
Sarcini de lucru: 
- De citit lecția ” Efecte ale schimbării stării termice” din manual de la 

paginile:77-84 

- De scris pe caiet reține și de făcut schema Fig.IV.12 de la pag.80  și 

rezumatul de la pag.83 

- De rezolvat fișa de lucru 

- De trimis rezolvarea fișei (scrieți: numele elevului și clasa) la adresa 

de e-mail : marinela_juverdeanu@yahoo.com 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU- Dilatarea termică 

 

1. Răspundeţi  la întrebările:  

a)-Care instrumentul de măsura al volumului corpurilor de forma neregulata? (Răspuns 

…………………………………………………)  

b)-Cum puteţi afla volumul unui corp de forma paralelipiped? (Răspuns corect: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

c)-Care e unitatea internaţionala de măsura a volumului ? Dar a densitatii?(Răspunsuri 

corecte: …………  si …….…… 

 

2.  Răspundeţi la următoarele întrebări: 

a)*Care este unitatea de măsură a mărimii fizice MASA? Dar instrumentul de măsura? 

(Răspuns ……………………………………………………………………………….. ) 

b)* Care este unitatea de măsură a mărimii fizice TEMPERATURA? Dar instrumentul de 

măsura?  (Răspunsuri ……………………………………………………………………..) 

c)*Ce este densitatea?  (Răspuns ………………………………………………………...  ) 

d)* Un corp foarte masiv-cu volum mare- dar foarte uşor -cu masa mica- are densitatea 

mare sau mica ? (Răspuns corect: ………………………………….. ) 

 

3. Dilatarea termica 

A.) Experiment- evidenţierea experimentala a dilatării termice  --  

a) De un trepied fixam o tija cu inel. Un corp sferic metalic, la temperatura camerei 

poate fi trecut prin inel, dar după ce îl încălzim , nu mai poate fi trecut !!  

Completaţi textul: Din acest experiment rezulta ca  acest corp sferic solid si-a 

……………. volumul prin încălzire, deci s-a …………………..  

b) După un timp , corpul sferic se raceste, si poate fi trecut din nou prin inel. 

Completaţi textul: Din experiment rezulta ca  acest corp sferic solid si-a 

……………..volumul prin răcire, deci s-a contractat. 



 

B.)  Definirea (descrierea   dilatării termice  ): Completaţi textul: 

Dilatarea termica – reprezintă modificarea ………………… unui corp datorata modificării 

temperaturii 

Concluzii: Majoritate substanţelor se dilata la  …………….. si se contracta la 

………………….. 

. 

Dar sunt si unele excepţii: apa, sau fonta se dilata la solidificare. De aceea, Iarna , daca 

este foarte frig o sticla cu apa lăsata afara se sparge, fiindcă apa îngheţând îşi mareste 

volumul . Fonta topita se dilata atunci când se solidifica . Topirea şi solidificarea metalelor 

e folosită în metalurgie: fonta topita se toarnă în forme, obţinând piese. Fonta topită se 

dilată la solidificare şi umple complet forma. 

 

C.)  Experiment- evidenţierea experimentala a dilatării termice cu pirometrul cu cadran  

Fixând de pirometru , pe rând diferite tije metalice , din metale diferite dar de dimensiuni 

identice, observam ca ele nu se dilata la fel de mult. De exemplu tijele din zinc sau 

aluminiu se dilata cel mai mult, tija din cupru se dilata ceva mai putin , iar cea din fier se 

dilata si mai putin. 

Completaţi textul: 

Concluzii: Mărimea dilatării unui corp depinde de variaţia temperaturii, DAR si de 

……………………..  

 

D. )   Experiment- cântariti un obiect la temperatura camerei,  apoi cântariti-l din nou 

după ce l-aţi încălzit . Ce observaţi ? Masa corpului e aceeaşi. Examinaţi si forma 

obiectului: după încălzire se modifica dimensiunile obiectului, dar nu se modifica 

forma. 

Completaţi textul: 

Concluzii: -prin dilatare, nu se modifica …………….corpului, si nici ……………….. 

corpului 

              - prin dilatare densitatea corpului …………………………(scade sau creste?) 

            - prin contractare densitatea corpului …………………………(scade sau creste?) 

          -la majoritatea corpurilor(cu exceptia apei, fontei), încalzirea produce …………….    

densitatii 
 


