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Acizi organici: proprietãþi chimice

1. Acþiunea asupra indicatorilor
2. Reacþia cu metalele
3. Reacþia cu bazele
4. Reacþia cu bicarbonaþii
5. Reacþia cu alcoolii
6. Test interactiv

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Hidrocarburi alifatice aciclice

1. Test de evaluare
2. Încãrcarea ºi descãrcarea condensatorului 

printr-o rezistenþã
3. Filtrajul tensiunii redresate monoalternanþã
4. Influenþa produsului RC asupra factorului de 

ondulaþie
5. Filtrajul tensiunii redresate dublã alternanþã
6. Filtrul în PI

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Legãtura ionicã

1. Noþiuni generale
2. Forme de uzurã
3. Noþiuni generale
4. Captarea atenþiei
5. Noþiuni generale
6. Colivii ºi corpuri de rulare

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Nitrarea benzenului

1. Pistonul
2. Culisa oscilantã
3. Mecanismul cu clinchet: Prezentare
4. Mecanismul cu cruce de Malta: Prezentare
5. Mecanisme cu came
6. Mecanismul ºurub-piuliþã (1)

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Reacþii cu transfer de electroni

1. Obþinerea ASN
2. Adãugarea benzenului
3. Adãugarea apei
4. Cronometrarea timpului de formare a 

nitrobenzenului
5. Formula structuralã

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Viteza de reacþie

1. Test de evaluare: Registre cu înscriere serie ºi 
citire paralel

2. Test de evaluare: Registre cu înscriere paralel ºi 
citire serie

3. Test de evaluare: Registre cu înscriere paralel ºi 
citire paralel

4. Captarea atenþiei
5. Noþiuni generale
6. Elemente de reþinere a fluidelor

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aparate de inducþie - Contoare de inducþie

1. Comparatorul real: Regim de semnal mare
2. Influenþa vitezei de variaþie a tensiunii în regim 

de semnal mare
3. Pãrþi componente
4. Descrierea principiului de funcþionare

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aparate electrice de mãsurat analogice

1. Contorul monofazat de energie activã: 
Funcþionare ºi elemente constructive

2. Conectarea în circuit a contorului de inducþie
3. Clasificarea aparatelor de mãsurã analogice

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dispozitive de mãsurã feromagnetice 

1. Test de evaluare
2. Caracteristica directã: Dioda Zener
3. Caracteristicã inversã: Mãrimi caracteristice, 

dioda Zener
4. Funcþionare
5. Dioda tunel: Ridicarea caracteristicii directe
6. Test de evaluare

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea rezistenþei electrice 

1. Ampermetre cu mai multe domenii de 
mãsurare: ªuntul universal

2. Problemã rezolvatã
3. Test de evaluare
4. Temã (1)

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dispozitivul de mãsurat magneto-electric

1. Descrierea dispozitivului
2. Expunerea principiului de funcþionare al 

dispozitivului ferodinamic
3. Teste
4. Descrierea principiului de funcþionare 
5. Descrierea principiului de funcþionare 
6. Inversarea polaritaþii
7. Test

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea intensitãþii curentului electric: ampermetre de curent continuu

1. Test de evaluare
2. Captarea atenþiei
3. Test de evaluare
4. Metoda comparaþiei de curent (a substituþiei)
5. Metoda ampermetrului ºi voltmetrului

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea tensiunilor. Voltmetre de curent continuu

1. Test de evaluare
2. Metoda ampermetrului ºi voltmetrului. Amonte
3. Metoda ampermetrului ºi voltmetrului. Aval
4. Test de evaluare
5. Captarea atenþiei

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Registre

1. Noþiuni teoretice
2. Test interactiv
3. Numãrãtor asincron în baza 8 (N = 8)
4. Numãrãtor asincron în baza 6
5. Numãrãtor electronic integrat 7493
6. Numãrãtor sincron în baza 8
7. Numãrãtor binar asincron, invers
8. Test de evaluare: Varianta 1
9. Test de evaluare: Varianta 2
10. Test de evaluare: Varianta 3

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Circuite basculante bistabile

1. Caracteristici statice ale tranzistoarelor în 
conexiunea cu baza comunã: Caracteristici de 
intrare

2. Caracteristici statice ale tranzistoarelor în 
conexiunea cu baza comunã: Caracteristici de 
iesire

3. Caracteristici statice ale tranzistoarelor în 
conexiunea cu baza comunã: Caracteristici de 
transfer

4. Trasarea caracteristicii de intrare
5. Trasarea caracteristicilor de ieºire
6. Trasarea caracteristicii de transfer
7. Bistabilul de tip R-S
8. Bistabilul de tip J-K
9. Bistabilul de tip D

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea tensiunii electrice

1. Mãsurarea rezistenþei electrice cu ajutorul 
multimetrului MAVO-35. Ohmmetre derivaþie

2. Mãsurarea rezistenþei electrice cu ajutorul 
multimetrului MAVO-35. Domeniile de mãsurare

3. Mãsurarea rezistenþei electrice cu ajutorul 
ohmmetrului serie. Citirea corectã a scalei 
gradate

4. Temã
5. Captarea atenþiei

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea puterii electrice în curent continuu

1. Mãsurarea inductanþei mutuale prin metoda 
ampermetrului ºi voltmetrului

2. Test de evaluare
3. Montarea ampermetrelor în circuit (1)
4. Montarea ampermetrelor în circuit (2)

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea puterii în curent alternativ monofazat

1. Test de evaluare
2. Punþi pentru inductanþe
3. Punþi pentru inductanþe: Variante constructive
4. Puntea Maxwell
5. Puntea Hay

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea energiei electrice în curent alternativ monofazat

1. Legea a doua a lui Kirchhoff 
2. Problema rezolvatã nr. 1 
3. Test de evaluare
4. Temã pentru acasã 1 
5. Temã pentru acasã 2 

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Maºina de curent continuu

1. Legea lui Ohm pentru o porþiune de circuit
2. Forma localã a legii lui Ohm
3. Legea lui Ohm pentru întreg circuit

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Influenþa temperaturii asupra echilibrului chimic

1. Test de evaluare
2. Test interactiv (1)
3. Test interactiv (2)
4. Test interactiv (3)
5. Test interactiv (4)

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dãunãtori paraziþi-Clasa insectã

1. Captarea atentiei
2. Notiuni generale
3. Cuplaje permanente fixe
4. Cuplaje permanente mobile
5. Cuplaj intermitent cu contact rigid
6. Clasa insectã: Introducere
7. Insectã: Alcãtuirea externã
8. Test: Insectã: Alcãtuirea externã
9. Ordinele Clasei Insectã
10. Clasa Insectã: Tipuri de antene

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Asamblãri sudate Partea I

1. Notiuni generale despre nituri
2. Tipuri de îmbinari nituite
3. Tehnologia nituiri
4. Solicitãrile îmbinãrilor nituite
5. Captarea atenþiei
6. Noþiuni generale

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Asamblãri sudate Partea II

1. Elementele, dimensiunile ºi forma rostului
2. Sudarea manualã cu arc electric ºi electrod 

învelit
3. Arcul electric
4. Tehnologia sudãrii manuale cu arc electric ºi 

electrozi înveliþi
5. Captarea atenþiei
6. Sudarea automatã cu arc electric sub strat de 

flux (arc electric protejat)
7. Sudarea cu electrod fuzibil ºi protecþie gazoasã 

(MIG-MAG)

tehnologie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Asamblãri filetate

1. Noþiuni generale
2. Clasificarea arcurilor dupã forma constructivã. 

Materiale folosite
3. Clasificarea arcurilor dupã direcþia ºi sensul 

forþelor exterioare
4. Tipuri principale de arcuri
5. Captarea atenþiei
6. Definiþii, elemente geometrice, clasificarea 

filetelor

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Asamblãri cu ºtifturi, bolþuri, pene, caneluri

1. Calculul de dimensionare al osiilor
2. Osii
3. Calculul arborilor: Calculul de dimensionare
4. Noþiuni generale
5. Captarea atenþiei
6. Asamblãri cu ºtifturi

tehnologie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Asamblãri elastice

1. Asamblãri cu bolþuri
2. Asamblãri cu pene longitudinale
3. Asamblãri cu pene transversale
4. Asamblãri cu caneluri
5. Captarea atenþiei

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Microprocesoare

1. Consideraþii teoretice
2. Tipuri de aparate
3. Mãsurarea cu voltmetrul: Domeniul de mãsurare
4. Extinderea domeniului de mãsurare cu ajutorul 

rezistenþei adiþionale
5. Extinderea domeniului de mãsurare cu 

transformatoare de tensiune
6. Temã
7. Montarea voltmetrelor de curent continuu
8. Extinderea domeniului de mãsurare la 

voltmetre: Rezistenþa adiþionalã
9. Voltmetre cu mai multe domenii de mãsurare
10. Problemã rezolvatã
11. Test de evaluare
12. Temã pentru acasã 1

tehnologie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Numãrãtoare

1. Mecanismul ºurub-piuliþã (2)
2. Mecanismul pinion-cremalierã
3. Elemente structurale ale unui microprocesor
4. Concepte noi în arhitectura microprocesorului
5. Funcþionarea microprocesorului
6. Cicluri instrucþiune
7. Semnale externe ale microprocesorului Z80: 

Semnale de comandã
8. Semnale externe ale microprocesorului Z80: 

Semnale de stare
9. Aplicaþie: Sistem minimal bazat pe 

microprocesorul Z80

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Legea lui Ohm

1. Lagãre radiale
2. Lagãre axiale
3. Lagãre axial-radiale
4. Montarea ºi demontarea
5. Reacþia Na cu O

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Legile Kirchhoff

1. Obþinerea sulfurii de aluminiu
2. Obþinerea clorurii de aluminiu
3. Obþinerea oxidului de magneziu
4. Test Interactiv (1)
5. Noþiuni teoretice
6. Test interactiv (2)

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea rezistenþelor electrice Partea I

1. Temã (2)
2. Consideraþii teoretice
3. Tipuri de aparate
4. Mãsurarea cu ampermetrul. Alegerea 

domeniului de mãsurare
5. Extinderea domeniului de mãsurare cu ajutorul 

ºunturilor

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea rezistenþelor electrice Partea II

1. Extinderea domeniului de mãsurare cu ajutorul 
transformatorului de mãsurã de curent

2. Temã
3. Consideraþii teoretice (1)
4. Consideraþii teoretice (2)
5. Mãsurarea puterii active cu ampermetrul ºi 

voltmetrul sau cu wattmetrul
6. Mãsurarea puterii active: Extinderea domeniului 

de mãsurare

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea rezistenþelor electrice Partea III

1. Mãsurarea puterii reactive în curent alternativ 
monofazat

2. Temã 
3. Consideraþii teoretice
4. Mãsurarea puterii electrice cu ajutorul 

ampermetrului ºi voltmetrului: Metoda AVAL
5. Mãsurarea puterii electrice cu ajutorul 

ampermetrului ºi voltmetrului: Metoda AMONTE
6. Mãsurarea puterii cu ajutorul Wattmetrului. 

Constanta Wattmetrului
7. Temã
8. Mãsurarea rezistenþei electrice cu ajutorul 

multimetrului MAVO-35. Ohmmetre serie

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea impedanþelor

1. Puntea Schering
2. Test de evaluare
3. Consideraþii teoretice-teste
4. Mãsurarea energiei electrice în curent alternativ 

monofazat cu ajutorul Wattmetrului
5. Mãsurarea energiei electrice în curent alternativ 

monofazat
6. Extinderea domeniului de mãsurã cu ajutorul 

unui transformator de mãsurã de curent
7. Montarea contorului CAM6 în circuit
8. Temã pentru acasã 

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea inductanþelor

1. Captarea atenþiei
2. Test de evaluare
3. Frecvenþmetrul cu condensator
4. Frecvenþmetrul cu condensator (cu limitator)
5. Frecvenþmetrul de rezonanþã cu ampermetru
6. Frecvenþmetrul de rezonanþã cu voltmetru
7. Mãsurarea frecvenþei cu puntea Wien
8. Mãsurarea frecvenþei cu puntea de rezonanþã

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea capacitãþilor

1. Problemã rezolvatã
2. Test de evaluare
3. Temã pentru acasã 1
4. Temã pentru acasã 2 
5. Elementele unei reþele
6. Problematizare. Studiu de caz
7. Legea 1 - Kirchhoff (legea curenþilor) 

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea frecvenþelor

1. Principalele pãrþi componente ale maºinii de 
curent continuu

2. Descrierea principiului de funcþionare
3. Variaþia tensiunii electromotoare
4. Temã pentru acasã
5. Captarea atenþiei
6. Test de evaluare
7. Punþi pentru mãsurarea capacitãþilor. Variante 

constructive
8. Puntea Sauty
9. Puntea Nernst

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Conducþia electricã în semiconductori

1. Captarea atenþiei
2. Schema de principiu a stabilizatorului paralel
3. Stabilizator cu tranzistor paralel
4. Schema de principiu a stabilizatorului serie
5. Stabilizator cu tranzistor în serie
6. Captarea atenþiei
7. Test de evaluare
8. Stãri energetice ale electronilor în cristal
9. Structura de benzi a electronilor în solide
10. Clasificarea solidelor în conductori, 

semiconductori ºi izolatori

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dioda semiconductoare II

1. Clasa Insectã: Tipuri de aparate bucale
2. Clasa Insectã: Tipuri de picioare
3. Test:Clasa Insectã
4. Temã pentru acasã (1)
5. Temã pentru acasã (2)
6. Temã pentru acasã (3)
7. Captarea atenþiei
8. Test de evaluare
9. Studiu comparativ al diodelor cu Si ºi cu Ge. 

Caracteristicã directã 
10. Determinarea lãrgimii benzii interzise 

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Circuite de redresare- redresarea monofazatã dublã alternanþã. Redresarea trifazatã 

1. Bistabilul de tip T
2. Aplicaþie practicã: CBB 7473
3. Test de evaluare: CBB de tip R-S si J-K (1)
4. Test de evaluare: CBB de tip R-S si J-K (2)
5. Test de evaluare: CBB de tip D si T
6. Competenþe
7. Test de evaluare
8. Redresorul monofazat dublã alternanþã
9. Redresor monofazat cu dublarea tensiunii: 

Montaj în punte

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Joncþiunea PN-Dioda semiconductoare în polarizare directã

1. Test interactiv (5)
2. Noþiuni teoretice
3. Test Interactiv (6)
4. Instalaþia de dimerizare
5. Stabilirea echilibrului chimic
6. Reactia endoterma
7. Test
8. Formarea tetraoxidului de diazot
9. Noþiuni teoretice
10. Test interactiv
11. Analogie mecano-electricã 

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Dioda Zener. Dioda tunel 

1. Determinarea lui NIU pentru dioda cu Si
2. Bariera de potenþial la polarizarea inversã
3. Modele de diodã pentru polarizarea inversã
4. Obþinerea caracteristicii în polarizarea inversã
5. Mecanismele strãpungerii diodei. Efectul Zener
6. Test de evaluare
7. Captarea atenþiei

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Filtre de netezire

1. Variaþia mãrimii mãsurate în funcþie de 
parametrii sursei de alimentare

2. Test de evaluare
3. Captarea atenþiei
4. Elementele unei instalaþii electrice interioare
5. Schema electricã a unei instalaþii electrice 

interioare
6. Etapele execuþiei instalaþiei electrice
7. Punerea în funcþiune a instalaþiei
8. Captarea atenþiei

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Circuite de redresare- redresarea monofazatã monoalternanþã

1. Calculul parametrilor unui redresor în punte
2. Redresor monofazat cu dublã alternanþã în 

montaj punte
3. Redresor monofazat cu dublarea tensiunii: 

Montaj în punct comun între sursã ºi sarcinã
4. Redresoare trifazate
5. Test de evaluare
6. Competenþe
7. Test de evaluare
8. Modelul diodei pentru tensiuni mari ºi Rs mare

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mãsurarea intensitãþii curentului electric 

1. Metoda celor 3 voltmetre
2. Metoda celor 3 ampermetre
3. Metoda comparaþiei de curent (a substituþiei)
4. Test de evaluare
5. Captarea atenþiei

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Circuite stabilizatoare Partea I

1. Redresorul monofazat monoalternanþã
2. Redresorul monofazat monoalternanþã: Calculul 

factorului de ondulaþie ºi a randamentului
3. Modelul diodei pentru redresarea tensiunilor 

mici
4. Calculul elementelor redresorului

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Circuite stabilizatoare Partea II

1. Test de evaluare
2. Captarea atenþiei
3. Analogie mecano-electricã
4. Stabilizatoare parametrice cu dioda Zener (1)
5. Stabilizatoare parametrice cu dioda Zener (2)

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Tranzistoare bipolare

1. Registre cu încãrcare paralel ºi citire serie
2. Registre cu înscriere paralel ºi citire paralel
3. Aplicatie: Registru de deplasare 7495
4. Aplicatie: Registre cu înscriere paralel ºi citire 

paralel
5. Test de evaluare: Registre cu înscriere serie ºi 

citire serie

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Caracteristici statice ale tranzistoarelor bipolare 

1. Variaþia liniarã a rezistivitãþii electrice cu 
temperatura

2. Explicaþie teoreticã
3. Problemã rezolvatã (1)
4. Test
5. Tema 1
6. Tema 2 
7. Trasarea caracteristicilor de transfer

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Partea I

1. Test de evaluare: Varianta 1
2. Test de evaluare: Varianta 2
3. Test de evaluare: Varianta 3
4. Test de evaluare: Varianta 4
5. Test de evaluare: Varianta 5

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Polarizarea tranzistoarelor bipolare Partea II

1. Captarea atenþiei
2. Scheme echivalente pentru tranzistor în montaje 

cu colector comun
3. Scheme echivalente pentru tranzistor în montaje 

cu bazã comunã (1)
4. Scheme echivalente pentru tranzistor în montaje 

cu bazã comunã (2)
5. Test de evaluare

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Modele pentru tranzistori bipolari în regim dinamic

1. Temã pentru acasã 2 
2. Captarea atenþiei
3. Mecanismul bielã-manivelã: Elemente 

constructive
4. Mecanismul bielã-manivelã
5. Biela

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transformatoare electrice

1. Captarea atenþiei
2. Metoda graficã: Clase de funcþionare
3. Analiza stabilitãþii punctului static de 

funcþionare: Caracteristicile de intrare
4. Analiza stabilitãþii punctului static de 

funcþionare: Caracteristicile de transfer
5. Analiza stabilitãþii punctului static de 

funcþionare: Caracteristicile de iesire
6. Reacþia dintre permanganatul de potasiu ºi 

acidul sulfuric
7. Reacþia dintre zinc ºi sulfat de cupru

tehnologie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Executarea instalaþiei electrice

1. Descrierea dispozitivului
2. Prezentarea principiului de funcþionare
3. Test de evaluare
4. Uniformizarea câmpului magnetic
5. Descrierea principiului de funcþionare

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Lagãre cu alunecare

1. Test de evaluare
2. Formarea barierei de potenþial
3. Curenþi ce strãbat regiunea sãrãcitã în purtãtori 

liberi
4. Polarizarea directã a joncþiunii P-N: Benzi de 

energie
5. Modele pentru polarizarea directã: Partea I
6. Modele pentru polarizarea directã: Partea II

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Lagãre cu rostogolire

1. Modele pentru polarizarea directã a diodei
2. Obþinerea caracteristicii reale a unei diode: 

Partea I
3. Obþinerea caracteristicii reale a unei diode: 

Partea II
4. Test de evaluare
5. Captarea atenþiei
6. Elemente componente
7. Tipuri constructive de lagãre

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Arbori, osii, pivoþi ºi fusuri 

1. Aplicaþii. Exemple
2. Test de evaluare
3. Temã pentru acasã 1 
4. Temã pentru acasã 2 
5. Captarea atenþiei
6. Tipuri de arbori

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Mecanisme pentru transformarea miºcãrii de rotaþie în miºcare de translaþie

1. Test de evaluare
2. Metoda comparaþiei de curent (a substituþiei)
3. Metoda comparaþiei de tensiune
4. Metoda reducerii la jumãtate a tensiunii
5. Test de evaluare
6. Captarea atenþiei
7. Test de evaluare
8. Metode de comparaþie - Puntea Wheatstone
9. Puntea cu fir
10. Metoda permutãrii 
11. Metoda substituþiei
12. Test montaj circuit

tehnologie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Cuplaje

1. Producerea perechilor electron-gol
2. Conducþia electricã în semiconductori intrinseci
3. Semiconductor dopat n
4. Semiconductor dopat p
5. Test de evaluare

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Organe pentru reglarea circulaþiei fluidelor

1. Test de evaluare: Varianta 4
2. Captarea atenþiei
3. Polarizarea cu douã surse: Analiza montajului
4. Polarizarea cu douã surse: Proiectarea 

montajului
5. Polarizarea cu o singurã sursã: Analiza 

montajului
6. Polarizarea cu o singurã sursã: Proiectarea 

montajului

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Transmisii cu roþi dinþate

1. Reacþia dintre bicromatul de potasiu ºi sulfatul 
feros

2. Reacþia cuprului cu acidul azotic
3. Test interactiv (1)
4. Noþiuni teoretice
5. Test interactiv (2)
6. Registre de deplasare
7. Registre cu înscriere serie ºi citire paralel (S/P)

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Amplificatorul diferenþial

1. Moment 7
2. Moment 8
3. Captarea atenþiei
4. Aplicaþie: Mãsurarea temperaturii cu 

termocuplul
5. Polarizarea

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Amplificatorul operaþional real

1. Amplificator de tensiune inversor
2. Montaj cu dioda
3. Amplificatorul inversor real: Influenþa curenþilor 

de polarizare
4. Amplificatorul inversor real: Saturaþia
5. Amplificatorul neinversor real: Banda de trecere
6. Analogie mecano-electricã
7. Analogie cu un circuit electric

tehnologie

• Recomandat pentru trei ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Amplificatorul operaþional ideal

1. Studiu în mod diferenþial
2. Studiu în mod comun
3. Amplificatorul inversor: Analogie opticã
4. Amplificator inversor
5. Amplificatorul neinversor: Analogie opticã
6. Amplificator neinversor
7. Amplificator de diferenþã
8. Amplificator sumator
9. Comparator Schmitt: Structurã fãrã inversie

tehnologie

• Recomandat pentru doua ore de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Aparate electro - magnetice: Principiul de funcþionare, descriere, funcþionare, aplicaþii

1. Elementele componente ale aparatelor de 
mãsurã analogice

2. Multimetrul analogic MAVO 35. Descrierea 
aparatului.

3. Introducere. Principiul de funcþionare
4. Descriere aparatelor electro - magnetice
5. Funcþionarea aparatelor magneto - electrice de 

curent continuu

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

 
 
 
 

Asamblãri nituite

1. Clasificarea ºuruburilor, piuliþelor, ºaibelor
2. Noþiuni generale
3. Tehnologia înfiletãrii interioare
4. Soluþii constructive împotriva distrugerii 

asamblãrii
5. Captarea atentiei

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.



 
 
 

Caracteristici curent tensiune. Rezistenþa electricã

1. Tehnologia sudãrii MIG-MAG
2. Sudarea cu electrod nefuzibil (WIG)
3. Sudarea prin presiune cu încãlzire cu flacãrã
4. Sudarea prin frecare
5. Determinarea relaþiei de legãturã între I ºi U 

pentru un dipol
6. Dependenþa rezistenþei unui conductor de 

lungime

tehnologie

• Recomandat pentru o ora de predare.


