
CONCURSUL DE FIZICĂ APLICATĂ”RADU VIŞAN “ 

 

 

 La concurs pot participa echipaje de elevi din învăţământul liceal, filiera 

tehnologică, clasele IX – XI ; fiecare echipaj va fi format din 3 elevi, câte unul din 

fiecare an de studiu. 

 La etapa judeţeană fiecare şcoală poate participa cu maxim 2 echipaje 

 La etapa interjudeţeană vor participa maxim 3 echipaje din fiecare judeţ  

Înscrierea  echipajelor la concurs se va face prin fişe de înscriere (ANEXA 2), care vor fi 

trimise pe adresa I.Ş.J.Dolj şi a şcolii organizatoare până la data fixată pentru fiecare an şcolar 

(nenitescudj@yahoo.com). 

 

Important! Etapa judeţeană a concursului va avea loc pe 02.04.2013 la 

Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” 

 

 Concursul începe la ora 10
00

 şi durează 3 ore, din care: 

 1,5h – efectuarea lucrărilor practice; 

 1,5h – întocmirea referatului şi tehnoredactarea pe calculator, folosind 

„Microsoft WORD” ( ANEXA 3) 

 

 Elevii vor fi pregătiţi obligatoriu pentru toate lucrările de laborator 

corespunzătoare conţinuturilor  prevăzute în programele şcolare în vigoare la 

data concursului, pentru fiecare din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a.  

ANEXA 4, ANEXA 5, ANEXA 6 

 

 

 Evaluarea activităţii experimentale şi a referatului se va face în ziua desfăşurării  

concursului. Punctajul maxim acordat va fi 100p, din care: 

 10p din oficiu; 

 30p pentru modul de lucru; 

 50p pentru referatul lucrării; 

 10p pentru calitatea tehnoredactării. 

Din totalul de 30p corespunzătoare modului de lucru, profesorii evaluatori pot aplica 

penalizări în următoarele situaţii: 

 5p pentru deteriorarea şi/sau manevrarea incorectă a materialelor; 

 5p pentru alegerea incorectă a materialelor necesare; 

 5p pentru cei care nu lucrează în echipă; 

 10p pentru comportament inadecvat în timpul desfăşurării probelor. 

 

 La concurs NU SE ADMIT CONTESTAŢII. 

 

mailto:nenitescudj@yahoo.com


 După desfăşurarea probelor se vor ordona echipajele participante în funcţie de 

punctajul obţinut. 

 

PREMIILE se vor acorda astfel: 

 PREMIUL I – pentru un punctaj de cel puţin 90% din media primelor 3 

echipaje; 

 PREMIUL al II –lea – 85%; 

 PREMIUL al III –lea – 80%; 

 MENŢIUNI – pentru cel puţin 50% din media primelor 3 echipaje, dar 

nu pentru mai mult de jumătate din numărul echipajelor participante; 

 Se pot acorda PREMII / MENŢIUNI SPECIALE pentru idei / rezolvări 

deosebite 

 

ANEXA 2 

 

     

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE FIZICĂ APLICATĂ 

“RADU VIŞAN” 

 

 

Nr.crt. 

Echipaj 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Specializarea Unitatea 

şcolară 

Numele şi 

prenumele 

profesorilor 

îndrumători 

1.  - 

- 

- 

    

2.  - 

- 

- 

    

3.  - 

- 

- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 3 

 

CONCURSUL DE FIZICĂ APLICATĂ 

“RADU VIŞAN” 

      ECHIPAJUL Nr.__________ 

 

TITLUL LUCRĂRII 

 

1. MATERIALE NECESARE 

 Se precizează care dintre materialele existente pe masa de lucru 

sunt necesare pentru experimentul cerut. 

 

 

2. PRINCIPIUL METODEI (TEORIA LUCRĂRII ) 

 Se descrie pe scurt fenomenul şi mărimile corespunzătoare. 

 Se scriu formulele, se precizează mărimile care se măsoară şi cele 

care se calculează, cu demonstraţii şi desene acolo unde este cazul. 

 

3. MODUL DE LUCRU 

 Se descrie dispozitivul realizat pentru experiment, cu desenele 

corespunzătoare. 

 Se precizează operaţiile necesare pentru a obţine rezultatele cerute. 

 

4. REZULTATE OBŢINUTE 

 Se întocmesc tabele cu valorile măsurate şi cele calculate. 

 Se precizează sursele de eroare şi se evaluează mărimea erorilor 

experimentale (calitativ sau cantitativ, conform cerinţelor subiectelor). 

 Se interpretează rezultatele obţinute. 

 

  

 ANEXA 4 

 

EXPERIMENTE OBLIGATORII PENTRU CLASA A IX- A 

 

CONFORM PROGRAMEI ŞCOLARE DE FIZICĂ  PENTRU CLASA A IX – A, 

CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, 

APROBATĂ PRIN  O.M. AL M.E.C.T. NR.3458 / 09.03.2004 

 

 Observarea reflexiei şi refracţiei luminii 

 Determinarea indicelui de refracţie al unui material transparent 

 Studiul propagării luminii prin prisma optică 

 Determinarea distanţei focale  a unei lentile subţiri 

 Studiul unui instrument optic 

 Evidenţierea inerţiei corpurilor 



 Evidenţierea diferitelor interacţiuni (forţe de contact, forţa magnetică, forţa elastică) 

asupra stării mecanice a corpurilor 

 Evidenţierea caracteristicilor perechilor de forţe care există într-o interacţiune 

 Determinarea constantei elastice 

 Determinarea coeficientului de frecare la alunecare 

 Determinarea randamentului unui sistem mecanic 

 Studiul echilibrului de translaţie 

 Studiul echilibrului de rotaţie 

 

 

ANEXA 5 

 

EXPERIMENTE OBLIGATORII PENTRU CLASA A X- A 

 

CONFORM PROGRAMEI ŞCOLARE DE FIZICĂ PENTRU CLASA A X–

A, CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, 

APROBATĂ PRIN O.M. AL M.E.C.T. NR.4598 / 31.08.2004 

 

 Studiul  amestecului a două lichide cu temperaturi diferite 

 Studiul fierberii apei 

 Determinarea căldurii specifice a unui corp 

 Determinarea rezistenţei electrice a unei porţiuni de circuit utilizând voltmetrul şi 

ampermetrul în circuite de curent continuu 

 Determinarea puterii unui bec electric 

 Trasarea caracteristicii voltamperice a unui element de circuit în curent alternativ 

 Studiul transformatorului 

ANEXA 6 

 

EXPERIMENTE OBLIGATORII PENTRU CLASA A XI- A 

 

CONFORM PROGRAMEI ŞCOLARE DE FIZICĂ PENTRU CLASA A XI–

A, CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, 

APROBATĂ PRIN O.M. AL M.E.C.T. NR.3252 / 13.02.2006 

 

 Studiul unor oscilatori mecanici simpli (pendulul gravitaţional, pendulul elastic) 

 Studiul amortizării oscilaţiilor mecanice 

 Studiul a doi oscilatori mecanici cuplaţi 

 Studiul interferenţei undelor mecanice în corzi elastice 

 Studiul funcţionării unor instrumente  muzicale cu coarde şi de suflat 

 Studiul comportamentului rezistorului, bobinei şi condensatorului în c.c. şi c.a. 

 Studiul circuitului RLC în curent alternativ 

 Studiul circuitului oscilant 

 Evidenţierea dispersiei luminii 

 Studiul interferenţei luminii (nelocalizată şi localizată) 


