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1. Argument didactic 

 

Studiul Ştiințelor Naturale beneficiază de o metodă clasică, ce datează încă din secolul al VI-lea, când 

Galileo Galilei şi Francis Bacon puneau pentru prima dată această problemă. Începând de atunci, 

observarea pasivă a naturii şi reproducerea conştientă şi sistematică, cu un scop precis a proceselor 

naturale de interes, au evoluat spre modificarea condițiilor de desfăşurare şi chiar spre obținerea de 

noi procese utile omului. Studiul Naturii presupune observarea lumii reale, analiza faptelor observate 

şi efectuarea de experimente. Acestea din urmă, au menirea de a testa ipotezele făcute în urma 

observării lumii reale. 

Lucrările experimentale specifice activității didactice constau în observarea, verificarea şi/sau 

măsurarea unor mărimi caracteristice unor fenomene provocate sau nu şi dirijate într-o măsură mai 

mare sau mai mică. Ele sunt specifice Ştiințelor Naturale pentru care reprezintă o metodă de învățare 

şi au un pronunțat caracter activ-participativ stârnind, în primul rând,  curiozitatea elevilor în timpul 

desfăşurării experimentului de către profesor, apoi implicarea, prin propriile lor acțiuni, la realizarea 

acestuia.  

2. Coborârea liberă pe plan înclinat 

 

În  secolul al XVI-lea aveau loc cercetări dedicate descoperirii legilor cinematice ale mișcărilor 

rectilinii. Galileo Galilei a produs atunci o revoluție asupra tainelor mişcării. În primul rând a formulat 

principiul relativității arătând că un personaj aflat în condiții de izolare pe o corabie nu simte dacă 

aceasta este în repaus față de apă sau se mişcă rectiliniu şi uniform. El poate simți cel mult variații de 

stare mecanică, adică apariția accelerațiilor. Totodată, un corp aflat în mişcare pe o suprafață plană, 

orizontală şi lipsită de frecare, nu va avea accelerație, mişcându-se cu viteza constantă. Astfel a 

apărut contradicția cu viziunea aristoteliană asupra mişcării. Galilei a atribuit o importanță majoră 

schimbării în mişcare şi s-a preocupat de efectuarea unor studii asupra corpurilor aflate în cădere 

liberă. A intuit că accelerația corpurilor aflate în cădere liberă este uniformă. Această ipoteză trebuia 

însă verificată experimental. Galilei a ales varianta testării relației dintre distanța parcursă de corp în 

căderea sa liberă şi timp. Însă măsurarea timpului punea probleme serioase la acea vreme. Savantul 

obişnuia să utilizeze ca instrument pentru a măsura timpul, propriul puls sau pendulul gravitațional. 

Problema monitorizării căderilor libere este durata lor foarte scurtă şi greu de măsurat din acest 

motiv. În prima secundă a unei căderi libere în vid, corpul parcurge 5 m! 



Galilei a inventat un procedeu de măsurare a timpului bazat pe scurgerea apei prin orificiul unui vas 

atâta timp cât dura mişcarea, apoi cântărirea apei scurse. 

A urmat construirea unui plan înclinat din lemn, suficient de lung, pe care a lăsat să se rostogolească 

o bilă din bronz. Galilei a cronometrat diferite distanțe parcurse de bilă pe planul înclinat în 

încercarea de a găsi relația dintre distanță și timp. 

3. Experimentul Galilei în secolul nostru- achiziția datelor experimentale 

 

Ne propunem acum să refacem experimentul lui Galilei de rostogolire a unei mingii pe un plan 

înclinat, pentru a verifica  dependența coordonatei mingiei de timp. 

 Vom utiliza tehnologia secolului nostru pentru a înregistra coordonatele şi momentele de timp, într-

un experiment cu achiziție computerizată de semnale, generate de un senzor specializat în detecția 

mişcărilor. Senzorul din imagine se cuplează cu computerul prin portul USB, are convertorul analog-

digital incorporat şi lucrează cu software uşor de utilizat. Funcționează pe acelaşi principiu cu radarul, 

emițând şi recepționând ultrasunetele reflectate. 

 

Vom lăsa mingea să se rostogolească pe planul înclinat pornind din fața detectorului. Software-ul 

afişează valorile pentru poziția, viteza şi accelerația corpului aflat în mişcare ca în figura următoare: 

 



 

 

Pentru cei care nu dispun de acest sistem, punem la dispoziție semnalul înregistrat de noi pentru a fi 

prelucrat în Microsoft Excel. Valorile pentru timp, coordonată, viteză şi accelerație obținute în acest 

experiment într-un fişier xlsx. Accesați acum fişierul galilei.xlsx şi efectuați următoarele: 

 Reprezentați grafic coordonata x exprimată în m, în funcție de timpul t exprimat în s 

 Reprezentați grafic coordonata x exprimată în m, în funcție de pătratul timpului t2 
exprimat în s2. Comentaţi rezultatul obţinut! 

 Reprezentați grafic viteza v exprimată în m/s, în funcție de timpul t exprimat în s 

 Reprezentați grafic accelerația a exprimată în m/s2, în funcție de timpul t exprimat în 
s. Comentaţi rezultatul obţinut! 

 

4.  Experimentul Galilei în secolul nostru- prelucrarea datelor 

experimentale 

 

Vom începe îndeplinirea sarcinilor de lucru propuse prin deschiderea registrului de lucru Excel 

intitulat galilei. 



 

Vom utiliza Galeria Stiluri de tabel pentru a formata rapid foaia de calcul. Tabelul va  cuprinde Filtrări 

automate, în timp ce anteturile de coloană rămân la vedere atunci când defilăm prin date. Filtrările 

automate populează și extind automat orice tabel. Deci, cu tabelul selectat, vom face clic pe fila 

Formatare ca tabel. Există posibilitatea să aplicăm un stil de tabel pentru a obține rapid un design de 

calitate și o formatare profesională a tabelelor. Dacă este activat un stil de rânduri alternante într-un 

tabel, Excel va păstra stilul de alternanță în timpul acțiunilor care ar fi întrerupt de obicei acest 

aspect, cum ar fi filtrarea, ascunderea rândurilor sau rearanjarea manuală a rândurilor și coloanelor. 

Vom alege Stil tabel deschis 14, ca în imaginea următoare. 

 



După confirmarea din fereastra de mai jos, 

 

Efectul obținut va fi cel din imaginea care urmează: 

 

Pentru a realiza reprezentările grafice solicitate  selectați datele și alegeți tipul de diagramă pe care 

doriți să o utilizați din Panglică (fila Inserare, grupul Diagrame). 

Excel acceptă mai multe tipuri de diagrame pentru a vă permite să afișați datele în moduri care sunt 

semnificative pentru persoanele care o vor vedea. Când creați o diagramă sau modificați o diagramă 

existentă, aveți la dispoziție o selecție largă de tipuri de diagrame (cum ar fi o diagramele coloană sau 

diagramele radiale) și subtipurile lor (diagrama coloană stratificată sau diagrama radială 3-D). De 

asemenea, aveți posibilitatea să creați o diagramă combinată, utilizând mai multe tipuri de diagrame 

în diagrama dvs. 

Deci în fila Inserare, în grupul Diagrame, efectuați una din următoarele acțiuni:  

 Faceți clic pe tipul de diagramă, apoi pe subtipul de diagramă pe care doriți să-l utilizați. P 

 Pentru a vedea tipurile disponibile de diagrame, faceți clic pe un tip de diagramă, apoi pe 

Toate tipurile de diagrame pentru a afișa caseta de dialog Inserare diagramă, faceți clic pe 

săgeți pentru a defila în jos în toate tipurile și subtipurile disponibile de diagrame, apoi faceți 

clic pe cele pe care doriți să le utilizați. 

Ne este util tipul de diagramă prin puncte după cum puteți vedea în imaginea următoare. 



 

Urmează etapele ilustrate în figurile următoare: 

 

Acum clic dreapta și vom alege selectare date pentru a introduce valorile timpului pe axa orizontală. 

Efectul va fi deschiderea ferestrei din imaginea care urmează, unde vom alege Editare: 



 

O altă fereastră de dialog ne solicită introducerea valorilor dorite, prin acționarea întrerupătoarelor 

casetelor de dialog și selectarea domeniilor de interes. 

 

În final obținem următoarea reprezentare grafică:

 



O diagramă se plasează în foaia de lucru ca o diagramă încorporată. Dacă doriți să plasați o 

diagramă într-o foaie diagramă separată, aveți posibilitatea să îi modificați locația.  

Cum se modifică locația unei diagrame? 

1. Faceți clic pe diagrama încorporată sau pe foaia diagramă pentru a o selecta, apoi afișați 

instrumentele diagramei.  

2. În fila Proiect, în grupul Amplasare, faceți clic pe Mutare diagramă.  

 

3. Sub Alegeți unde plasați diagrama, efectuați una din următoarele:  

 Pentru a afișa diagrama într-o foaie de diagramă, faceți clic pe Foaie nouă.  

 Dacă doriți să înlocuiți numele sugerat pentru diagramă, aveți posibilitatea să tastați un 

nume nou în caseta Foaie nouă. 

 Pentru a afișa diagrama ca o diagramă încorporată într-o foaie de lucru, faceți clic pe 

Obiect în, apoi faceți clic pe o foaie de lucru în caseta Obiect în. 

Pentru a crea rapid o diagramă care este bazată pe un tip de diagramă implicit, selectați datele pe 

care doriți să le utilizați pentru diagramă, apoi apăsați ALT+F1 sau pe F11. Când apăsați ALT+F1, 

diagrama se afișează ca diagramă încorporată; când apăsați F11, diagrama se afișează într-o foaie 

diagramă separată.  

Dacă utilizați frecvent un anumit tip de diagramă atunci când creați o diagramă, este posibil să doriți 

să setați acel tip de diagramă ca tip implicit de diagramă. După ce selectați tipul de diagramă și 

subtipul în caseta de dialog Inserare diagramă, faceți clic pe Setare ca diagramă implicită.  

Operații de formatare la nivelul diagramei 

Când creați o diagramă, instrumentele de diagramă devin disponibile și se afișează filele Proiect, 

Aspect și Format. Se pot utiliza comenzile din aceste file pentru a modifica diagrama, astfel încât să 

prezinte datele așa cum doriți.  



De exemplu, utilizați fila Proiect pentru a afișa seria de date după rând sau coloană, efectuați 

modificări în sursa de date a diagramei, modificați locația diagramei, modificați tipul de diagramă, 

salvați o diagramă ca șablon sau selectați opțiuni de formatare și aspect predefinit.  

 

Utilizați fila Aspect pentru a modifica afișarea elementelor diagramei, cum ar fi titlurile și etichetele 

de date, utilizați instrumentele de desen sau adăugați casete text și imagini la diagramă.  

 

 Încercați opțiunea Titluri de axe pentru a marca mărimile fixe ale căror valori se 

găsesc pe axe! 

 Încercați opțiunea Linii de grilă pentru a trasa linii de grilă majore și minore, verticale 

și orizontale! 

 Încercați opțiunea Linie de tendință pentru a trasa tendința pe care o așteptați 

pentru seria de date reprezentată!Încercați ulterior formatarea ei conform opțiunilor 

din imaginea următoare. 

 



Utilizați fila Format pentru a adăuga culori de umplere, pentru a modifica stilurile de linie sau pentru 

a aplica efecte speciale. 

 

 Reluați procedura descrisă pentru a reprezenta grafic celelalte dependențe cerute! 

În final ați putea obține graficele din figura care urmează: 

 

Aici puteți accesa registrul de calcul complet! 


