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Subiect: Determinarea centrului de greutate al unui corp plan cu formă 

neregulată 

Lucrare experimentală 

 Comunicare în limba maternă 

 Pe baza fișei de activitate experimentală (postată pe platforma GsuiteEducation@ltnibr.ro) 

elevii  pot  identifica    etapele –modul de lucru de determinare a centrului de greutate al  unui 

corp plan cu formă neregulată  și prezintă concluziile în scris. 

Centrul de greutate este punctul de aplicaţie al forţei de greutate și este unic determinat indiferent 

de locul sau de orientarea corpului. 

Pentru corpuri omogene cu formă geometrică regulată centrul de greutate se află pe axa de 

simetrie sau în centrul de simetrie dacă acestea există.(exemplu: în cazul  unui 

pătrat/dreptunghi  se află la intersecția diagonalelor iar în cazul unui triunghi la intersecția 

medianelor). 

Centrul de greutate al corpului plan cu formă neregulată  se află la intersecția verticalelor trasate 

, la echilibru, pentru diferite puncte de susținere a corpului. 

 Comunicare în limba străină 

Elevii pot să  traducă  din limba engleză videoclipul  

https://www.physio-pedia.com/Centre_of_Gravity prezentat de profesor. 

  Competențe matematice 

Centrul de greutate pentru corpuri omogene cu formă geometrică regulată  se află pe axa de 

simetrie sau în centrul de simetrie dacă acestea există(exemplu: în cazul  unui 

pătrat/dreptunghi  se află la intersecția diagonalelor iar în cazul unui triunghi la intersecția 

medianelor). Centrul de greutate al corpului plan cu formă neregulată  se află la intersecția 

verticalelor trasate , la echilibru, pentru diferite puncte de susținere a corpului. 
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Competențe digitale 

 Elevul utilizează calculatorul pentru accesarea  fișei  de activitate experimentală  de pe 

platforma GsuiteEducation@ltnibr.ro (Anexa 1) și  returnează rezultatele experimentale. 

A învăţa să înveţi   

Elevii pot învăța din aplicațiile practice importanța  determinării centrului de greutate. 

Competențe sociale și civice 

Elevii pot colabora(online) pe baza observațiilor și să aprecieze răspunsurile și concluziile 

stabilite. 

   Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

Lucru în echipă online  pentru a realiza  lucrarea experimentală , pentru a formula concluzii. 
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Anexa 1  
Determinarea centrului de greutate al unui corp plan cu formă neregulată 

 
LUCRARE EXPERIMENTALĂ 

Interval orar lucrare experimentală:   9-10.30 

Scopul lucrării: să se determine centrul de greutate al unui corp plan cu formă neregulată. 

Materiale: corp cu formă neregulată-confecționat din carton(fig.1), compas , riglă. 

Note teoretice 
Centrul de greutate este punctul de aplicaţie al forţei de greutate și este unic determinat 

indiferent de locul sau de orientarea corpului.Pentru corpuri omogene cu formă geometrică 

regulată centrul de greutate se află pe axa de simetrie sau în centrul de simetrie dacă acestea 

există.(exemplu: în cazul  unui pătrat/dreptunghi  se află la intersecția diagonalelor iar în cazul 

unui triunghi la intersecția medianelor). 

Pentru un corp suspendat aflat în echilibru, verticala ce trece prin punctul de suspensie 

conţine şi centrul de greutate.   

În această lucrare veți determina centrul de greutate al unui corp plan cu formă neregulată. 

 Veți suspenda succesiv  un corp plan  omogen de 3-4 puncte diferite şi veţi trasa 

verticalele ce trec prin punctul de suspensie. Centrul de greutate se va afla la intersecţia dreptelor 

respective. 

 

Concluzie: centrul de greutate al corpului plan cu formă neregulată  se află la intersecția 

verticalelor trasate , la echilibru,pentru  diferite puncte de susținere a corpului. 

 

Modul de lucru 
1. Suspendaţi corpul într-un punct cu ajutorul compasului, de marginea unei mese şi 

plasaţi rigla de-a lungul verticalei ce trece prin punctul de suspensie. 

 2.Trasaţi verticala cu un creion-colorat  ce trece prin punctul de suspensie. 

3. Repetaţi pasul 2,de cel puțin 3 ori, pentru un alt punct de pe corpul plan confecționat. 

4. Marcaţi centrul de greutate la intersecţia dreptelor trasate. 

5. Suspendaţi corpul-  din centrul de greutate şi verificaţi dacă aceasta se menţine în 

    echilibru. 

6. Formulaţi concluziile 

               fig.1 

 

7. Fotografiați corpul plan cu formă neregulată – identificați centrul său de greutate .        


