului alternativ.
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