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Proiect de activitate didactică 

Liceul Teoretic „Ion Creangă”,municipiul Chişinău 

Profesoara:  Valentina Lungu, grad didactic I  

Disciplina Fizica  

Clasa a XII-a „B”, profil real  

Tipul lecţiei: De comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe.  

 

Tema lecţiei: Circuite serie RLC în curent alternativ 
 

Obiective operaţionale: 

După activitatea didactică elevii vor fi capabili:  

 O1  să definească Legea Ohm pentru circuitele serie RLC în curent alternativ; 

 O2  să construiască diagrama vectorială a tensiunilor circuitului neramificat al curentului electric 

alternativ,după o schemă dată; 

 O3  să scrie în formă generală formula pentru tensiunea totală a circuitului serie RLC după 

diagrama vectorială; 

 O4  să definească rezistenţa activă şi reactivă; 

 O5  să descrie calitativ fenomenul de rezonanţă a tensiunilor. 

Resurse 

r1 Conţinutul învăţării a fost alcătuit pornind de la obiectivele fixate şi în strânsă concordanţă cu 

manualul de fizică clasa a XI-a şi prevederile programei şcolare; 

r2 Clasa este neomogenă din punct de vedere al capacităţilor de învăţare. Se impune un ritm 

moderat de parcurgere a sarcinilor stabilite; 

r3 Condiţii materiale necesare sunt asigurate de laboratorul de fizică. 

Strategii didactice: 

 s1 Metode de instruire:conversaţia, explicaţia, experimentul demonstrativ,observarea; 

 s2 Materiale : Discul hartl, accesorii, sursă de alimentare, cretă colorată; 

 s3 Metodele şi materialele vor fi combinate încât explicaţia fenomenelor sa fie întărită de 

observaţia directă.  

 

Scenariul activităţii didactice  

Eveniment 

didactic 

Activitatea de învăţătură Conţinutul 

informaţional  Activitatea profesorului Activitatea elevului 

 Captarea 

atenţiei 

 

 Anunţă titlul lecţiei noi şi prezintă în 

mod sumar materialul didactic existent la 

catedră 

 Devin atenţi şi observă 

materialele  

  

Enumerarea 

obiectivelor 

 

Face cunoscut elevilor planul lecţiei şi 

faptul ca trebuie sa retină definiţiile şi 

legile fenomenelor studiate 

Ascultă şi devin conştienţi de 

obiectivele urmărite 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

Solicită 2 elevi la masa profesorului care 

îşi vor ocupa locurile la pupitrul 

aparatului pentru concursul       „Brain -

Ring” Explică regula jocului.  

Alege 2 ajutori din primele bănci pentru 

monitorizarea răspunsurilor. 

Elevii de la pupitru răspund la 

întrebări, dacă nu cunosc 

răspunsul cer ajutorul 

colegilor. 
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Profesorul propune să se continue 

propoziţiile sau să răspundă la întrebări 

după caz. 

     1.Generatorul electric produce curent 

alternativ pe baza… 

Elevii răspund: 

 

   1… fenomenului de inducţie 

electromagnetică. 

 

    2. În cadrul conductor care se roteşte 

uniform într-un cîmp magnetic omogen, 

ia naştere …  

2. … t.e.m. indusă  

   3. Legea Faraday pentru inducţia 

electromagnetică este … 

   

  

3. …   

 

 

 

4. Atenţie la ecran: Atribuiţi formulelor 

a,b,c graficele corespunzătoare 

 

a) ; 

b) ; 

c) . 

 

 

,e,i 

 
Răspuns: a) (2) 

                b) (3)  

                c) (1) cosinusoida 

 

  5. Ampermetrele şi voltmetrele măsoară 

valorile … 

 

… efective a intensităţii 

curentului alternativ, şi a 

tensiunii electrice. 

 

  6.   Ce relaţie există între valoarea 

efectivă a intensităţii şi amplitudinea ei ?  

     dar între U şi Um 

 

…  

 

…  

 

  7.  La baza funcţionării 

transformatorului stă… 

   

…fenomenul de inducţie 

electromagnetică.  

 

  8. Coeficientul de transformare a 

transformatorului este … 

 
 

 

  9. Transformatoarele se clasifică în … 

 

 

 

 

- coborâtoare de tensiune 

U1>U2,K>1 

- ridicătoare de tensiune 

U1<U2,K<1 

- separatoare de tensiune 

K=1. 

 

10. Raportul dintre puterea în secundar şi 

puterea în primar se numeşte ... ? 

... randamentul 

transformatorului 
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 11. Raportul dintre tensiune şi impedanţă 

reprezintă … 

Nu vor cunoaşte răspunsul, 

deoarece apare o noţiune 

necunoscută impedanț a. 

 

Organizarea 

învăţării  

Roagă pe elevi să treacă la loc. Va începe 

prelegerea: 

      A apărut o noţiune nouă, pentru a-i 

afla sensul fizic trebuie mai întâi să 

cercetăm un circuit de curent alternativ cu 

rezistor, bobină şi condensator generator 

de curent alternativ 

 
; 

              ; 

                  
 

 
 ; 

         
 

  
       

 

 
  

R – rezistenţa activă – rezistenţa care 

transformă energia electrică în alt tip de 

energie, 

             rezistenţe 

              reactive  

                            (reactanţe) 

- reactanţa inductivă 

- reactanţa capacitativă  

Rezistenţele consumatorilor care nu 

transformă energie electrică în alt tip de 

energie se numesc reactive. 

 

Roagă elevii să repete afirmaţiile. 

Se adresează elevilor: 

  La legarea în serie intensitatea 

curentului în circuit este … 

Iar tensiunea totală este egală cu suma 

tensiunilor pe fiecare porţiune în parte.  

           

 

Această ecuaţie poate fi reprezentată prin 

diagrama fazorială. 

                            

                        

            
 

 
              

 

 
  

 

Îşi notează în caiete de pe 

tablă, de pe ecran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… una şi aceiaşi pe tot 

circuitul. 
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 Ecuaţia vectorială echivalentă pentru 

valorile efective ale tensiunilor este  

           

 

Scriu în caiete. Pun întrebări. 
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Dacă aplicăm regula triunghiului pentru 

determinarea  modulului tensiunii 

efective  

 

  Vă rog să deduceţi, din expresia dată, 

valoarea efectivă a intensităţii curentului 

ţinând cont de relaţiile dintre U şi O, şi 

expresiile pentru şi  

 

Atrage atenţie la numitorul                   

  

  Ştiţi voi oare ce reprezintă această 

expresie ? 

- Rezistenț a totală  

- Impedanţa –  

    

Atunci Legea Ohm în cazul dat se 

exprimă prin relaţia … 

 

              ; 

               ; 

               ; 

          . 

 
                      
 

Deduc relaţia  

 

 

 

 

 

 

 

… Rezistenţa  

 

 

 

 

…  
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 Încercaţi să o definiţi.  

 

 

 

 

Definesc Legea Ohm pentru 

circuitul serie  RLC 

Intensitatea curentului electric 

în circuitul serie RLC este 

direct proporţional cu 

tensiunea aplicată la capetele 

circuitului şi invers 

proporţională cu impedanţa.   

 

Obţinerea 

performanţei  

Va afişa pe ecran enunţurile a două 

probleme . Şi va cere rezolvarea lor.  

La necesitate v-a ajuta elevii. 

Pregăteşte simularea unui experiment pe 

calculator . 

În cazul acesta profesorul atrage atenţia 

pe ecran:  

Mai întâi demonstrează graficul 

oscilaţiilor tensiunii rezultante  

            
când inductanţa este egală cu 1H.  

În cazul acesta pune să calculeze valorile 

 şi  şi să le compare. 

 

În cazul acesta caracterul circuitului este 

capacitativ 

După observaţie roagă elevii să determine 

pentru care valoare a inductanţei din 

circuitul dat va avea loc fenomenul de 

rezonanţă a tensiunilor.  

 

Profesorul le atrage atenţia că în cazul  

acesta  

 

L=? 

 

 

 

 

La primirea rezultatului schimbă pe 

simulator datele pentru L=2,536H şi 

demonstrează fenomenul de rezonanţă a 

tensiunilor. 

 

În cazul acesta se vede clar că suma  

        

 

 

Caracterul circuitului este pur activ. 

 

Rezolvă problemele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ei nu cunosc condiţia de 

rezonanţă a circuitului RLC 

 

 

Rezolvă 

Se dă: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1; 

A-2; 

A-3; 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

A-n. 
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Prin urmare s-ar părea că este unită la 

sursă doar rezistenţa activă. Acest 

fenomen se numeşte rezonanţa 

tensiunilor. 

 

 

 
Profesorul schimbă punctul de măsurare 

după rezistor. Întreabă: Cum credeţi care 

ar trebui să fie defazajul dintre tensiune si 

curent ? 

 

Profesorul le propune să determine pentru 

schema iniţială cu valoarea inducţiei 

L=1H frecvenţa la care ar avea loc 

rezonanţa tensiunilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primirea rezultatului, profesorul 

înlocuieşte datele pe simulator şi 

activează simulatorul. 

  Tabloul corespunde cu cel anterior. 

 

Profesorul roagă elevii să formuleze o 

concluzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scriu în caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încearcă să dea răspunsul: NU 

este defazaj ! 

 

Elevii calculează  

Se dă:            SI 
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Concluzie: 

- În circuitul serie de curent 

alternative RLC am 

demonstrate Legea Ohm. 

- Este mai uşor de calculate 

tensiunea rezultantă a 

circuitului cu ajutorul 

diagramei fazoriale, decât 

formulele pentru valorile 

instantanee ale tensiunilor 

şi curenţilor. 

- Am învăţat să determinăm 

rezistenţele reactive şi să 

deosebim între ele şi cele 

active. 

- Am observat fenomenul 

de rezonanţă a tensiunilor 

 

Asigurarea 

conexiunii 

inverse 

Informează clasa cu nivelul atins în 

asimilarea cunoştinţelor 

 

  

Evaluarea 

performanţei 

 

 

Supune atenţiei elevilor o aplicaţie.  

Dă sugestii  

(Test pe fişe) 

 

Rezolvă în caiete   

Asigurarea 

Retenţiei şi 

Transferului 

Anunţă tema pentru acasă  

§51 p. 216 (Ţ) 

De găsit relaţia dintre  L şi C 

De cercetat factorul de calitate. De 

rezolvat  

Ex.1,2 p. 218 din manual. 
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