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Utilizarea calculatorului 

în învăţarea disciplinelor tehnice 

 
Autor : Prof. Margareta Diaconu, Palatul Copiilor Piteşti  

 

La început a fost Cuvântul. Prin cuvinte ne putem exprima, pentru a fi oameni între oameni.  

Exprimarea e complexă, deci trebuie ierarhizată pentru a fi înţeleasă. Cuvintele sunt secvenţe de litere, 

propoziţiile sunt secvenţe de cuvinte, frazele sunt secvenţe de propoziţii, iar textele secvenţe de fraze.    

 

Nivelele ierarhiei textuale pot fi îmbogăţite nelimitat prin paragrafe, subcapitole, capitole, volume 

etc. Ierarhizarea nu e necesar liniară, secvenţială, ci e mai degrabă arborescentă, pentru a reda optim strategia 

generică "Divide et Impera et Intellige", ori chiar bazată pe o structură de graf, pentru a nu constrânge 

legăturile între nivele.  

 

Prima maşină mecanică automată de calculat a fost construită în anul 1823, de profesorul de 

matematică englez Charles Babbage (1792-1871). Ea a fost numită maşina de diferenţe. Un pas important în 

dezvoltarea calculatoarelor automate a fost făcut în anul 1890, când americanii Herman Hollerith (1860-

1929) şi James Power, de la U. S. Census Bureau, au inventat şi aplicat în maşinile de calcul cartelele 

perforate. Cei doi inventatori au creat dispozitivele pentru citirea automata a informaţiei perforate pe cartele, 

în acest fel se evitau erori şi se putea utiliza o memorie accesibila pe cartele, teoretic nelimitată.  

Dezvoltarea spectaculoasa a calculatoarelor în ultimii treizeci de ani a permis cercetătorilor în domeniu să 

încerce utilizarea calculatoarelor pentru rezolvarea unor probleme din ce în ce mai dificile, din ce în ce mai 

apropiate de complexitatea problemelor soluţionate de om. Pe masură ce problemele de viteza şi capacitate 

de memorare au fost rezolvate la nivelul tehnologiei construcţiei calculatoarelor, limitarea utilizarii tehnicii 

de calcul în locul expertului uman se datorează mai ales incapacităţii oamenilor de a instrui şi programa 

adecvat calculatoarele.  

 

Un program pe calculator reprezintă un set de instrucţiuni prin care se comunică unui calculator cum 

să efectueze un anumit grup de operaţii. Acestea se numesc cod sau “sursă”. Această compunere de 

instrucţiuni este scrisă de un programator. De obicei persoana care scrie programul foloseşte fie un editor 

text (pentru un program simplu), fie un mediu integrat de dezvoltare. Multe limbaje de programare utilizează 

sursa scrisă de o persoană ca să creeze un format inteligibil de către calculator.  

 

Acest proces de transformare al codului înţeles de oameni în limbaj binar se numeşte compilare.  

Un program eficient trebuie să implementeze un algoritm eficient.  

Programul informatic este reprezentarea unui algoritm într-un limbaj de programare. Programul în această 

ipostază este un produs finit al activităţii de programare informatică. Considerat formal un program 

informatic este un transformator de aserţiuni ce descriu proprietăţile datelor corecte: atât ale datelor de 

intrare în sistem cât şi ale datelor de ieşire din sistem.  

 

Computerele au devenit în ultimii ani un mijloc foarte eficient de educare a tinerei generaţii, dar şi a 

adulţilor. Evoluţia societăţii impune utilizarea lui în procesul instructiv-educativ în mod intensiv.  

Avantajele utilizării calculatorului trebuie puse de către profesor în balanţă cu dezavantajele.  

Ele sunt mijloace de învăţământ performante care permit adoptarea unei strategii didactice versatile, mai ales 

atunci când se dispune de o reţea de ordinatoare, conectate la reţeaua Internet.  
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Profesorul care doreşte să îşi înscrie performanţele şcolare în contemporaneitate este obligat să facă 

eforturi deosebite pentru a menţine ritmul cu evoluţia componentelor hardware, dar şi evoluţia pieţei 

software. Instruirea asistată de calculator sau simulările pot fi motive serioase pentru o pregătire de 

specialitate.  

Elevii, deseori din practica educaţiei nonformale ştiu foarte multe despre computere şi cunosc cel 

puţin un limbaj sau mediu de programare. Ei pot fi antrenaţi cu uşurinţă în realizarea de programe de 

simulare a unor fenomene, legi sau comportări ale sistemelor fizice. Lucrul cu calculatorul dezvoltă 

deprinderile intelectuale ale celor ce parcurg o etapă de instruire şi individualizează procesul. Pentru aceasta 

dacă obiectivele specifice lecţiei se referă la deprinderi şi implică exersarea, este bine ca elevul să    

fie unic utilizator al calculatorului. Dacă obiectivele sunt în plan informal şi se urmăreşte întărirea 

competenţelor de cooperare şi colaborare este recomandată o activitate pe grupuri mici de lucru 

(maximum 3 persoane).  

Dacă activitatea desfăşurată are ca strategie didactică preponderentă demonstraţia cu substitute 

profesorul trebuie să se asigure că reţeaua funcţionează corect şi că fiecare dintre participanţi are 

posibilitatea să urmărească pas cu pas etapele.  

Utilizarea calculatorului în lecţie este recomandat a se face în trei paşi. Primul este motivarea 

grupului. Al doilea pas este activitatea în sine, pentru ca cel de-al treilea pas să fie o activitate în care 

nu este utilizat calculatorul, dar care constată stadiul de atingere a obiectivelor urmărite.  

Ghid de alegere a software  

❖ decideţi ce trebuie să facă programul;  

❖ stabiliţi scopuri, obiective şi etape;  

❖ stabiliţi ce limbaje de programare ar constitui mediul ideal şi verificaţi dacă instituţia deţine 

licenţă pentru utilizarea acestuia;  

❖ studiaţi literatura în care pot fi prezentate astfel de programe şi eventual achiziţionaţi un 

program realizat;  

❖ stabiliţi care sunt calităţile şi deficienţele programului;  

❖ îndemnaţi elevii să se acomodeze cu limbajul sau mediul de programare în care pot fi realizate 

programe performante.   
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Un profesor care face apel la ordinator pentru a desfăşura o activitate educativă este necesar să 

cunoască şi câteva elemente de hardware pentru a se putea descurca în situaţii neprevăzute. El trebuie 

să se asigure că există o deplină compatibilitate între programul de instruire şi computerul utilizat.  

Aceste cunoştinţe vor putea fi utile şi în situaţia în care doreşte să achiziţioneze un calculator pentru 

laboratorul de mecanică.  

Sub presiunea dezvoltării accelerate a ştiinţei şi tehnicii, ca şi a competiţiei economice tot mai 

strânse, societatea contemporană solicită din partea sistemului de învăţământ o eficienţă mereu 

sporită, astfel ca specialiştii de nivel mediu şi superior să poată fi uşor integraţi în economia 

dinamică, ce necesită adaptarea rapidă şi fără eforturi majore, la noi profesii şi locuri de muncă.  

Acestei comenzi sociale, învăţământul îi răspunde prin adecvarea tot mai înaltă a acţiunilor didactice 

la scopurile şi obiectivele ştiinţifice stabilite, prin elaborarea de noi metode şi prin asimilarea a noi 

mijloace, capabile să mărească randamentul şcolar, permiţând elevului ca la un efort acceptabil, să-şi 

însuşească sistemul cerut de cunoştinţe şi tehnicile de aplicare a acestora în condiţii cât mai variate.  

Cum procesul didactic este în esenţă transmitere-însuşire de informaţii, în scopul utilizării lor 

adecvate, ştiinţele educaţiei urmăresc şi asimilează realizări ale informaticii, grefate apoi pe sistemul 

propriu de principii, metode şi mijloace. La confluenţa informaticii cu didactica s-a concretizat 

instruirea programată, iar o variantă deosebit de promiţătoare a acesteia s-a obţinut prin utilizarea 

calculatorului în scopuri didactice, rezultând instruirea asistată de calculator – nouă dimensiune a 

instruirii.  

Utilizarea calculatorului permite profesorului, să se preocupe mai ales de coordonarea activităţii 

didactice, de adecvarea programelor de instruire la specificul disciplinei şcolare şi la profilul avut în 

vedere. Utilizarea calculatorului în învăţarea şcolară a mecanicii este recomandată prin specificul 

acestei materii, care se pretează la structurare şi algoritmizare. Calculatorul poate fi utilizat în 

următoarele cazuri:  

- ca tablă electronică pentru prezentarea graficelor, a desenelor cu animaţie pentru evidenţierea 

procedeelor;  

- pentru comunicarea de informaţii, prin extinderea de memorie dată de unitatea de disc sau dischetă;  

- ca mijloc de cercetare, prin urmărirea evoluţiei unor funcţii la modificarea parametrilor, a 

câmpurilor electric sau magnetic, etc;  

- pentru rezolvarea de probleme, unde se pot da schiţe ale sistemului fizic din diverse sisteme de 

referinţă şi la diferite momente;  

- pentru recapitularea-fixarea unui material mai complex, cu posibilitatea reorganizării informaţiilor 

după noi criterii;  

- pentru verificarea rezultatelor, cu insistare pe deprinderile şi abilităţile de aplicare a cunoştinţelor, 

ca şi pe aspectele de bază;  

- pentru jocuri, care să dezvolte gândirea strategică.   
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MECATRONICA- SISTEME ROBOTICE 
DOMENII VARIATE ÎN CARE SUNT UTILIZAŢI 

 
 

Prof. Cristina Elena Mihai –Liceul Tehnologic Dacia Pitesti 

 

          Primele cercetări în domeniul roboticii au fost iniţiate la începutul anilor '60. După un avânt 

substanţial al aplicaţiilor roboticii în domeniul industrial, cu precădere în industria automobilelor, la 

începutul anilor '90 s-au conturat multiple aplicaţii în domeniile neindustriale (nemanufacturiere). 

Asupra acestor aplicaţii dorim să atragem atenţia, cu atât mai mult cu cât s-a estimat că robotica urmează 

să joace un rol însemnat în restructurarea civilizaţiei mileniului trei. 

Această afirmaţie poate fi usor susţinută cu câteva date statistice conţinute în ultimul raport (pe 

2001) al IFR (International Federation of Robotics). 

Astfel, în anul 2000 s-au pus în funcţiune 98700 unităţi de roboţi, numărul total ajungând la 

749800 de unităţi, iar valoarea totală a pieţei corespunzatoare acestui domeniu a fost estimată la 5,7 mld. 

de dolari SUA. 

Statisticile privind tipurile de roboţi arată sugestiv creşteri importante ale numărului roboţilor 

care răspund unor aplicaţii neindustriale.  

Această dezvoltare, chiar spectaculoasă, în direcţia aplicaţiilor neindustriale justifică trecerea în 

revista în rândurile de mai jos a principalelor subdomenii în care roboţii nemanufacturieri sau roboţii de 

serviciu îşi pot găsi aplicabilitate. 

Aceste domenii sunt constructiile, reabilitarea bolnavilor, comerţ, transport şi circulaţia 

mărfurilor, administraţia locală, protecţia mediului înconjurător şi agricultura; supraveghere, inspecţie, 

protecţia de radiaţii şi intervenţii în caz de catastrofe; hoteluri şi restaurante; în medicină, gospodărie, 

hobby şi petrecerea timpului liber. 

Pentru a sugera aplicaţii concrete în aceste subdomenii, aplicaţii abordabile în colective 

interdisciplinare de ingineri, sunt precizate mai departe direcţiile care pot fi avute în vedere. 

În medicină: sisteme robotizate pentru diagnoza prin ecografie, sisteme robotizate pentru 

intervenţii neurochirurgicale; telemanipulatoare pentru chirurgie laporoscopică; vehicule ghidate 

automat pentru transportul bolnavilor imobilizaţi la pat; vehicule ghidate automat pentru transportul 

medicamentelor, alimentelor, băuturilor şi lenjeriei de schimb; vehicule ghidate automat pentru activităţi 

de curăţenie şi dezinsecţie în spitale; sisteme robotizate pentru pregătirea prin simulare, înainte de 

operaţie, a unor intervenţii chirurgicale etc. 

Pentru reabilitare se pot identifica următoarele aplicaţii: scaun cu rotile pliant, îmbarcabil în 

autoturisme; manipulator pentru deservirea persoanelor paralizate, vehicul pentru conducerea 

nevăzătorilor etc. 

În construcţii: vehicul ghidat automat pentru asfaltarea şoselelor, sistem robotizat pentru 

stropirea betonului în construcţia tunelurilor; robot mobil pentru cofraje glisante; excavatoare autonome, 

sistem robotizat pentru compactarea şi nivelarea suprafeţelor turnate din beton; sistem robotizat pentru 

inspectarea faţadelor clădirilor; sistem robotizat pentru montarea/demontarea schelelor metalice etc. 

În administraţia locală: vehicul autonom pentru curăţirea zăpezii de pe autostrăzi; vehicul 

autonom pentru menţinerea curăţeniei pe străzi; sistem robotizat pentru inspecţia şi întreţinerea automat 

a canalelor etc. 
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Pentru protejarea mediului înconjurător: sistem robotizat de sortare a gunoiului în vederea 

reciclării, sistem automat de inspectare, curăţare şi recondiţionare a coşurilor de fum înalte; platforme 

autonome mobile pentru decontaminarea persoanelor, clădirilor străzilor; vehicul ghidat automat pentru 

decontaminarea solului etc. 

În agricultură, dintre aplicaţiile posibile amintim: sistem robotizat de plantare a răsadurilor; 

sistem robotizat de culegere a fructelor; sistem robotizat de culegere a florilor; sistem robotizat de 

tundere a oilor etc. 

În comerţ, transporturi, circulaţie: vehicule ghidate automat pentru întreţinerea curăţeniei pe 

suprafeţe mari (peroane de gări, autogări şi aerogări); sistem robotizat de curăţire automată a fuselajului 

şi aripilor avioanelor; sistem automatizat de alimentare cu combustibil a autovehiculelor etc. 

Hotelurile şi restaurantele pot fi prevăzute cu: sisteme robotizate pentru pregătirea automată a 

sălilor de restaurant, de conferinţe; sistem de manipulare automată a veselei; minibar mobil pentru 

transportul băuturilor, ziarelor etc. 

Pentru siguranţa şi pază: robot mobil de pază pe timpul nopţii în muzee; robot mobil pentru paza 

clădirilor şi şantierelor; vehicul autonom pentru stingerea incendiilor; robot mobil pentru detectarea şi 

dezamorsarea minelor; sistem robotizat pentru intervenţii în spaţii periculoase etc. 

În gospodărie, pentru hobby şi petrecerea timpului liber se pot identifica următoarele aplicaţii: 

robot de supraveghere copii pentru diverse intervale de varstă; robot de gestionare şi supraveghere 

generală a locuinţei, robot mobil pentru tunderea automată a gazonului; instalaţie robotizată pentru 

curăţirea bărcilor de agrement şi sport etc. 

Aspectele prezentate vin să sprijine intenţiile de a demara activităţi în domeniul roboticii, unele 

din acestea putând deveni chiar activităţi de succes, care pot constitui adevărate provocări pentru 

specialiştii în robotică, mecatronică sau în domeniile apropiate. 

 

SISTEMELE ROBOTICE- APLICAȚII 

 

          Multe dintre aplicaţiile industriale ale roboţilor mobili (şi nu numai) s-au concentrat până în 

prezent asupra soluţiei cu roţi, fiind de prevăzut şi în viitor aceiaşi direcţie datorită preţului de cost 

incomparabil mai mic raportat la specificitatea şi funcţionalitatea caracteristică. în capitolul de faţă vor fi 

abordate în exclusivitate variantele constructive posibile ale roboţilor mobili cu sustentaţie prin roţi.In 

mediul industrial, roboţii mobili cu căi de ghidare s-au impus deja ca soluţii eficiente de transport, 

adecvate unei organizări de tip CIM (Computer Inte-grated Manufacturing). Ei realizează urmărirea unui 

traseu care poate fi cablat (adică materializat pe sol sub forma unui traseu electric conductor în ghidarea 

inductivă, traseu de vopsea în ghidarea optică, şină conducătoare în ghidarea mecanică) sau memorat. 

 

Sistemele bazate pe roboţi mobili sunt destinate în principal înlocuirii sistemelor tradiţionale de 

transport pentru sarcini individuale, paletizate sau în vrac, iar în subsidiar realizării unor funcţii de 

supraveghere, control sau întreţinere ambientală. Aplicaţiile curente vizează deservirea magaziilor 

automate cu componente şi subansambluri, alimentarea fluxurilor uzinale, transferul interfazic între 

staţiile automate de procesare sau posturile manuale, transportul produselor finite către magazii, legătura 

cu instalaţiile nocive omului, curăţirea periodică a planşeelor, supravegherea contra incendiilor, etc. Prin 

comparaţie cu sistemele clasice de tip conveier, aceste sisteme au reţinut atenţia datorită supleţei şi 

adaptabilităţii atât la variaţii substanţiale legate de numărul, volumul şi greutatea sarcinii de transport, 

cât mai ales la modificări parţiale ale structurilor uzinale sau chiar la reorganizări totale ale fabricaţiei. 

Roboţii mobili aduc deci o contribuţie importantă la flexibilizarea sistemelor de fabrica 
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Utilizarea sistemelor robotice în îngrijirea sănătăţii şi biomedicină  

        Există un număr de aplicaţii interesante pentru un suport tip cvasi-schelet pentru persoane 

neajutorate, pentru refacerea, amplificarea forţei etc. Principala caracteristică a acestor aplicaţii este 

complexitatea structurii mecanice. Pentru aplicaţii reale, structura, care este ataşată unor părţi din corpul 

uman, trebuie să furnizeze suficiente grade de mobilitate şi spaţiu liber pentru mişcarea părţilor corpului. 

Mersul natural şi realizarea unor mişcări precum statul jos şi ridicatul în picioare necesită mobilitatea 

structurii de picior, care este comparabilă cu mobilita- tea piciorului uman. Această cerinţă este 

importantă nu doar pentru comfort ci şi pentru stabilitate.  

 Cercetătorii care lucrează în acest domeniu înfruntă dificultăţi în a specifica, proiecta şi  dezvolta  

proteze  păşitoare  bio-robotice active care folosesc în prezent tehnologii robotice pentru a furniza 

posibilitatea de a sta în picioare, de a umbla, de a sta jos şi a folosi scările. Aceste proteze au fost în mod 

particular destinate  persoanelor cu leziuni ale măduvei spinării, dar vor fi de asemenea folositoare 

persoanelor care au disfuncţii datorate slăbirii organismului sau vârstei.  

 Protezele păşitoare disponibile în prezent pot fi împărţite în 3 categorii: pasive,  pasive cu 

alimentare de la un stimulator electric (FES),active cu alimentare externă. Dispozitivele pasive 

furnizează stabilitate prin restricţionarea sau eliminarea mişcării uneia sau mai multor articulaţii, pe care 

utilizatorul nu le poate controla. Pentru utilizatorii fără funcţia genunchiului, protezele care blochează 

genunchiul permit locomoţia  pe verticală, dar cu picioarele drepte.  

 

 
 

Sistemele FES aplică curenţi electrici mici sistemului neuromuscular pentru a cauza contracţia 

muşchilor. Această tehnică poate fi folosită doar pentru mers de către oamenii cu leziuni mai mari, la 

care nervii locomotori ai picioarelor sunt intacţi. Un domeniu foarte important în serviciile de sănătate 

este de asemenea, securitatea şi supravegherea (sisteme tele-comandate pentru intervenţii chirurgicale 

specifice).  

 

Utilizarea roboţilor în distrugerea minelor antipersonal 

 

Detectarea şi distrugerea minelor antipersonal terestre este în prezent o problemă foarte serioasă 

şi s-au căutat soluţii în diferite domenii tehnice. Metoda prin înţepare, deşi este o metodă înceată, este 

azi cea mai sigură metodă de distrugere a minelor. Totuşi, procesul de detectare a minelor poate fi 

realizat uşor de către roboţi. Deşi au fost propuse diferite tipuri de roboţi pentru detectarea minelor 

terestre, roboţii păşitori au demonstrat avantaje clare pentru astfel de tipuri de aplicaţii datorită 

principalei caracteristici legate de locomoţia cu picioare. Unii dintre ei se pot deplasa în orice direcţie,  
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sunt adaptabili la orice teren accidentat, efectuează atingeri discrete ale solului cu picioarele 

putând evita călcarea minelor, au mobilitate peste obstacole şi printre tranşee, pot opera pe diferite tipuri 

de sol. Totuşi, controlul complet autonom al roboţilor cu picioare în medii nestructrurate este 

competitiv. Coordonarea mişcării picioarelor şi corpului cu menţinerea stabilităţii robotului  este un efort 

relevant pe care roboţii pe roţi sau tractaţi nu trebuie să îl realizeze. De asemenea, evitarea obstacolelor 

de-a lungul traiectoriei picioarelor apare doar în cazul roboţilor cu picioare. Un robot cu picioare 

autonom poate selecta între diferite variante de traseu sau direcţie, în funcţie de terenul accidentat şi 

trebuie să poată schimba autonom înălţimea pasului piciorului. Arhitecturile sistemelor de control cu 

care sunt echipaţi roboţii mobili converg către 3 tipuri de structuri: deliberative, reactive şi hibride. 

 

Utilizarea roboţilor în explorări ştiinţifice (aplicaţii subacvatice, aplicaţii spaţiale, explorări 

vulcanice)   

 

În ultimii ani  s-a pus mare accent pe dezvoltarea roboţilor mobili cu mai multe picioare. Se 

aşteaptă ca roboţii mobili să aibă o mare mobilitate pe terenuri foarte accidentate, să poată urca sau să 

traverseze tranşee. În special în explorări planetare, un robot cu picioare poate furniza o mare 

capabilitate de mişcare pe terenuri accidentate faţă de roboţii pe roţi. Totuşi, majoritatea roboţilor mobili 

propuşi sunt prea mari şi prea grei pentru a explora suprafaţa lunară sau planetară. De aceea unii 

cercetători au studiat roboţi mici şi uşori care se pot mişca pe terenuri accidentate cum ar fi panta 

abruptă din interiorul craterelor. Majoritatea roboţilor păşitori au structura picioarelor asemănătoare 

manipulatoarelor.   
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                    Robot Sumo – pregatit de competitie . 
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DESPRE MAGIA JOCULUI MUZICAL                                   

 
 

 

Prof. înv. primar TRUCA IONELA GABRIELA 

Scoala Gimnaziala Nr.7 Petrosani 

 

 

 

Disciplina „Muzică și mișcare”, alături de alte discipline, contribuie la formarea educaţiei 

estetice a elevilor. Muzica implică viaţa psihică a copiilor sub toate aspectele ei. Prin lecţiile de muzică 

şi mișcare creşte voioşia, buna dispoziţie, se dezvoltă cooperarea, se intensifică emoţiile pozitive faţă de 

cadrul didactic, de colegii de clasă și de școală. Nu toţi copiii pot deveni artişti în acest domeniu, dar 

tuturor li se poate dezvolta sensibilitatea faţă de lumea sunetelor, li se poate forma gustul estetic şi li se 

pot pune bazele capacităţii de a emite judecăţi de valoare.  

 

Prin natura ei, muzica contribuie la declanşarea unor emoţii estetice, având o puternică forţă 

expresivă. În toate tipurile de lecţii, la această disciplină, predomină activităţile muzicale, de contact 

nemijlocit cu arta muzicală, prin forme interpretative (cântarea pieselor propuse pentru studiu, audierea 

lucrărilor propuse, explicaţii pentru învăţarea elementelor noi), prin exerciţii pentru dezvoltarea 

facultăţilor muzicale, pentru formarea şi perfecţionarea deprinderilor muzicale.  

 

Lecţiile de muzică trebuie să fie dominate de trăiri artistice, de stări emoţionale, de bucurie şi de 

satisfacţie sufletească ce pot fi realizate şi prin intermediul jocului didactic muzical. Acesta ocupă un rol 

important în activitatea elevilor și foloseşte un material cu caracter recreativ şi accesibil.  

 

Jocul didactic muzical dezvoltă simțul ritmic și melodic al elevilor. Sunt jocuri ce constau în 

recitarea silabisită, ritmică a unor versuri ( „Ba-te to-ba: bum-bum-bum!”), la care putem adăuga 

jocurile sub formă de vocalize. 

 

Recitarea poate fi însoțită cu bătăi de palme, de tobă sau în bancă, pentru fiecare silabă. După 

însușirea acestui procedeu, elevii pot face câte un pas o dată cu rostirea unei silabe, inițiindu-se mersul 

ritmic. Se combină bătaia cu pasul pe durate mai scurte, pe optimi, pe versuri ca: „Mer-gem în pă-du-re/ 

La-la-la-la!/ Du-pă fragi și mu-re./La-la-la-la! Un ie-pu-raș am ză-rit/ Și ca el am sărit: Țup! Țup! Țup!”.  
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Pe versurile cântecului elevii merg și sar. Mersul este asociat cu mișcarea brațelor și cu imitarea 

săriturii iepurașului.  

 

În jocurile muzicale, elevii execută sau improvizează mișcări pe muzica dată. Mișcările în tactul 

muzicii contribuie la dezvoltarea simțului ritmic și la coordonarea mișcărilor, activează pe elevii mai 

puțin dinamici. Unele jocuri muzicale ajută la formarea unei pronunții corecte și clare a cuvintelor, 

sărind în ajutorul elevilor care întâmpină problem în pronunțarea unor cuvinte. Formându-și deprinderea 

de a pronunța corect, elevii vor emite natural sunetele, vor interpreta cât mai frumos cântecele, iar simțul 

melodic li se va dezvolta. Astfel, vor diferenția înălțimea sunetelor cu ajutorul cântecelor, a jocurilor 

muzicale în care se pornește de la diferențierea sunetelor joase sau înalte. 

 

Prin jocurile în care elevii execută diferite mișcări ale brațelor: de ridicare a acestora pentru 

sunetele înalte și de coborâre pentru sunetele joase, aceștia deprind tehnica de diferențiere a înălțimii 

sunetelor. 

Timbrul sunetelor poate fi diferențiat cu ajutorul jocurilor muzicale, cum ar fi: „Deschide 

urechea bine!”, „Ghicește instrumentul!”. La primul joc, sarcina elevilor este de a ghici persoana care a 

cântat, de a recunoaște vocea, timbrul vocal, iar la cel de-al doilea deprinderea urmărită este de a 

diferenția timbrele jucăriilor muzicale, fără a le vedea. 

 

O mare importanță o au jocurile muzicale în coordonarea mișcărilor elevilor, în dezvoltarea 

armonioasă a organismului lor. Ele contribuie la formarea deprinderilor de pronunțare clară a cuvintelor, 

de respectarea valorii sunetelor și a intensității lor. Acestea se pot realizează după efectuarea exercițiilor 

de vocalize, adică de omogenizare a vocii ce trebuie selectate cu grijă. 

Pentru început, vocalizele se realizează cu gura închisă, murmurând sunete în urcare și coborâre. 

Apoi se pot realiza vocalize cu vocalele: a, e, i, o, u, după care utilizând silabe de genul: ma, me, mi, mo, 

mu,...”. Avem grijă ca vocalizele să se realizeze cu gura rotunjită, ca în  pronunțarea vocalei „o”. 

Exemple de exerciții pentru încălzirea vocii: „Bim-bam!”, „Cu-cu!”, „Na-ni!”, „Hop,hop, hop!/În ga-

lop!” etc. 

În concluzie, jocurile muzicale contribuie la dezvoltarea simțului ritmic al elevilor, la formarea 

capacității de a percepe ritmul, de a-l respecta în cântece și în jocuri. 

 

Jocurile de mișcare de la „Muzică și mișcare” se pot desfășura și în aer liber, identificând 

elementele predate la școală, dezvoltând spiritul practic, punând elevul față în față cu situaţiile concrete 

ale vieţii, descoperind și  înţelegând lumea înconjurătoare. (Ex. mers cadențat, ciripitul păsărelelor, 

adierea vântului și foșnetul frunzelor, ecoul etc.)  

Jocurile de mișcare, alături de cântec, de jocurile cu cântec au ca scop formarea deprinderilor de 

a respira corect, de a emite și de a intona natural sunetele, de a pronunța cuvintele clar și corect. De 

asemenea, exercițiile muzicale cuprind și fragmente ritmico-melodice din piesele ce urmează a fi 

învățate contribuind la realizarea omogenizării și acordării vocii copiilor. 

 

Muzica răspunde nevoilor copiilor de exprimare, de comunicare, de frumos, de integrare socială 

și de definire a propriei identități. În mediul școlar plăcerea de a cânta se manifestă plenar, chiar dacă 

disciplina „Muzică și mișcare” nu este considerată de către unii părinți importantă, precum 

„Comunicarea în limba română” sau „Matematică și explorarea mediului”. 

Copiii cântă atât la orele de muzică și mișcare, pe parcursul altor discipline, în activităţile 

extracurriculare, dar şi în alte momente petrecute acasă. Dintotdeauna, muzica a fost prilej de  
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sensibilizare, de conturare a personalităţii copilului din ciclul primar. Ea dezvoltă sentimente 

estetice, care sprijină dezvoltarea intelectuală şi ridică moralul oricărei personae. 

Prin muzică, copilul intră în contact cu frumosul şi cunoaşte o lume nouă, apropiată vârstei 

şcolarului mic, însuşindu-şi anumite cunoştinţe despre natură şi frumuseţile ei, animale şi insecte, 

oameni, lume şi viaţă în general. Muzica și mișcarea se realizează în mod organizat şi sistematic, cu 

mijloace, metode şi procedee specifice. 

 

Mijloacele folosite la această disciplină dezvoltă gândirea şi imaginaţia, stimulează atenţia, 

dezvoltă memoria auditivă. Ea influenţează şi dezvoltarea fizică a copilului. Mişcările executate ritmic 

dau supleţe şi frumuseţe corpului, mişcările devin mai îndemânatice, mai expresive.  

Instrumentele muzicale sporesc plăcerea copiilor de a cânta. Pot fi mânuite atât de cadrul 

didactic în vederea acompanierii cântecelor sau de către copii. Acestea au o valoare educativă deosebită 

pentru că pot fi confecționate de către copii, aceștia mânuindu-le cu plăcere, fiind rodul muncii lor ( Ex.: 

tobe, maracas etc.).  

 

Pentru copil, ritmul reprezintă un mijloc de exprimare, un mijloc de manifestare, de exteriorizare 

a lumii sale interioare. Copiii manifestă un mare interes pentru activitățile ritmice, activități pe care le 

practică în mod spontan, în toate jocurile lor independente. Dezvoltarea simțului ritmic se poate realiza 

pe baza unor activități în care copiii să fie solicitați la intonarea diferitelor durate și formule ritmice, la 

perceperea lor conștientă, la recunoașterea lor pe calea audiției muzicale, în contextul unor lucrări 

muzicale vocale și instrumentale de dimensiuni mai mari.  

 

Ritmul, exersat prin mișcări corporale, ajută la formarea complexă a personalității unui copil și 

dezvoltă muzica în totalitatea ființei lui. Nu mai puţin importante sunt beneficiile în valorificarea 

sincretică şi transdisciplinară a cunoştinţelor şi deprinderilor asimilate la Muzică și mișcare, cât şi la 

celelalte discipline de cultură generală ce se concretizează în îmbunătăţirea nivelului serbărilor şcolare şi 

a altor activităţi şcolare sau extracurriculare care includ şi coordonata muzicală.  

 

Suntem cu toții creați la fel ca o piesă muzicală. Muzica, alături de alte arte, reprezintă o 

componentă importantă pentru copii, dar și pentru adulți, care ne poartă pe aripile ei ca-ntr-o lume 

magică. 

 

 

Bibliografie : 

1. Palade, Laurenţiu; Palade, Corina – „Ghid metodic pentru învăţământ preşcolar şi primar”,   Editura  

Taida, Iaşi,2008 

2. Iamandescu, Ioan-Bradu – „Muzicoterapia receptivă”, Ed.Romcartexim, Bucureşti, 1997 

3. Zavelea, Elena – Îndrumător   metodic   pentru   activitatea   de   educaţie   muzicală destinat 

educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2003 

4. Neagu, Gelu – „Resurse T.I.C. în educația muzicală”, Ed. Grafoart, 2012 

5. Nicola, Ioan - „Tratat de pedagogie şcolară”, EDP, Bucureşti, 1996 

6. Gagim, Ion -  „Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale”, Editura Arc, Chişinău, 1996 
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      Regulamentul Concursului Interjudețean de 
Electronică -   CONEXIUNI 2019 

 
 
 Prezentul regulament se aplică probelor organizate în cadrul Concursului Interjudețean de Electronică Conexiuni 
2019. Regulamentul a fost elaborat de Mihai Agape, inițiatorul concursului Conexiuni.  

Scop și obiective  
Scopul Concursului Interjudețean de Electronică Conexiuni 2019 este promovarea tehnicilor moderne de 
proiectare și realizare a circuitelor imprimate, în rândul elevilor, fete și băieți, din învățământul preuniversitar.  
Obiectivele specifice ale Concursului Interjudețean de Electronică Conexiuni 2019 sunt:  
O1. Realizarea unui schimb de experiență și informații între participanți.  
O2. Selectarea și promovarea elevilor valoroși din rândul elevilor participanți.  
O3. Întărirea motivației elevilor de a continua pregătirea într-un domeniu de vârf precum electronica.  

Probe de concurs  
Elevii vor participa la următoarele probe de concurs:  
 a. Proba de teorie (T);  

 b. Proba de proiectarea a unui circuit imprimat după o schemă electrică dată (P);  

 c. Proba de realizare a unui montaj electronic (M).  

 
 Subiectele pentru probele de teorie și proiectare circuit imprimat vor fi stabilite de către juriul concursului în 
conformitate cu programa prezentată în anexa 1 la prezentul regulament 

 
Pentru proba de realizare a unui montaj electronic, elevii participanți vor avea asupra lor trusa individuală de 
lucru (e.g. ciocan de lipit, fludor, flux, sfic, aparat de măsură) și prelungitor. Este posibil ca unele montaje să aibă 
componente SMD, de aceea trebuie ca elevii să aibă instrumentele necesare pentru asamblarea pe circuitul 
imprimat a unor astfel de componente.  
 
Pentru proba de proiectare a circuitului imprimat, elevii vor veni cu laptopul propriu, pe care vor avea instalat 
programul CAD pentru electronică pe care îl folosesc. În cazuri bine justificate, elevilor li se poate permite să facă 
proiectarea circuitului imprimat manual. Elevii care proiectează manual, trebuie să aibă asupra lor instrumentele 
necesare pentru desenare (e.g. creion, pixuri de diferite culori, gumă).  
 

Categorii de vârstă  
Concursul se va desfășura pe 5 categorii de vârstă1:  
  
- Categoria O 9-10 ani.  
- Categoria A 11-12 ani;  
- Categoria B 13-14 ani;  
- Categoria C 15-16 ani;  
- Categoria D 17-18 ani;  
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Introducerea categoriei 9-10 ani la acest concurs oferă elevilor din această categorie de vârstă șansa de acumula 
mai multă experiență înainte de a participa la concursuri regionale sau naționale de electronică, unde cea mai 
mică categorie este cea de 11-12 ani.  
La fiecare categorie pot participa și concurenți mai mici cu un an sau doi.  
În ziua desfășurării concursului, elevii participanți vor avea asupra lor cartea de identitate sau, în cazul elevilor 
care nu au carte de identitate, o copie a certificatului de naștere.  

Înscriere  
Înscrierea elevilor se face pe baza tabelului nominal, prezentat de conducătorul echipajului în 3 exemplare, 
semnat de directorul unității de învățământ și conducătorul de echipaj, conform modelului de mai jos: 
 
 

Nr .crt Nume si prenume Categorie de virsta 

   

 
  
Deoarece numărul de unități în care se studiază electronica este mic, pentru a stimula competiția se poate 
accepta ca o unitate să fie reprezentată de mai mult de 5 elevi. 

Evaluare  
Evaluarea lucrărilor elevilor se va face de către un juriu format din cadrele didactice care însoțesc echipajele și / 
sau specialiști în domeniul electronicii, din învățământ sau din companii.  
Criteriile de apreciere a lucrărilor sunt în conformitate cu prevederile metodologiilor de evaluare prezentate în 
anexa 2 la prezentul regulament.  

Premiere 
La fiecare probă de concurs (teorie – T, proiectare – P și montaj – M) și fiecare categorie de vârstă se vor acorda 
premiile I, II și III.  
 
Se vor stabili clasamente generale individuale pe fiecare categorie de vârstă (prin adunarea punctajelor obținute 
la cele trei probe) și clasament general pe echipe (prin adunarea punctajelor obținute de membrii echipajului).  
Elevii vor fi premiați cu montajele electronice realizate la concurs și diplome.  
 
În cazul în care nu se organizează un concurs județean de electronică, județul Mehedinți va fi reprezentat la 
concursurile regionale și naționale de electronică de către echipajul din Mehedinți care va acumula cel mai mare 
punctaj la Concursul Interjudețean de Electronică Conexiuni 2019 
 

        Întocmit, 
Coordonator Conexiuni        
2019  
Prof. ing. Mihai Agape  
 

 

 

 



 
   Pag.  17                                           Hobby ?                         Nr.2-3  --> 2019 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipajul de la Clubul Copiilor Petrila – filiala Petroşani 
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Concursul Interjudețean de Electronică Conexiuni 2019 

 
Anexa 2 - Metodologii de evaluare  
Metodologia de evaluare a probei teoretice (T)  

1. Proba teoretică conţine itemi obiectivi de tipul:  

• itemi cu alegere multiplă (realizaţi cu cinci distractori, din care unul singur reprezintă răspunsul corect);  

• itemi de asociere (de tip pereche).  

2. La întrebările de tip asociativ se face punctarea parţială;  

3. La categoria A, proba teoretică constă din 10 întrebări (punctaj maxim 10 x 10 p = 100 puncte);  

4. La categoriile B, C şi D proba teoretică constă din 15 întrebări (punctaj maxim 10 x 5 p +5 x 10 p = 100 

puncte);  

5. Răspunsurile se dau pe foile de concurs primite de la comisie;  

6. Ciornele se predau separat şi nu se iau în consideraţie;  

7. La finalizarea lucrării concurenţii predau, sub semnătură, lucrarea şi revin în sală, pentru corectare, după ce şi 

ultimul concurent a predat lucrarea;  

8. Ultimii trei concurenţi vor părăsi sala în acelaşi timp;  

9. Corectarea se face cu toţi concurenţii în sală, în ordine alfabetică;  

10. Corectarea unei lucrări se face în prezenţa concurentului, a unui concurent martor (următorul concurent în 

ordine alfabetică), a responsabilului de sală şi a profesorilor supraveghetori din sala în care s-a desfăşurat 

examenul;  

11. Toţi cei de mai sus vor semna pe lucrare şi tabelul centralizator cu rezultatele probei teoretice;  

12. Pentru cazul în care doi sau mai mulţi concurenţi obţin aceeaşi notă, se desfăşoară, imediat, barajul de 

departajare;  

13. Lucrările şi tabelul cu rezultate se predau, cu proces verbal, preşedintelui concursului.  

 

Metodologie de evaluare a probei de realizare a unui montaj electronic cu circuit integrat (M) 

1. FUNCŢIONALITATE .........................................................    .............................   50 p. 

1.1. Funcţionare montaj ……………………………………………………………    30 p. 

- montaj funcţional, verificare făcută de elev (timp maxim: 10 minute                        30 p. 

- montaj funcţional, verificare făcută cu asistenţa comisiei (timp maxim: 10 minute) 25 p. 

- montaj funcţional, verificare făcută de comisie...............................................           20 p. 

- montaj nefuncţional.............................................................................................         0 p. 

1.2. Plasare corectă a componentelor ..........................................................................  15 p. 

(penalizare 1 punct pentru fiecare componentă plasată greşit) 

1.3. Calitatea lipiturilor (reci, exfolieri ) ..................................................................      5 p. 

(penalizare 0,5 puncte pentru fiecare lipitură incorectă) 

2. ESTETICĂ .................................................................................................................30 p. 

2.1. Formatul lipiturilor (format convex, luciu, cantitate de cositor folosit)................   10 p. 

(penalizare 0,5 puncte pentru fiecare lipitură necorespunzătoare ) 

2.2. Preformarea componentelor...................................................................................    5 p. 

(penalizare 0,5 puncte pentru fiecare componentă incorect preformată) 

2.3. Tăierea uniformă si adecvată a terminalelor.........................................................     5 p. 

(penalizare 0,5 puncte pentru fiecare terminal incorect tăiat) 
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Metodologie de evaluare a probei de proiectare a unui circuit imprimat după o schemă 

electrică (P) 

 

1. FUNCŢIONALITATE …………………………………………75 p. 

1.1. Încadrarea în dimensiunile impuse cablajului cu restricţiile corespunzătoare 15 p. 

(penalizare 3 puncte pentru depăşirea suprafeţei cablajului cu mai puţin de 50%) 

(penalizare 6 puncte pentru depăşirea suprafeţei cablajului cu mai mult de 50% şi mai 

puţin de 100%) 

(penalizare 9 puncte pentru depăşirea suprafeţei cablajului cu mai mult de 100%) 

(penalizare 3 puncte pentru nerespectarea marginii minime de 5mm, faţă de găuri şi 

trasee) 

(penalizare 3 puncte pentru lipsa şi poziţionarea incorectă a găurilor de prindere) 

1.2. Conectarea corectă a componentelor …………………………………………………………..        40 p. 

(penalizare 2 puncte pentru fiecare greşeală de conectare) 

(penalizare 2 puncte pentru grosimea incorectă a unui traseu de masă de alimentare, 

traseu de masă sarcină, traseu de alimentare, traseu cald sarcină) 

1.3. Inexistenţa trecerilor prin fire ……………………………………………………………..........        5 p. 

(penalizare 1 punct pentru fiecare trecere) 

1.4. Respectarea conexiunilor de intrare ieşire ………………………………………………...........   5 p. 

(penalizare 2 puncte pentru o neseparare a două puncte corespunzătoare de masă) 

1.5. Plasarea distanţată a traseelor aferente intrării şi ieşirii ………………………………… 5 p. 

1.6. Lipsa buclelor pe cablaj…………………………………………………………………………                    5 p. 

(penalizare 1 punct pentru fiecare buclă) 

2. ESTETICĂ …………………………………………………………………………………………...                       15 p. 

2.1. Dispunerea uniformă a componentelor ………………………………………………………..           5 p. 

2.2. Plasarea orizontală a componentelor axiale …………………………………………………         5 p. 

(penalizare 1 punct pentru fiecare componentă axială plasată vertical) 

2.3. Aspect trasee ……………………………………………………………………………………                       5 p. 

(penalizare 0,5 puncte pentru grosimea neuniformă a unui traseu între două componente) 

(penalizare 0,5 puncte pentru lipsa unei pastile pentru gaură) 

3. TIMP PROIECTARE CABLAJ ……………………………………………………………………                10 p. 

3.1. Timp de proiectare cablaj ……………………………………………………………………                   10 p. 

(Concurentul cu timpul cel mai bun primeşte punctajul maxim, al doilea primeşte 8 puncte, 

al treilea 6 puncte, ş.a.m.d.) 

                                                                                   TOTAL  = 100p. 

Metodologie si regulamente concurs realizate de coordonatorul concursului 

Prof. ing. Mihai Agape 
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PALATUL COPIILOR PITEŞTI       

 

REGULAMENT - 2019 
                                                                                      

                                                                          

 

 

 

                                                     ON - LINE 

 
SCOP ŞI OBIECTIVE 

Scopul concursului: 

▪ Stimularea interesului elevilor pentru problematica programării electronice; 

▪ Verificarea cunoştinţelor în context concurenţial; 

▪ Susţinerea industriei electronice cu resurse umane performante; 

▪ Realizarea schimbului de informaţii şi experienţă între elevi, pe de o parte şi între profesori, prin 

intermediul concursului. 

Obiective: 

▪ Familiarizarea elevilor cu activităţile necesare conceperii structurilor de interconectare şi a 

rigorilor impuse de specificitatea produsului; 

▪ Formarea de deprinderi în utilizarea programelor electronice; 

▪ Sensibilizarea industriei electronice în privinţa resursei umane existente; 

▪ Indrumarea spre profesiile acestui domeniu, pregătirea excelenta fiind factorul decisiv al unor 

posibile mutaţii din electronist, de pilda, în programator-tehnică de calcul. 

ORGANIZARE  

Concursul regional de electronica, cuprins în CAERI/2019 Anexa nr. 9 la OMEN nr. 

3016/09.01.2019, la poziţia 104 se va desfăşura în perioada 11-14  iunie 2019 şi este coordonat de: 

- Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Palatul Copiilor Piteşti 

Palatele sau cluburile copiilor care au câştigat etapa judeţeană se pot înscrie la faza regională cu 

un echipaj alcătuit din 4 elevi, care au dat dovada de o buna pregătire teoretică şi practică, coordonaţi de 

un cadru didactic. 

Categorii de vârstă : 

- Categoria  A  - 11-13 ani ;             

- Categoria  B             - 14-16 ani;  

- Categoria  C  - 17-19 ani;                

împliniţi în anul desfăşurării concursului, din ianuarie până în decembrie. La fiecare categorie vor putea 

lua startul şi concurenţii mai mici ca vârstă cu un an-doi, fără să se bucure de bonificaţie.  

Echipajul se înscrie la concurs la adresa de e-mail concurspcpitesti@gmail.com,  pusă la 

dispoziţie de organizator, unde prezintă (scanate) fişa de înscriere, documentele de identificare a 

concurenţilor, schemele electronice ale montajelor ce vor fi realizate şi adresa de e-mail unde se 

postează corespondenţa din timpul concursului. După validarea înscrierilor echipajele primesc grila cu 

întrebările pentru proba teoretică, în data de 11.06.2019. la ora 11. Grilele completate de catre elevi 

trebuie trimise la adresa de e-mail concurspcpitesti@gmail.com, dupa primirea acestora (1 h). 

mailto:concurspcpitesti@gmail.com
mailto:concurspcpitesti@gmail.com
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Probele concursului sunt: 

 

- prezentare de lucrări realizate de concurenţi în cadrul cercului de profil din palatul/clubul din judeţul 

pe care îl reprezintă, sub formă de fotoreportaj, videoreportaj sau fotoalbum; 

- proba practică – prezentarea sub formă de PPT a realizării unui montaj funcţional; 

- proba teoretică tip grilă, cu 10(15) întrebări cu 4 variante de răspuns. 

Pentru cadrele didactice conducătoare de echipaje se organizează sesiune de comunicări şi 

referate ştiinţifice pe teme din profilul activităţii.  

Concurentului şi echipajului cu cele mai mari punctaje, organizatorii le acordă Cupa 

Comemorativă “MIRCEA MONDEA”, instituită de organizatori în memoria celui care a fost 

promotorul acestui concurs timp de peste 30 de ani.  

 

METODOLOGIE DE EVALUARE A PROBEI TEORETICE 

CRITERII: 

1. Proba teoretică este de tip grilă; 

2. Fiecare întrebare are 5 variante, putând fi corecta doar una; 

3. La întrebările de tip asociativ, însă, se face şi punctarea parţială;  

4. Proba teoretică la categoriile A, B,  C constă din întrebări, pentru proba de la categoria A se dau 

raspuns la primele 5, pentru proba de la categoria B  la urmatoarele 10  iar pentru proba de la categoria 

C la toate cele 15 intrebari. 

5. Baremul va fi stabilit de comisia de evaluare; 

6. Răspunsurile se dau pe formularele primite de la organizator; 

7. Ultimele trei corespondenţe  vor primi penalizare 3, 2, 1 puncte; 

8. Pentru cazul în care doi sau mai mulţi concurenţi obţin aceeaşi notă, se ia în considerare timpul real 

de răspuns la chestionar. 

 

METODOLOGIE DE EVALUARE A PROBEI PRACTICE  

Realizarea unui montaj electronic 

 Lucrarea va fi prezentată sub formă de PPT explicit care, cu fotografie şi text, să arate toate 

etapele de realizare a lucrării. 

 PPT va cuprinde cel mult 30 diapozitive pentru fiecare categorie. Diapozitivele trebuie să 

evidenţieze: schema electronică, amplasarea componentelor, corectitudinea executării lipiturilor şi a 

orientării terminalelor. Explicaţiile trebuie să reflecte modul de desfăşurare a executării montajului şi 

atitudinea concurentului în timpul lucrului. 

 La secţiunea pentru cadre didactice pot fi prezentate auxiliare curriculare, referate sau cercetări 

tematice realizate în profilul cercului pe care îl conduc. Acestea vor fi trimise la adresa menţionat,în 

perioada 11.06.2019-12.06.2019 

 

 

 

Prof. coordonator: Diaconu Margareta 

      Tel. 0741330236 
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                            CONCURS  REGIONAL (ON-LINE) DE  ELECTRONICĂ PENTRU ELEVI  

 

                                                              PITEŞTI  11 .06. 2019 

 

 

Subiecte: 

 
1. Cablajul imprimat înseamnă?  
 

a) o joncţiune p-n;  

b) mai multe conductoare realizate pe o placă specială; 

c) circuit electronic format într-o suprafaţă de material semiconductor; 

d) circuit electronic format pe o suprafaţă de material semiconductor;  

 

 

 

2.  Să se precizeze  corespondenţa dintre cele două coloane de mai jos: 
 

a) Rezistor 1. Zener 

b) Condensator 2. cu miez de ferită  

c) Diodă semiconductoare 3. npn    

d) Bobină 4. ceramic multistrat    

e) Tranzistor bipolar 5. cu peliculă de carbon 

 

 

 

 

3.  Identificati dupa simbol tipul tranzistoarelor, specificandu-le  terminalele   
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4.  În coloana A a tabelului de mai jos sunt enumerate o parte din dispozitivele semiconductoare , iar în 

coloana B simbolurile acestora. Să se stabilească asocierile corespunzătoare dintre cifrele din coloana A şi 
literele corespunzătoare din coloana B  

 

A B 

Dispozitive semiconductoare  Reprezentare convenţională 

 

1. Dioda Zener 

a.  

 

2.Triacul 

 

b.  

 

 

3. Fotodioda 

 

c.  

 

4. Dioda varicap 

d.  

 

 

 

5. Dioda electroluminiscentă 

 

e.  

  

6. Dioda redresoare 

 

f.  

 

 

 

g.  

 
 

 
5. Identificati terminalele capsulelor tranzistoarelor de mai jos  
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c 

b 

d 
e 

f 
g 

a 

 
6.  Funcţia condensatorului din figura alăturată este:  

 

a. de redresare; 

b. de amplificare; 

c. de filtrare; 

d. de multiplicare. 
 
 

7. Circuitul din figura alăturată  reprezintă un tranzistor în conexiunea: 
 

a. emitor comun; 

b. bază comună; 

c. colector comun; 
d. sursa comună 

 
 
 
  

8. Un segment al unui sistem de afişare cu 7 segmente (vezi figura alăturată) este defect, astfel că singurele 
cifre afişate complet sunt 0, 1 şi 7. Segmentul defect este:  
 

 

a. f;                                                                                

b. c; 

c. e; 

d. g. 

 
9. Care diode funcţionează la redresorul în punte din figura de mai jos, când tensiunea din secundarul 

transformatorului este mai întâi (+ / -) pentru alternanţa pozitivă, iar apoi (- / +) pentru alternanţa negativă?  

                                                     
a) D1 / D3; b) D1D3 / D2D4  ; c) D1D4 / D2D3;  d) D1D2 / D3D4; 

 

 

 

 

 

 D 

?  

?  

C 

UD 

?  

?  

R Up ui 

 VCE 

T1 

VEE VCC 

VBE VCB 

RE RC 
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10.   Câţi Amperi corespund unui curent de 200μA? 

a) 0,0002A  b) 0.002A      e)  2 A 

c) 0.02A  d) 0,2A 

 

 

 

11. Să se specifice, în kilo-ohmi, valoarea rezistenţei echivalente între punctele A şi B  şi în nF, valoarea  

capacităţii echivalente între punctele D şi E, din figurile alăturate. 

a.  1,5 ; 

b.  2 ; 

c.  2,5 ; 

d.  25 ; 

e.  3 ; . 

 

12..  Să se precizeze corespondenţa dintre simbolurile I, II, III, IV, V, aferente diferitelor scheme de 

redresoare pzentate în coloana stângă şi literele a,b,c,d,e, aferente formelor de undă specifice ieşirii 

redresoarelor. 

 
 

 

I.  

 
a. 

I

I. 

 
b. 

 
III. 

 
c. 

 
IV. 

d. 

  
V. 

 
e. 
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13 . Să se precizeze corespondenţa dintre simbolurile I, II, III, IV, V, aferente tipurilor de circuite şi 

literele a,b,c,d,e, aferente schemelor electrice din tabelul de mai jos. 

I.   Filtru trece jos 

II.  Filtru trece sus 

III. Circuit de limitare a tensiunii 

IV. Divizor de curent 

V.  Divizor de tensiune 
 

a. b. c. d. e. 

R1

R2 

 
  

R1 R2 

  

R

C

  

R

C

 

D2D1

R

 

    
  

14. Dacă în circuitul din figura alăturată comutatorul K este închis, atunci: 

a) T1 conduce, T2 si T3 sunt  blocate, şi becul este stins; 

b) T1 şi T2 conduc, T3 este saturat şi becul este aprins;  
c) T1 este blocat, T2 şi T3 sunt blocate şi becul este stins; 

d) T1 este blocat, T2 conduce, T3 conduce, şi becul este aprins; 

e) T1 conduce, T2 este blocat, T3 conduce, şi becul este aprins. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

15 .  În care din montajele de mai jos este aprins becul ? 

 
 

a) b) c) d) e) 
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              Echipajul de la Clubul Copiilor Petrila -filiala Petroşani la Deva.  
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În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 

 

Pentru detalii,  contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul 

Copiilor Petrila , Str. T.Vladimirescu, nr. 3 ,cod poştal 305800 

SAU 

Telefon:   0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

          GRATIS    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro      în format pdf... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTA 

NOASTRĂ !  

 

 

mailto:yo2ltf@yahoo.com
http://www.yo2kqk.kovacsfam.ro/

