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PROIECT DIDACTIC RECAPITULARE SOLUȚII 
 

 

Data:   29.10.2018 

Clasa:   a VII - a 

Disciplina:   CHIMIE 

Profesor:   Valentin Petrescu 

Unitatea școlară: Col. Naț. „Gh. M. Murgoci” Brăila 

Tema :   Recapitulare soluții 

Scopul lecţiei :   Recapitularea noțiunilor învățate în capitolul soluții 

Tipul lecţiei :   Lecție de recapitulare a cunoștințelor 

             

Competențe generale: 

 Aplicarea cunoștințelor teoretice pentru prepararea unei soluții și pentru efectuarea de calcule simple 

 

Competenţe specifice: 

 

C1 – să cunoască noțiunile de dizolvare, soluție, solubilitate, concentrație, diluare, concentrare; 

C2 – să cunoască factorii care influențează dizolvarea și solubilitatea unei substanțe; 

C3 – să clasifice soluțiile după anumite criterii; 

C4 – să efectueze calcule simple cu concentraţia procentuală a unei soluții; 

C5 – să utilizeze sticlăria și ustensilele de laborator pentru prepararea unei soluții; 

C6 – să verifice solubilitatea unor substanțe în apă. 

 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, descoperirea dirijată, experimentul de laborator . 

Mijloace şi materiale didactice: aparatură şi ustensile de laborator: pahare Berzelius şi Erlenmeyer, spatulă, baghete de sticlă, 

cilindru gradat, substanţe: apă, sare de bucătărie, fişe de lucru, caiete de notiţe, tabla, marker. 

Nivelul clasei: mediu 

Evaluare: Fixare prin întrebări adresate întregii clase 

Bibliografie: Programa şcolară (aprobată prin OM nr. 5097 / 09.09.2009), Manualul de chimie pentru clasa a VII-a, autori; Sanda 

Fătu, Felicia Stroe şi Constantin Stroe, Editura Corint, Metodica predării chimiei, Culegeri de probleme 
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DESFĂŞURAREA  LECȚIEI 

 

Momentele 

instruirii 

(timp) 
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Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Resurse 

materiale 

Moment 

organizatoric 

(2 min) 

- Verific prezenţa elevilor şi disponibilitatea 

colectivului clasei pentru începerea orei. 

Elevii se pregătesc de lecţie. Conversaţie - Catalog  

Verificarea 

temei pentru 

acasă (5 min) 

- Rezolv cu ajutorul elevilor exercițiile care nu 

au fost corect rezolvate de la tema pentru 

acasă.  

Corectarea sau rezolvarea temei cu 

îndrumarea profesorului. Elevii notează 

rezolvarea corectă a temei. 

Explicația, 

Conversația 

Modelarea  

Algoritmizarea  

Frontal Manual 

Caiete 

Tablă, 

marker 

Verificarea 

cunoștiințelor 

teoretice 

învățate 

C1 

C2 

C3 

 

Adresez întrebări din cunoștiințele asimilate 

în lecțiile anterioare. 

Răspund la întrebările adresate de 

profesor. 

Explică 

Conversația Individual 

Frontal  

Caiet 

Tablă 

Marker 

Captarea 

atenţiei 

(3 min) 

- Anunţ şi scriu pe tablă titlul lecţiei 

„Recapitulare Soluții”, după care enumăr pe 

scurt competențele specifice. 

Elevii notează în caiet titlul lecţiei, ascultă 

şi devin atenţi la obiectivele spuse de 

către profesor. 

Conversaţia Frontal - 

Desfăşurarea 

propriu-zisă a 

lecţiei 

(30 min) 

C4 

C5 

Împart elevilor o fișă de lucru care conține trei 

subiecte principale. Explic elevilor care vor fi 

principalele sarcini de lucru. 

Comunic elevilor în ce constă prima sarcină 

de lucru: Prepararea unei soluții de sare de 

concentrație 7,5%, folosind 3 g de sare. 

Elevii primesc fişa de lucru, o analizează, 

sunt atenţi la explicaţiile şi sugestiile 

profesorului şi unde sunt neclarităţi vor 

adresa întrebările de rigoare. 

Calculează masa de apă necesară pentru 

prepararea soluției, apoi calculează 

volumul de apă care trebuie măsurat și în 

final prepară soluția și completează pe fișă 

rezultatele obținute. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Dialog dirijat 

Modelarea 

Algoritmizarea 

Experimentul de 

laborator 

 

Frontal 

individual 

Fişă de lucru 

Tablă 

Marker 

C6 Comunic elevilor în ce constă a doua sarcină 

de lucru: verificarea solubilității unor 

substanțe în apă 

Verifică solubilitatea unor substanțe aduse 

de acasă (ulei, zahăr, naftalină, lapte, oțet, 

acetonă, etc.), în apă 

C4 Comunic elevilor în ce constă a treia sarcină 

de lucru: rezolvarea unor probleme folosind 

concentrația procentuală a soluțiilor. Pot să las 

elevilor câteva minute pentru a se gândi 

singuri la rezolvarea problemelor și să înceapă 

să le rezolve. Problemele rămase nerezolvate 

rămân ca temă pentru acasă. 

Elevii citesc sarcina de lucru și o rezolvă 

în timpul rămas. 
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Încheierea 

lecţiei (2 min) 

- Apreciez şi notez elevii care au răspuns și au 

dat dovadă de bunăvoinţă, activitate şi 

seriozitate în rezolvarea subiectelor propuse la 

recapitulare. 

Elevii ascultă şi se pregătesc de 

finalizarea orei. 

Conversaţia Frontal Catalog 

Stilou  
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Fişă de lucru : Recapitulare Soluții 

 

Numele și prenumele ................................................................................ Data ...................... Grupa ........................ Clasa..................... 

 

Sarcina nr. 1 

Preparăm o soluție de sare de concentrație 7,5%, folosind 3 g de sare. Se cere: 

a) determinați masa de apă necesară pentru prepararea soluției de concentrație 7,5%, știind că apa o vom măsura cu cilindrul gradat și că 

apa are densitatea ρ = 1 g/cm
3
; 

b) preparați o soluție de sare, de concentrație 7,5%, folosind 3 g de sare. 

 

Substanțe folosite: apă, sare de bucătărie 

Aparatură, sticlărie și ustensile de laborator: pahar Berzelius, pahar Erlenmayer, cilindru gradat, spatulă, baghetă de sticlă, pipetă, 

cântar electronic. 

Modul de lucru: 

1. Se calculează masa de apă necesară pentru prepararea soluției. Masa de apă necesară este ................... 

2. Se determină volumul de apă necesar pentru prepararea soluției. Volumul de apă necesar este de ....................... 

3. Se cântăresc 3 g de sare de bucătărie cu ajutorul cântarului. Sarea se manevrează cu spatula. Masa de sare cântărită se toarnă în 

paharul Erlenmayer de la masa de lucru. 

4. Se măsoară cu ajutorul cilindrului gradat volumul de apă calculat ........................., aducând nivelul apei până la gradaţia necesară 

(nivelul apei se măsoară la partea de jos a meniscului, situat la nivelul ochilor). Apa se toarnă cu ajutorul paharului Berzelius, iar 

ultimele picături cu ajutorul pipetei. 

5. Se agită paharul Erlenmayer până la dizolvarea completă a sării. Se poate folosi și bagheta pentru agitare. 

6. După ce ai finalizat obținerea soluției, completează tabelul de mai jos: 

 

Tabel final  

 

Concentrația soluției Masa de sare folosită Masa de apă folosită Volumul de apă folosit Masa de soluție obținută 

7,5 % 3 g    
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Sarcina nr. 2 

Verificarea solubilității unor substanțe în apă. 

 

Substanțe folosite: apă, ulei, cerneală, zahăr, spirt medicinal, oțet, etc. 

Sticlărie și ustensile de laborator: eprubete. 

 

Modul de lucru:  

 

1. În 4-5 eprubete de la masa de lucru se toarnă puțină apă. 

2. În eprubetele în care am turnat apă, se adaugă pe rând, mici cantități din produsele aduse de acasă, cum ar fi : spirt medicinal, ulei, 

zahăr, oțet, acetonă, lapte, etc.  

3. Se agită eprubetele și se observă care dintre substanțele adăugate în apă s-a dizolvat integral și care nu s-a dizolvat. 

4. Se completează tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 
SUBSTANȚA FOLOSITĂ 

S-A DIZOLVAT COMPLET 

(ESTE SOLUBILĂ ÎN APĂ) 

NU S-A DIZOLVAT 

(NU ESTE SOLUBILĂ ÎN APĂ) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

Sarcina nr. 3 

 

Rezolvați următoarele probleme: 

 

1. Care este concentraţia procentuală a 300 g soluţie care conţine 60 g piatră vânătă ? Ce masă de apă s-a folosit la prepararea soluției? 
 

2. Peste 5 kg soluţie de sodă caustică de concentraţie 20%, se toarnă 2 kg de sodă caustică de concentrație 60% și 1 kg de apă. 

Calculează concentrația procentuală a soluției obținute. 
 

3. Din 200 g soluție de zahăr cu concentraţia 20% se scot 100 g soluţie într-un alt vas. Care va fi concetrația finală a soluției rămase ? 


