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LICITAȚIA DE MANUALE ȘCOLARE
ORGANIZATĂ DE MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN 2020
În primăvara acestui an, Ministerul Educației și Cercetării a lansat licitația pentru
asigurarea necesarului de manuale școlare pentru clasa a VIII-a, precum și pentru
manualele necesare elevilor din clasele I-VII, pentru care fie nu au existat oferte în
anii trecuți, fie acordurile-cadru încheiate în urma achizițiilor anterioare au încetat.
Obiectivul acestei licitații a fost achiziția de manuale elaborate în conformitate cu noile
programe școlare, care să reușească să ofere sistemului de învățământ preuniversitar
manuale corespunzătoare din punctul de vedere al conținutului științific și adaptate
nivelului de vârstă al elevului.
Ca și la licitațiile anterioare de manuale școlare organizate de MEC, Editura Litera se
numără printre editurile cu cele mai multe manuale declarate câștigătoare în urma
evaluării.

DE CE SĂ ALEGEȚI MANUALELE
LITERA APROBATE MEC 2020

Manualele Litera aprobate MEC 2020 sunt elaborate de autori de prestigiu, profesori cu experiență
la catedră, condiție care asigură o calitate metodică și pedagogică deosebită.

Editura Litera este partenerul de nădejde al profesorilor, oferind continuitate prin editarea de
manuale și materiale didactice pe parcursul tuturor anilor de gimnaziu.

Editura Litera oferă profesorilor formare gratuită prin cursurile organizate pe platforma
www.cursuridigitale.ro. La absolvirea cursurilor, cadrele didactice primesc adeverințe emise
de Casa Corpului Didactic București.

Editura Litera oferă informații la zi, suport și consiliere tuturor dascălilor prin intermediul
Clubului Profesorilor din România ( /Clubul Profesorilor din Romania peste 15 000 de membri)
și Litera Educațional ( /Litera Educational) .
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MANUAL DE FIZICĂ
PENTRU CLASA A VIII-A
PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA FIZICĂ
Competențe generale
1. Investigarea științifică structurată, în principal
experimentală, a unor fenomene fizice
2. Explicarea științifică a unor fenomene fizice simple și a
unor aplicații tehnice ale acestora
3. Interpretarea unor date și informații, obținute experimental
sau din alte surse, privind fenomene fizice simple și aplicații
tehnice ale acestora
4. Rezolvarea de probleme/situații-problemă prin metode
specifice fizicii
Competențe specifice
1.1 Explorarea proprietăților și fenomenelor fizice în cadrul
unor investigații științifice diverse (experimentale/teoretice)
1.2. Folosirea unor metode și instrumente pentru
înregistrarea, organizarea și prelucrarea datelor
experimentale și teoretice
1.3. Sintetizarea dovezilor obținute din investigații științifice
în vederea susținerii cu argumente a unei explicații/
generalizări
2.1. Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a
fenomenelor fizice complexe identificate în natură și în
diferite aplicații tehnice
2.2. Explicarea de tip cauză-efect, utilizând un limbaj
științific adecvat, a unor fenomene fizice simple identificate
în natură și în diferite aplicații tehnice
2.3. Prevenirea unor posibile efecte negative asupra
oamenilor și/sau asupra mediului ale unor fenome ne fizice
și/sau aplicații în tehnică ale acestora
3.1. Extragerea de date științifice relevante din observații
proprii și/sau din diverse surse
3.2. Organizarea datelor experimentale, științifice în diferite
forme de prezentare
3.3. Evaluarea critică autonomă a datelor obținute și a
evoluției propriei experiențe de învățare
4.1. Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi,
modele fizice pentru a răspunde argumentat la probleme/
situații-problemă de aplicare și/sau de raționament
4.2. Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale
fizicii în rezolvarea de probleme simple/situații-problemă
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MANUAL DE FIZICĂ
PENTRU CLASA A VIII-A
Mihaela Garabet, Raluca-Ioana Constantineanu
Gabriela Alexandru
• Copertă broșată
• 116 pagini
• 205 x 260 mm
• Interior color
CE CUPRINDE ACEST MANUAL?
SĂ FACEM O TRECERE ÎN REVISTĂ!
Manualul Fizică pentru clasa a VIII-a cuprinde patru
unități de învățare care respectă modelul de proiectare
centrat pe construirea de competențe și conținuturile
din programă. Lecțiile sunt însoțite de activități de
învățare-evaluare interactive, cu caracter practicaplicativ, care determină formarea competențelor
specifice cu care acestea sunt corelate.

VARIANTA TIPĂRITĂ

√ 4 unități de învățare

STRUCTURA MANUALULUI
Pagina de prezentare a unității de învățare

√ Activități de învățare-evaluare interactive

Pagini din manual

VARIANTA DIGITALĂ
Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului
în variantă tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri
educaționale, animații, filme și simulări. Toate acestea
au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă,
telefon, oferind o experiență excelentă de navigare.
Navigarea în varianta digitală permite parcurgerea manualului și
revenirea la activitatea de învățare prece-dentă.
Forma electronică a manualului școlar are un conținut similar
celei tipărite și cuprinde, în plus, o serie de activități multimedia interactive de învățare: statice, animate, interactive.
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10 MOTIVE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI
MANUALUL DE FIZICĂ LITERA

1. Manualul oferă o multitudine de experimente şi observaţii din viaţa cotidiană, deosebit de utile pentru studiul
fenomenelor fizicii. Multe dintre experimente pot fi făcute de elevi acasă, individual.
2. Manualul invită elevul la investigare ştiinţifică, la experimentare, la înţelegerea şi interpretarea ştiinţifică a
datelor, la implementarea gândiri în succesiunea cauză–efect. Toate acestea permit elevului să contureze un
model fizic și să își dezvolte inteligența și capacitatea de a gândi critic în contextul actual.
3. Manualul contribuie la satisfacerea nevoii de cunoaștere a elevilor dornici să știe mai mult prin rubrica Pentru
curioși. Aici, elevii vor descoperi jocuri, realități științifice fascinante, iluzii optice, magia fizicii și numeroase
informații care sunt de natură să le sporească apetitul pentru cunoaștere și pentru curiozitatea științifică.
4. Setea de îmbogățire a orizontului cultural științific al elevilor este realizată prin rubrica Din istoria fizicii, unde
elevii pot regăsi istorioare despre descoperiri științifice, biografii ale oamenilor de știință sau alte curiozități.
5. Manualul oferă metode complementare de evaluare cum ar fi rebusuri, teme de portofoliu, cerințe de
creativitate și altele. Acestea determină elevii să aplice cu plăcere cunoștințele dobândite și contribuie la formarea
unor competențe necesare în procesul de dezvoltare personală a elevului și la formarea unor deprinderi ce țin de
domeniul afectiv-volitiv, încurajând dorința de învățare și cunoaștere continuă.
6. Manualul valorifică competențele digitale ale elevilor și contribuie la formarea acestora prin trimiterile la unele
link-uri către resurse educaționale online, prin experimente virtuale și aplicații interactive.
7. Manualul reia și consolidează cunoștințele și competențele dobândite de elevi în anii anteriori de studiu al
fizicii, iar conceptele și ideile nou introduse sunt ușor de integrat într-o structură sistemică, logică și coerentă.
Cele mai importante idei și concepte sunt marcate printr-o grafică și o tehnoredactare de natură să contribuie la
dezvoltarea capacității de analiză, sinteză și evaluare a elevului.
8. Multe dintre lecțiile din manual conțin Aplicații în tehnică dar și Aplicații în natură, care răspund „de ce”-urilor
care iau naștere în mod firesc în mintea oricărui om înserat de cunoaștere și care se simte mai împlinit atunci când
știe cum funcționează sistemele vii și nevii din realitatea înconjurătoare.
9. Designul manualului este plăcut, cu multe imagini și scheme sugestive care însoțesc textele ilustrând edificator
ideile conținute de acestea.
10. Conținutul fiecărei teme este structurat pe baza criteriilor învățării prin descoperire. Astfel, elevul este cel
care își definește traseul educativ în funcție de resursele și interesele proprii, iar profesorul poate folosi manualul
în calitate de facilitator. Profesorul este doar cel care deschide ușile, iar elevul este cel care parcurge traseul
cunoașterii și are inițiative și idei. Învățarea este asumată și respectă diversitatea stilurilor de învățare ale elevilor.
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ETAPELE DE ALEGERE A MANUALELOR
NOILE MANUALE APROBATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ÎN URMA LICITAȚIEI 2020 SE POT
OBȚINE GRATUIT, PENTRU FIECARE ELEV, DOAR ÎN BAZA ALEGERILOR FĂCUTE DE CĂTRE CADRELE
DIDACTICE. IATĂ PAȘII PE CARE TREBUIE SĂ ÎI URMAȚI ÎN ALEGEREA DUMNEAVOASTRĂ:

1

Accesați site-ul www.manuale.edu.ro și selectați clasa și disciplina care vă interesează.

2

Consultați oferta integrală de manuale
existentă pentru respectiva disciplină. Răsfoiți
integral manualele propuse, deschideți aplicațiile
multimedia interactive de învățare apăsând pe
iconițele indicate.

3

Alegeți manualul potrivit stilului dumneavoastră
de predare și grupului de elevi pe care îl
coordonați.

4

În ședința catedrei/ariei curriculare anunțați
alegerea dumneavoastră pentru consemnarea
acesteia în procesul-verbal.

5
6
7

Procesul-verbal este avizat de către director
și se înregistrează la secretariatul unității de
învățământ în care s-a desfășurat procesul
de selecție a manualelor școlare.

Persoana delegată înregistrează comenzile
și le trimite către responsabilul cu manualele
școlare de la nivelul ISJ/ISMB.

Manualele comandate ajung în școală și vor fi
distribuite fiecărui elev, pentru ca dumneavoastră
să puteți folosi în fiecare oră atât suportul tipărit,
cât și varianta digitală a manualului.

CURSURI ON-LINE GRATUITE PENTRU
PROFESORI www.cursuridigitale.ro
Editura Litera, prin parteneriatele pe care le are cu instituții care furnizează programe de formare, oferă cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar oportunitatea de formare profesională prin cursuri on-line realizate
pe platforma www.cursuridigitale.ro.
Înscrierea și participarea la cursuri este gratuită, iar principalul obiectiv al acestora este dezvoltarea competenţelor digitale și a viziunii moderne a cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale
ale profesiei de dascăl.
Avantajele participării la cursurile on-line oferite de platforma cursuridigitale.ro:
√ Toate cursurile sunt GRATUITE.
√ Înscrierea este facilă și se realizează prin
completarea unui formular on-line disponibil pe
www.cursuridigitale.ro
√ Înveți și lucrezi în ritmul tău. Cursurile au o durată
medie de 15 ore și se pot parcurge oricând, oriunde:
de acasă, în weekend, în vacanțe, la orice oră.
√ Informațiile sunt de actualitate și sunt prezentate
într-o formă și un limbaj accesibile și familiare
cadrelor didactice.
√ Cursurile se pot citi și parcurge pe orice dispozitiv:
calculator, tabletă, telefon, astfel încât realizarea lor
devine și mai accesibilă.

√ Trainerii care dezvoltă cursurile fac parte din
mediul academic, sunt profesori cu experiență,
psihopedagogi, consilieri școlari, formatori pentru
educația adulților, autori de manuale.
√ Cursurile tratează subiecte de interes pentru
profesori: cum să utilizezi manualul digital la
clasă, care sunt noile instrumente digitale cu
ajutorul cărora se pot realiza la clasă activități
extracurriculare, metode și tehnici de formare și
dezvoltare armonioasă a personalității elevilor etc.
√ După parcurgerea cu succes a modulelor, cadrele
didactice vor primi adeverințe care vor servi la
completarea dosarului de formare profesională.
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INTERVIU CU ACADEMICIANUL
NICOLAE VICTOR ZAMFIR
Nicolae Victor Zamfir este o personalitate de ale cărui
nume sunt legate multe proiecte care au făcut cunoscută
țara noastră la nivel mondial. Academician, doctor în
fizică, cercetător, autor a peste 300 de lucrari în reviste
de specialitate cotate internațional, director al Institutului
pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”,
Director al Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics
(ELI-NP) – acestea sunt doar câteva dintre calitățile pentru
care domnul Nicolae Victor Zamfir este recunoscut drept
unul dintre cei mai prestigioși fizicieni români.
Suntem deosebit de onorați că domnul academician a
acceptat să răspundă la cateva întrebări ale redacției
noastre, în interviul pe care vă invităm să îl citiți mai jos.
Stimate domnule academician Nicolae-Victor Zamfir,
Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
coordonează și implementează proiectul ELI-NP,
cunoscut drept „Laserul de la Măgurele”, care va fi cel
mai puternic laser din lume. Ne puteți vorbi despre
începuturile acestui proiect și de scopul urmărit?
Istoria acestui proiect a început în anul 2006, când
propunerea de construcție în Europa a celui mai puternic
laser din lume, numit Extreme Light Infrastructure–ELI, a
fost inclusă printre cele 36 de propuneri de megaproiecte
ale comunității științifice Europene. Comisia Europeană
a finanțat apoi un proiect „Faza Pregătitoare”, ELIPreparatory Phase, prin care cercetători din 13 țări,
printre care și România, trebuiau să stabilească
detaliile tehnice și organizatorice ale acestei propuneri.
Diversitatea soluțiilor construirii unui laser de putere
extremă și diversitatea potențialelor cercetări cu un
asemenea instrument impune construirea mai multor
centre complementare. Au fost depuse 5 candidaturi,
iar România a fost desemnată să găzduiască centrul
dedicat cercetărilor de fizică nucleară. Această decizie
s-a datorat și rezultatelor remarcabile la nivel mondial,
pe care România le-a avut atât în domeniul laserilor
cât și al fizicii nucleare. Așa s-a născut Extreme Light
Infrastructure – Nuclear Physics, ELI-NP. A urmat
apoi aplicația de finanțare a construirii acestui centru
de către Comisia Europeană și Bugetul României, prin
intermediul Fondurilor Structurale. Aprobarea Comisiei

Europene a fost dată în Septembrie 2012, iar construirea
Centrului a început în 2013. Componentele majore ale
acestui proiect au început, rând pe rând, să se finalizeze:
în 2016 au fost finalizate clădirile, în 2019 Sistemul de
Laser de Mare Putere (2x10 PW=2x1015 W, echivalentul
a 10% din puterea Soarelui pe Pământ), ansamblurile
experimentale începând cu 2020, iar sistemul de fascicul
gama de energie variabilă va fi finalizat în 2023.
Cercetările la ELI-NP, fundamentale și aplicative, vor viza
fizica nucleară, astrofizica, fizica particulelor elementare,
fizica laserilor, fizica plasmei, fizica materialelor și, nu în
ultimul rând, biofizica și fizica medicală.
Cât de dificilă este construcția unui centru de cercetare
precum cel de la Măgurele?
Aș putea spune că nu este ușor. Construcția unui centru
de cercetare este diferită de construcția unei autostrăzi
sau a unei fabrici, întrucât într-un centru de cercetare
totul este nou conceptual și inedit. De aceea, porcedurile
administrative inclusiv cele de achiziții publice sunt și ele
mult mai dificile.
În luna martie, proiectul laserului de la Măgurele a intrat
într-o nouă etapă. Ne puteți da mai multe detalii?
În luna martie 2020 au început experimentele cu
Sistemul de Laser de Mare Putere. Acestea sunt făcute
în colaborare cu grupul Prof. Gerard Mourou, care a
luat Premiul Nobel în 2019 în fizică pentru descoperirea
metodei de a crește puterea laserior (Metoda Chirp
Pulse Amplification - CPA) și vizeaza metode de scurtare
a pulsurilor laseri și implicit creșterea puterii lor.
Laserul va ajuta chiar și la descoperirea unor izotopi
radioactivi care pot trata cancerul. Ce alte beneficii va
aduce omenirii acest proiect?
Există foarte multe idei în programul științific al ELI-NP
care vor constitui subiectul viitoarelor experimente la
ELI-NP. O bună parte a acestora vor fi dedicate cercetărilor
biomedicale: o nouă metodă de imagistică cu raze X de
rezoluție mult mai mare decât cele clasice, eventuala
obținere de fascicule accelerate de protoni și ioni grei
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în vederea tratării tumorilor canceroase prin
protonoterapie sau hadronoterapie, studiul
efectelor biomoleculare ale radiațiilor, și, nu
în ultimul rând, studiul unei noi tehnologii de
tratare a deșeurilor radioactive.
Ce ar putea schimba în societatea românească
cercetările științifice demarate în cadrul
acestui proiect?
În primul rând, crearea unui corp de cercetători în domenii de vârf, la frontiera cunoașterii,
pentru a crește contribuția României la schimbul mondial de valori în domeniul științific. În
al doilea rând, și nu neapărat în ordinea importanței, de schimbare a paradigmei relației între cercetare
și industrie: îmbunătățirea consistentă a proceselor de
transfer tehnologic, efectul dorit fiind dezvoltarea industriei naționale în domenii de înaltă tehnologie.
Aș dori să discutăm puțin și despre Centrul de Iradieri
Tehnologice – IRASM. Activitatea principală a centrului
este sterilizarea echipamentelor medicale de unică
folosință produse în România. În ce alte domenii mai
este folosită tehnologia sterilizării prin radiații?
La IRASM se sterilizează echipamente care, prin lege,
se pot pune pe piața din România sau în celelalte țări
ale Uniunii Europene, numai în urma unui astfel de
tratament.
Mai puțin cunoscut este faptul că la IRASM ajung și
obiectele de cult și operele de artă. Ne puteți explica
cum este folosită tehnologia în cazul acestor obiecte?
Într-adevăr, la IRASM se sterilizează și așa numitele
obiecte de „Moștenire Culturală – Cultural Heritage”:
obiecte vechi, cărți vechi, arhive etc., care au fost afectate
de microorganisme (mucegai, carii etc.) și pentru care
alte metode ar putea fi distructive sau ineficiente.
Procedeul este foarte simplu: cei ce au asemenea
obiecte trebuie să le aducă în cutii standard. Acestea se
iradiază fără a fi scoase din cutii. De menționat că pentru
instituțiile publice procedura nu costă nimic, cheltuielile
fiind acoperite de bugetul public, și nu trebuie făcută
nicio formalitate.
Ne puteți vorbi și despre proiectul Măgurele Science Park?
Magurele Science Park va fi construit în curând, lângă
institut, de un consorțiu format din Consiliul Judetean
Ilfov, Primăria Măgurele și Institutul Național pentru
Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.
Parcursul dvs. profesional a fost unul complex. Ați
lucrat timp de doi ani la Institutul de Fizică Nucleară al
Universității din Koln, iar în 1997 ați devenit profesor
cercetător la Universitatea Yale, Connecticut, SUA,
unde ați lucrat până în 2004. Ce v-a determinat să vă
continuați munca în România?
Am dorit să contribui și eu la dezvoltarea locului unde
m-am format ca fizician și cercetător.

Ați declarat într-un interviu că ați început să studiați
fizica în clasa a VI-a. Cum s-a născut, însă, pasiunea dvs.
pentru fizică și când ați știut că este ceea ce vă doriți să
faceți în viitor?
În liceu, datorită profesorului de fizică și a mediului creat
de Liceul „Andrei Șaguna”, din Brașov.
În același interviu spuneați că, după ce ați terminat
facultatea, ați fost și profesor la Liceul „Ion Neculce”,
însă „visul era tot Măgurele”? Ce v-a atras atât de tare
la Institutul de Fizică Atomică?
Am urmat Facultatea de Fizică tocmai cu visul de a
ajunge la Institutul de Fizică Atomică care, în acei ani, era
în societatea românească simbolul cercetării științifice
românești. Acolo mi-am desfășurat activitatea în anii
terminali ai facultății prin elaborarea lucrării de diplomă
și apoi de doctorat.
Cât de mult diferă domeniul cercetării științifice din
România acum, față de începutul activității dvs. în
laborator?
Dotările sunt mult mai performante, colaborările
internaționale sunt mult mai ample, informația este
perfectă! Pe de altă parte, acum este mult mai multă
birocrație și, în consecință, timpul alocat cercetării
științifice propriu-zise este mult mai mic.
Ați ținut la Universitatea Yale din Connecticut două
cursuri, deși activitatea dvs. principală era de cercetare.
Ce v-a determinat să îmbinați munca din laborator cu
cea de la catedră?
Dorința de a interacționa cu tinerii, de a-i educa și de a le
împărtăși din cunoștințele și experiența mea.
Pentru că revista noastră se adresează profesorilor de
fizică de gimnaziu, aș vrea să vă întreb dacă, în opinia
dvs., ar trebui schimbat ceva în conținutul programelor
de fizică din școala românească.
După părerea mea, manualele ar trebui simplificate
și, totodată, aș recomanda să crească accentul pe
fenomenologie.

Interviu realizat de Roxana Petre
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EDITURA LITERA VĂ PROPUNE: FIZICA DISTRACTIVĂ
PENTRU PROFESORI ȘI ELEVI
Vă propunem o abordare ludică a fizicii, prin jocuri și probleme dezvoltate de Ivan Moscovich, autor apreciat în lumea
întreagă drept unul dintre cei mai importanți inventatori de jocuri vizuale de perspicacitate, care au la bază concepte din
fizică, matematică și logică.
Bucurați-vă împreună cu elevii dumneavoastră de povestea marilor idei stiintifice, menite să constituie prilej de
distracție, învățare și joacă, indiferent de vârstă.

„Dați-mi un punct de sprijin și voi muta
Pământul din loc.“
– o remarcă a lui Arhimede citată de Pappus din Alexandria, 340 d.Hr.

PRINCIPIUL PÂRGHIEI LUI ARHIMEDE – 250 î.Hr.
Pârghia este cel mai simplu exemplu de
„mecanism simplu“. Este un transformator de
energie.
Ne oferă ceva în schimbul a nimic?
Nu. Dar poate transforma energia mecanică ce
presupune o forță mică în energie mecanică ce
presupune o forță mai mare.
O sarcină grea este ridicată pe o distanță mică
printr-un efort de câteva ori mai mic: acesta este
principiul pârghiei, care a fost demonstrat de
Arhimede folosind un raționament geometric.
Raționamentul acesta demonstrează că atunci
când distanța dintre punctul de sprijin și punctul
forței active este mai mare decât cea dintre punctul
de sprijin și punctul forței rezistente, pârghia
mărește forța activă. Momentul unei forțe față de
un punct este egal cu modulul forței înmulțit cu
distanța perpendiculară a acesteia din punctul
respectiv.
O cazma este un exemplu de pârghie. Dar ați ști să
spuneți exact cum trebuie folosită o cazma pentru a
amplifi ca la maximum avantajele date de principiul
pârghiei lui Arhimede?

DIFICULTATE
NECESITĂ
REZOLVATĂ
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ARHIMEDE (287–212 Î.HR.)
Nu se cunosc decât prea puține detalii despre viața
lui Arhimede din Siracuza (matematician, fizician,
inginer, inventator și astronom grec), dar este
considerat unul dintre cei mai proeminenți savanți
ai epocii sale și, la drept vorbind, unul dintre cei mai
mari ai tuturor timpurilor. Lista de descoperiri ce
îi aparțin este aproape nesfârșită. Realizările sale
au avut un rol crucial în dezvoltarea hidrostaticii,
el a oferit lumii o aproximare deosebit de exactă
a numărului π, a defi nit spirala care îi poartă
numele, a pus la punct formule pentru volumele
corpurilor de rotație și un sistem ingenios de
exprimare a numerelor foarte mari. Nu în ultimul
rând, este faimos pentru că a explicat principiul
pârghiei.
Arhimede a murit în timpul asediului Siracuzei. A
fost ucis de un soldat roman care a ignorat ordinele
ca savantul să fi e lăsat neatins. Mormântul lui,
care a fost descris de Cicero, aducea un omagiu
celei mai importante realizări matematice ale sale:
deasupra acestuia se afl a o sferă cu o inscripție
ce făcea trimitere la demonstrația lui Arhimede
conform căreia sfera are două treimi din volumul
și aria suprafeței cilindrului (incluzând bazele
cilindrului).

MOMENTUL EVRIKA – 250 î.Hr.
Conform legendei, în momentul în care a
descoperit principiul hidrostaticii, Arhimede a
ieșit alergând în pielea goală din cada de baie,
strigând „Evrika“ („L-am găsit!“).
Acest lucru s-a întâmplat în timp ce lucra la
problema legată de bănuiala că noua coroană
comandată de către regele Heiron al Siracuzei
nu era din aur masiv, ci conținea și alte
materiale.
Arhimede a rezolvat problema fără a topi
coroana, prin descoperirea principiului care în
prezent îi poartă numele. „Un corp scufundat
într-un fluid este împins de jos în sus de către
fluid, cu o forță egală cu greutatea volumului
de fluid dislocat de acel corp.“ Povestea cu
Arhimede alergând gol e aprig dezbătută între
matematicienii care studiază istoria matematicii
și nu doar din cauza goliciunii lui Arhimede.
Nuditatea nu era mare scofală pentru grecii antici. Însă ceea ce este inacceptabil pentru ei este gândul la Arhimede,
atât de faimos și demn, alergând și țipând.
Știința cuprinde multe alte exemple de revelații creative fulgerătoare. Lui James Watt i-a venit ideea motorului cu
abur în timp ce își privea ceainicul, Leo Szilard a fost izbit de o revelație privind reacția în lanț folosind neutroni (sau
cum să facă o bombă atomică) în timp ce aștepta la semafor etc.

PRINCIPIUL LUI ARHIMEDE
Privind rezultatul experimentului lui Arhimede de mai jos, care a fost concluzia lui Arhimede?

Pasul 1
un bloc de aur
solid cântărind
exact la fel de
mult precum
coroana în
discuție

Coroana
regelui
Heiron
Cantitățile de
apă dislocate de
cele două obiecte
scufundate
s-au strâns pe fund
conform ilustrației

Pasul 2

60

DIFICULTATE
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MECANISME SIMPLE
Un mecanism simplu este un dispozitiv mecanic
care schimbă direcția sau modulul unei forțe.
Acestea sunt în general definite ca fiind cele
mai simple mecanisme care asigură un avantaj
mecanic (numit și efect de pârghie).
Filosoful și matematicianul grec Arhimede a fost
părintele conceptului de „mecanism simplu“.
În jurul anului 3000 î.Hr., el a descoperit principiul
avantajului mecanic la pârghie și a studiat
scripetele și șurubul. Mai târziu, filosofii greci
au definit cele cinci mecanisme simple clasice,
împreună cu un calcul aproximativ al avantajului
mecanic pe care îl asigurau.
Cele cinci „mecanisme simple“ clasice care pot să
pună o greutate în mișcare, enumerate de Heron
din Alexandria (circa 10–75 d.Hr.) în Mecanica sa,
sunt:
– pârghia;
– troliul;
– scripetele;
– pana;
– șurubul.
Heron a descris și cum erau realizate și utilizate
aceste mecanisme simple. Cu toate acestea,
grecii nu aveau decât o înțelegere limitată privind
funcționarea acestor mecanisme: puneau accentul
pe statica mecanismelor simple (echilibrul de forțe)
și nu includeau dinamica (raporturile dintre forță și
distanță) sau conceptul de lucru mecanic.

200

PUTEREA MECANICĂ

kg

SISTEME DE SCRIPEȚI – 250 î.Hr.
Numite și palane, sistemele de scripeți utilizează
o frânghie care transmite o forță motoare liniară
unei greutăți, printr-unul sau mai mulți scripeți,
cu scopul de a ridica greutatea. Sistemele de
scripeți reprezintă singurul mecanism simplu la
care valorile posibile ale avantajului mecanic sunt
limitate la numere întregi. De regulă palanele ridică
obiecte cu un avantaj mecanic mai mare de 2.
Exemplul nostru ilustrat în stânga este un sistem
compus de scripeți alcătuit din trei scripeți ficși
și trei mobili, cu o greutate de 200 de kilograme
prinsă de acesta. Poate bărbatul să ridice greutatea
de 200 kg trăgând de frânghie?

61
12
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În Renaștere, studiul mecanismelor simple, numite
la vremea respectivă Puteri Mecanice, a continuat.
Dinamica acestora
a început să fie studiată din perspectiva lucrului util
pe care
îl puteau efectua, rezultatul final fiind apariția
conceptului nou de lucru mecanic.
Trei savanți renascentiști prestigioși sunt faimoși
pentru studiile lor asupra Puterilor Mecanice:
inginerul flamand Simon Stevin, Galileo Galilei și
Leonardo da Vinci. Primul a adăugat în 1586
un al șaselea mecanism simplu, mai exact planul
înclinat, la cele cinci clasice. Galileo Galilei a
enunțat teoria dinamică completă a mecanismelor
simple în 1600, în lucrarea sa Le Meccaniche
(„Despre mecanică“). Tot el a fost primul savant
care a înțeles că mecanismele simple nu fac decât
să transforme energia, nu o și creează. Leonardo
da Vinci (1452–1519) a descoperit regulile clasice
ale frecării la alunecare în cazul mecanismelor.
Acestea au fost redescoperite de Guillaume
Amontons (1699) și dezvoltate ulterior de CharlesAugustin de Coulomb (1785).

PENDULUL LUI GALILEO – 1600
Pendulele i-au fascinat pe oamenii de știință de foarte mult timp. Galileo a fost primul
care a examinat caracteristicile unice ale pendulelor și a ajuns la concluzia că
pendulele pot marca trecerea timpului, măsura forța gravitațională și detecta
mișcarea relativă.
Construcția sa experimentală simplă nu are nevoie de explicații. În timp ce pendulul
oscilează, într-una din găuri se introduce un bulon. Utilizarea buloanelor va scurta
lungimea efectivă a pendulului. Cum vor influența aceste experimente funcționarea
pendulului? Ce se întâmplă dacă frânghia pendulului este scurtată? Oscilația
pendulului va deveni mai rapidă sau mai lentă? Se schimbă frecvența pendulului pe
măsură ce oscilațiile devin mai scurte?
Pornind de la experimente și observații simple, Galileo a ajuns la concluzii
revoluționare și a inventat ceasul cu pendul în 1642.

REZOLVĂRI

59 Momentul unei forţe într-un punct este egal cu modulul forţei înmulţit cu distanţa perpendiculară a acesteia din punctul

dat. Pe o baghetă uniformă, greutăţile cu valoare unitară pot fi echilibrate echidistant faţă de punctul de reazem. Pârghia poate
transforma energia mecanică bazată pe o forţă mică în energie mecanică presupunând o forţă mare. O sarcină grea este ridicată
pe o distanţă mică printr-un efort de 5 ori mai mic, acesta fiind avan tajul mecanic al mecanismului. Cum efortul se află la o
distanţă de cinci ori mai mare faţă de punctul de sprijin decât sarcina, va tre eplaseze de cinci ori mai mult când sarcina este
ridicată. Mânerulul se apasă pe distanţă mare, iar lama se mișcă pe distanţă mică – dar cu mai multă forţă, ceea ce permite
ridicarea unei mese mai grele de pământ. Hârleţul se rotește sau pivotează la mică distanţă de sol.

60 Densita biect (O) poate fi determinată comparând greutatea acestuia cu cea a apei pe care o dislocă într-o cadă de baie.

Greutatea apei, care are același volum ca „O“, se numește flotabili-tate a obiectului „O“, iar raportul dintre greutatea lui „O“ și cea
a apei dislocate se numește „densitate relativă“.
Pasul 1 – Blocul de aur cântărește exact la fel de mult precum coroana contestată.
Pasul 2 – Aceeași cântărire este repetată cu ambele obiecte scufundate în apă, iar apa dislocată de ambele obiecte este măsurată
conform ilustraţiei. Dacă volumul apei dislocate ar fi același în ambele cazuri s-ar demonstra că într-adevăr coroana este făcută
în întregime din apă, demonstrând că era făcută dintr-un aliaj cu un
aur. Dar nu a fost cazul. Coroana a dislocat mai multă metal mai puţin dens decât aurul, al cărui volum este mai mare
decât volumul aurului masiv. Coroana s-a dovedit a fi un fals. Descoperirea faptului că un corp scufundat într-un lichid
câștigă portanţă (adică devine mai ușor) datorită forţei ascendente numite flotabilitate, care este egală cu greutatea
lichidului dislocat, a pus bazele știinţei hidrostaticii. Încă de la descoperirea lui Arhimede această metodă a fost folosită
pentru a ana-liza metale, a identifica bijuterii și a măsura densitatea materialelor. Putem compara greutatea unei
substanţe cu greutatea unui volum egal de apă prin intermediul principiului lui Arhimede. Raportul acestor greutăţi
se numește densitatea relativă a corpului respectiv:
greutatea obiectului
densitate relativă =
greutatea volumului de apă egal

61 Într-un sistem cu o singură frânghie și scripeţi, când frecarea este neglijată, avantajul mecanic câștigat poate fi calculat

numărând lungimile de frânghie care exercită forţă asupra sarcinii. În exemplul nostru, avantajul mecanic este 6, iar bărbatul poate
exercita suficientă forţă pentru a ridica greutatea mare. Forţa asupra sarcinii crește datorită avantajului mecanic, însă distanţa
pe care se deplasează greutatea, comparativ cu lungimea pe care se deplasează capătul liber al frânghiei, scade proporţional. În
echilibru, forţa totală a scripetelui trebuie să fie zero. Ceea ce înseamnă că forţa pe axul scripetelui se împarte în mod egal între
cele două frânghii care trec în buclă prin scripete. Scripetele permite un schimb între forţă și distanţă: trageţi cu mai puţină forţă,
dar pe o distanţă mai mare.
Aceste informații fac parte din volumul A doua mare carte a jocurilor minții, de Ivan Moscovich, Editura Litera, 2017.
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Auxiliarul “Lecția de fizică” pentru clasa a VIII-a este realizat
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fi folosit împreună cu oricare dintre manualele școlare
aprobate, dar, pentru eficiență maximă recomandăm
utilizarea lui împreună cu manualul de Fizică pentru clasa
a VIII-a de la Editura Litera.
Auxiliarul conține exerciții, întrebări referitoare la fenomene
fizice observabile în viața cotidiană, activități interactive,
probleme și propuneri de experimente. Temele caietului
urmăresc îndeaproape lecțiile din manual, beneficiind de
spații destinate răspunsurilor și rezolvărilor.
Datorită caracterului practic al informației prezentate,
auxiliarul “Lecția de fizică” pentru clasa a VIII-a constituie
un sprijin real în vederea însușirii, sitematizării și
aprofundării cunoștințelor specifice materiei fizic
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