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Biodiversitatea ecosistemului 
 
 
 

Ce reprezintă biodiversitatea? 
 

 În totalitatea lor, organismele de pe Terra nu sunt 
repartizate uniform, dar nici la întâmplare. Ele populează doar 
acele spaţii terestre sau acvatice care sunt favorabile vieţii. De 
aceea în aceste medii ele se concentrează în număr mai mare, 
formând anumite comunităţi naturale. 
 

• Totalitatea organismelor unui anumit teritoriu 
împreună cu condiţiile de viaţă oferite de mediul respectiv 

formează ecosistemul. 
 Prin urmare, lacul, pădurea, câmpia, lunca sunt ecosisteme naturale, pe când livada, lanul de grâu 
sau parcul sunt ecosisteme artificiale, deoarece au fost create şi sunt menţinute în echilibru ecologic de 
către om. 
 Ecosistemul are două componente principale: componenta vie ( organismele ) şi componenta nevie 
( factorii mediului ). Este evident că, de gradul de conexiune a acestor două componente şi de armonia 
interacţiunii lor reciproce depinde întru totul bunăstarea tuturor ecosistemelor în Natură. În cadrul 
prezentei teme ne vom referi doar la prima componentă – lumea organismelor vii. 

• Totalitatea vieţuitoarelor unui ecosistem este numita biodiversitateaacestuia. 
Biodiversitatea are două componente obligatorii: biodiversitatea vegetală şi biodivesitatea 
animală. 

Să caracterizăm biodiversitatea unui ecosistem în mod detaliat, luând ca exemplu o pădure de foioase. 
Europa cândva avea păduri întinse, dar care nu ocupau suprafeţe neîntrerupte. Pădurea, de exemplu, nu 
creştea pe locuri înmlaştinite( din cauza lipsei oxigenului în sol şi a accidităţii acestuia ), pe solurile 
înmlaştinite ( din cauza lipsei oxigenului în sol), pe solurile pietroase şi puţin fertile, pe litoralul mărilor şi 
piscurilor munţilor ( din cauza vânturilor puternice ). Desigur că padurile de pe vremuri au dispărut 
demult, fiind înlocuite cu altele noi, de multe ori – plantate de om. Distrugerea pădurilor se datora tăierilor 
în scopul obţinerii terenurilor fertile  pentru agricultură, folosirii lemnului pentru foc sau ca material de 
construcţie, iar uneori şi pentru a alunga fiarele de care omul avea frică. 
 
 
 

 
 
 
 

Întocmit de elev Ionaşcu Bogdan, clasa a – IX-a A 
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Ecologia  
biosfera sub lupă 

prof.Mândricel Adina 
 

Ştiinţă complexă, ecologia studiază interacţiunile dintre organisme şi mediul lor de viaţă. Pentru a 
explica modul de funcţionare a tuturor fiinţelor vii, ea detaliază şi analizează toate nivelurile de 
organizare a lumii vii. 
     Ecologia este ştiinţa care studiază raporturile existente între organisme si mediul lor de viaţă, toate 
nivelurile de organizare a lumii vii, cu excepţia celui individual. Punct de convergenţă a numeroase alte 
discipline - biologia, fiziologia, ştiinţa evoluţiei, genetica, biogeografia, ecologia este o disciplină relativ 
tânară, apărută în anii 1930. Ecologia cercetează fiinţele vii în mediul lor de viaţă, dar şi specia 
(ansamblul organismelor capabile să se reproducă între ele), populaţia (ansamblul indivizilor dintr-o 

specie care ocupă acelaşi habitat), comunitatea ecologică 
(diversele populații care trăiesc în acelaşi loc), 
ecosistemul (comunităţile ecologice în relaţie cu 
componentele fizico-chimice ale mediului) şi biosfera, 
formată din totalitatea ecosistemelor. 
 

 
 

Cunostinţele acumulate le permit oamenilor de ştiinţă să 
descrie verigile unui lanţ trofic si totodată transferurile 
de energie din cadrul acestei reţele. Aici, energia intră 
sub formă luminoasă şi iese prin respiraţie şi căldură. 
 

 
     Fiecare dintre aceste niveluri este guvernat de legile chimiei şi ale fizicii; de asemenea, ori de câte ori 
se trece de pe un nivel pe altul, apar noi proprietăţi. Aceste "proprietăţi emergente", specifice lumii vii, 
apar ca efect al interacţiunilor dintre diverţii constituenţi ai unui nivel. Atunci când studiază relaţiile 
indivizilor cu mediul, oamenii de ştiinţă fac ”autoecologie" (sau ecofiziologie). Ei analizează 
comportamentul unei fiinţe vii pe fondul limitărilor impuse de mediu şi încearcă să înţeleagă modul în 
care ea se adaptează la acest mediu. De asemenea, evaluează capacitatea de supravieţuire a organismului 
respectiv atunci când constrângerile mediului se modifică. 
     Pentru aceasta, studiile pe teren, asociate cu experimente de laborator, permit identificarea unor 
factori-cheie. 
     Element fundamentalal ecofiziologiei, factorul limitator 
este acel parametru fizico-chimic care exercită cea mai 
importantă acţiune asupra speciei studiate. Dacă acesta scade 
sub un anumit prag sau dacă, dimpotrivă, îl depăşeşte, specia 
riscă să dipară. În deşerturi de pildă, umiditatea mediului este 
cel mai important factor limitator. Valenţa ecologică 
determină capacitatea unei specii de a popula diverse medii; 
ea depinde atât de mediu, cât şi de adaptările fiinţelor vii la 
acesta. 
     Ajungând la următorul nivel, ecologii încearcă să înţeleagă 
modul de funcţionare a unei populaţii. Pentru aceasta, ei 
măsoară şi estimează, pe perioade mari de timp, variaţiile efectivelor (naşteri şi decese, vârsta indivizilor, 
raportul dintre numărul de masculi şi cel de femele etc.) . În continuare, ecologii încearcă să identifice 
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Rolul activităţilor extraşcolare în educaţia ecologică 

 
Prof. Popescu Vasilica 

Şcoala Gimnazială „T. Vladimirescu”, Călăraşi, jud. Călăraşi 
 
 

Motto: “Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă este nevoie de o schimbare de 
atitudine.”        

Albert Einstein 
Obiectivele educaţiei pentru mediul înconjurător în toată lumea sunt asemănătoare: să menţinem şi 

să îmbunătăţim calitatea mediului, să prevenim problemele mediului în viitor. Pe de o parte, educaţia 
pentru mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediul înconjurător. Elevii 
învaţă despre încălzirea globală, deşeuri solide şi alte probleme ale mediului, despre ecologie şi cum 
„funcţionează” pământul, despre urmările degradării mediului şi învaţă care este rolul lor în crearea şi 
prevenirea problemelor mediului. 
Pe de altă parte, educaţia pentru mediul înconjurător sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea 
valorilor personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi 
clarifice sentimentele în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie la problemele acestuia, ajută fiecare 
persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite, iar conflictele dintre ei trebuie abordate pentru a 
preveni şi rezolva, în final, problemele de mediu. 
Educaţia pentru mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac, cum 
să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului. Şi, în final, educaţia pentru mediu 
accentuează abilităţile de a acţiona ca cetăţean, de la scrierea efectivă a unei scrisori până la influenţarea 
consiliilor locale sau a oamenilor politici de stat şi a instituţiilor internaţionale. 
Pentru a putea supravieţui, avem nevoie de un mediu adecvat. Totuşi, noi suntem cei care îl împingem la 
distrugere, pentru că îl exploatăm fără milă. De aceea, trebuie schimbată mentalitatea tuturor. O mare 
responsabilitate ne revine nouă, dascălilor, care prin instrucţie şi educaţie, putem trezi în inima copiilor 
acea dorinţă de respect faţă de natură, faţă de tot ce ne înconjoară. Prin activităţile organizate cu elevii,  
încercăm să cultivăm o conştiinţă ecologică adecvată, o schimbare de atitudine. Elevii încep să înţeleagă 
rolul pe care îl au, prin participarea lor la diverse activităţi 
extraşcolare. Împreună cu elevii clasei a VI-a C, în calitate 
de diriginte,am organizat diverse activităţi în anul şcolar 
trecut, pe linia educaţiei ecologice, celebrând unele date 
importante din calendar:Ziua Internaţională a Stratului 
de Ozon(16 septembrie), Ziua Educaţiei (5octombrie), 
Ziua Mondială a Apei (22martie), Ziua Pământului (22 
aprilie), Ziua Mondială a Mediului (5 iunie). 
Este cert că, în calitate de educator poţi avea un impact pe 
viaţă asupra elevilor tăi, introducând strategiile educaţiei 
mediului în activitatea de la catedră. Calitatea mediului se 
reflectă direct în vieţile elevilor şi ale familiilor lor. Ajutându-i să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, 
dându-le puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre sănătatea individuală 
sau familială şi mediu, arătând legătura dintre veniturile personale şi mediu, şi trezindu-le interesul faţă de 
lumea naturală, poţi aprinde o scânteie a proprietăţii personale în probleme de mediu.   
Chiar şi aprinderea unei scântei este un început bun! 
Bibliografie: 
http://www.ecoweb.anpm.ro/page/3-Ce-inseamna-Educatie-Ecologica 
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FARMACIA VERDE 

MUŞEŢELUL (Matricaria chamomilla) 
prof. Isac Alina-Elena 

                                                                    Colegiul Tehnic Piatra Neamţ 
 
 

 
,,Muşat”, în limba 
română veche 
înseamnă ,,frumos” 
şi cum se întâmplă 

întotdeauna, 
strămoşii noştri au 
nimerit-o si de data 
aceasta, potrivind 
de minune un 
nume de alint, 

,,muşeţel”  cu una din cele mai frumoase şi 
gingaşe plante : un bănuţ mic, de aur, înconjurat 
de o corolă de petale albe.O margaretă in 
miniatură, dar cu miros mult mai parfumat şi mai 
dulce si cu o putere vindecătoare de 
invidiat.Egiptenii îi spuneau ,,soarele zeilor” şi îl 
venerau pentru puterea lui de a vindeca 
fierbinţeala  şi durerile de stomac. Romanii îi 
spuneau ,,matricaria” , pentru puterea lui de a 
vindeca bolile femeieşti şi pentru felul în care le 
sporea frumuseţea pielii şi a părului. În România, 
muşeţelului i se mai spune şi ,,romaniţă” şi 
ţăranii îl foloseau amestecat în mămăligă 
fierbinte, pentru a vindeca sub formă de 
cataplasme aşezate pe piept, cele mai grele 
răceli. 
          Muşeţelul medicinal trebuie deosebit de 
cel sălbatic, care are miros, dar nici un fel de 
putere vindecătoare. La muşeţelul medicinal, 
bănuţul galben e uşor ieşit în afară şi la apăsare e 
gol, în vreme ce muşeţelul sălbatic are bănuţul 
plat şi compact. 
         Planta se culege din luna mai până în 
august, se adună doar corolele şi se usucă la loc 
bine aerisit. 
Tratamente cu muşeţel: 

• Boli digestive- dureri de stomac, colici, 
crampe; se utilizează infuzia de muşeţel: 
1-2 linguriţe flori opărite cu o cană de 

apă. Se lasă 20 de minute , se strecoară şi 
se beau pe stomacul gol. 

• Gingivite, abcese dentare, amigdalite, 
stomatite- infuzie din 3 linguri flori la o 
cană de apă clocotită.Se lasă acoperită 
15-20 de minute. 

• Arsuri- tinctură preparată din 20g flori 
mărunţite şi 2 linguri alcool de 70º. Se 
lasă 3 ore, se adaugă 200 ml ulei 
comestibil.Totul se fierbe pe baie de apă 
2-3 ore, amestecându-se din când în 
când.Se lasă la macerat pâna se răceşte 
apoi se strecoară prin presare.Se 
păstrează în sticle închise la culoare 

• Nevralgii, dureri de dinţi- aşezaţi pe 
locul dureros o pernă fierbinte umplută 
cu flori de muşeţel 

• Piele-asupra obrazului, muşeţelul are o 
acţiune calmantă şi purificatoare.Două-
trei spălări săptămânale ale feţei vor 
asigura un aspect proaspăt şi catifelat al 
tenului. 

• Păr- clătitul cu muşeţel deschide culoarea 
părului şi îl face să strălucească. 
Remedii din muşeţel: 

• Cataplasme cu muşeţel- ¼ lapte în clocot 
se toarnă peste o lingură mare de muşeţel, 
se lasă să se infuzeze 2 minute, apoi se 
strecoară şi se pun cataplasme calde pe 
locul bolnav. 

• Ulei de muşeţel- o sticlă de jumătate de 
litru se umple cu flori de muşeţel 
proaspete.Deasupra se toarnă ulei de 
măsline presat la rece cât sa acopere 
florile.Se pune dopul la sticlă şi se lasă la 
soare vreme de 14 zile, apoi se păstrează 
la frigider. 

• Alifie de muşeţel- 250g de untură de porc 
curată se incinge într-o tigaie şi se adaugă 
deasupra (ca şniţelele) doi pumni de flori 
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proaspete de muşeţel. Ele se umflă şi 
trebuie amestecate cu o lingură de 
lemn.Se ia tigaia de pe foc, se acoperă şi 
se pune într-un loc răcoros, până a doua 
zi.Atunci tigaia se pune din nou la 
încălzit, pe un vas cu apă fierbite, si când 
untura devine lichidă, se strecoară printr-
un tifon într-un borcan de sticlă curat şi 
se pune la păstrare. 

• Aburi de muşeţel- o mână de flori se dă 
într-un clocot de apă, se lasă să se 
infuzeze până ce mai coboară 
temperatura, apoi se toarnă într-un 
lighenaş. Aburii trebuie să fie cât mai 
fierbinţi.Capul se acoperă cu un prosop. 

• Tinctura de muşeţel- se pune o mână de 
flori proaspete într-o sticlă şi se acoperă 
cu o ceaşcă de alcool de 70º. Se lasă 10 
zile la macerat, agitând sticla.Se 
strecoară.Se păstrează în sticle de culoare 
închisă, cu dop.Se iau 20-30 de picături, 
de trei ori pe zi, în 100 ml apă sau ceai. 
 

 
         Bibliografie: 
 

1.Pîrvu C., Godeanu G., Stroe L. Călăuză în 
lumea plantelor şi animalelor Ed.Ceresc, 

Bucureşti 1985

 
 
 
 
  
 
 

 
 

TOAMNA   AURIE 
  
 Razele soarelui sunt din ce în ce mai palide. Marea de 
verdeaţă se îngălbeneşte,iar florile se apleacă sarutând 
pământul.Frunzele multicolore se leagănă în vânt ca nişte bărcuţe pe 
apă.    
  Pădurea pare poleită cu aur . Peste coroanele de flăcări ale 
copacilor , păsările călătoare  plutesc spre apa albastră a cerului. 
  Se apleacă spre arbori cu fâlfâiri  de aripi ca un rămas 
bun,apoi se şterg in depărtare, ducând pe aripile lor cântecul 
anotimpurilor . 
  Pe ogoare,în livezi, în grădinile de zarzavat  munca e în toi. 
Fructele parfumate şi legumele multicolore încălzesc privirea tuturor. Mustul viilor de pe culmile 
încărcate de rod ale dealurilor nu mai contenesc să curgă. Peste tot cad miresme stinse şi frunze vestejite. 
 Anotimpul hărniciei şi al roadelor bogate a sosit dominând străzile cu mantia-i strălucitoare. 
 
 
 

Material realizat de eleva Trifan Alina, clasa a IX-a A 
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• 22 martie – Ziua mondială a apelor 
• 1 aprilie – Ziua internaţională a păsărilor 
• 15 aprilie – Ziua pădurii 
• 22 aprilie – Ziua Pământului 
• 5 iunie – Ziua mondială a mediului 
• 16 septembrie – Ziua internaţionala a ozonului 
• 4 octombrie – Ziua internaţionala a protecţiei animalelor 

Aceste zile oficiale recunoscute la nivel internaţional, formează “calendarul ecologistului”, şi 
fiecare pământean ar trebui să-şi amintească, în aceste momente, importanţa faptului de a trăi într-un 
mediu nepoluat, curat, şi totodată să-şi dea seama cât de esenţial este acest lucru pentru viaţa sa.   

Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim să 
folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. 
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populatţa nu acordă interes acestui proces nociv. 
Convingerea că această problema este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este tot atât de 
eronată, pe cât este şi de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare 
om trebuie să-şi asume această  responsabilitate.  
Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi cooperare internaţională şi de aceea depinde 
de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente 
şi să gasească soluţii  pentru a opri continuarea  şi agravarea acestui proces dăunător. 
 
 
 

ÎNTOCMIT DE, elev Ignat Dragoş clasa a-XI-a C 
 
 

 
 

………. 
Daniela Asandei – clasa a X-a F 

 
• 22 aprilie – Ziua Pământului 

În fiecare an, pe 22 aprilie se sărbătoreşte Ziua 
Pământului/ Earth Day, apărută în Statele Unite ale Americii 
într-o perioadă în care a început să se vorbească din ce în ce mai 
des despre mediul înconjurător.  

Ziua Pământului 2013 a fost proclamată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 
1970, cu scopul de a trezi interesul clasei politice faţă de mediu, un subiect ignorat. Ziua 
Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 de milioane de cetăţeni americani, în marea 
lor majoritate tineri şi foarte tineri.După două decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de 
persoane din 141 de ţări au transformat Ziua Pământului 2013 într-o manifestare de amploare în 
istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorinţa de a milita pentru un viitor mai bun al planetei. 
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ZIUA VERDE 

 
 

 Molidul (Picea abies L., H. Karst.) este o specie de arbori coniferi care pot avea înălțimea până la 
50 m (arbori din clasa I si II Kraft) și diametrul trunchiului până la 1-1.5 m, cu coroană piramidal-conică, 
permanent verde, cu frunze aciforme de culoare verde închis.  

Temperament de semilumină, de aceea trebuie cultivat sub umbra speciilor pionere/invadatoare 
(plop,mesteacăn). 

 Ritidom brun-roșcat crăpat longitudinal. Înrădăcinarea este trasantă, de aceea suferind des 
doborâturi de vânt.Forma conic-piramidală se datorează creșterii din ce în ce mai scurte a crengilor, 
dinspre bază spre vârf. Molizii mai bătrâni, care cresc în desișul codrilor, își pierd crengile de la bază 
(acest fenomen se numește elagaj natural și se datorează faptului că lumina nu mai pătrunde la baza 
arboretului), coroana urcând spre mijlocul tulpinii.De asemenea, în condițiile unei lumini naturale slabe, 
aceștia prezintă o creștere laterală slabă, în comparație cu arborii mai izolați.  

Florile la molid sunt unisexuat-monoice, cele mascule producând foarte mult polen anemofil, care 
primăvara formează, în bătaia vântului, adevărați nori de praf gălbui în 
jurul arborelui. Florile femele apar ca niște mici ghemotoace, care după 
fecundare se transformă în conuri ai căror solzi adăpostesc sămânța; 
conurile sunt pendente , sămânța este înaripată. 

Preferințe pedologice: preferă solurile acide.  
Vârsta exploatabilității se situează în jurul vârstei de 90-110 

ani.  
Răspândirea: pădurile de molid acoperă 22% din suprafața 

forestieră a României. 
 
Împreună cu colegii mei în data de 29 -10 -2013 am partcipiat la 

plantarea unor puieți de molid, sărbătorind în acest mod ,,Ziua Verde”. 
 

 
 
 
 

Realizat de: 
elev Ionuţ Bogdan Costan – clasa a X-a C 
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AURORA BOREALĂ 

 
                                                              ELEVA: COTEANU IOANA-EVELINA, DE LA CLASA A-X-A 

                                                   PROFESOR COORDONATOR: MIHALACHE RODICA 
 

 Fenomenul natural care ne oferă într-un măreţ spectacol „Jocuri de artificii” imposibil de imitat îşi 
au denumirea în latinescu „aurora borealis ” ceea ce înseamnă „aurora  nordului ”,căci ,într-adevăr ,acel 
arc de lumină din care ţâşnesc raze ,benzi,draperii,covoare...cu aspect feeric , apare deseori în regiunile 
polare. 

Socotită multă vreme de către oameni ,datorită neştiinţei, un semn 
ceresc ,un fenomen supranatural ,aurora boreală a fost cercetată graţie 
dezvoltării tehnice (rachete şi sateliţi artificiali) astăzi ,fiind posibilă o 
clasificare după extensia orizontală, forma marginilor 
inferioare,profi,luminiscienţă,culoare,activitate... 
 Apărând ca efect al devierii de către câmpul magnetic terestru a 
traiectoriilor particulelor electrizate emise de Soare ,fiind deci o reflectare a 
fenomenelor din magnetosferă,aurorele au culori determinate de spectru de 

radiaţii în care sunt emişi factori provenţi de la atomii excitaţii.Radiaţia eco mai frecventă este 
corespunzătoare zonei galben-verde emisă de atomul de oxigen neutru.Numai puţin însemnate sunt 
radiaţiie roşii ale oxigenului şi cele ale azotului molecular.Mai puţin frecvente sunt radiaţile albastre 
,corespunzătoare moleculelor ionizate de azot,emisia lor depinzând  de atitudinea la care se formează 
aurorele. 
 Profitul aurorelor este determinat de energia particulelor primare (electron şi protoni) şi de natura 
acestora.În jurul polilor magnetici ai Pământului aurorele se repartizează sub forma unor „centuri” care 
depind de direcţia Pământ – Soare. 

„Centura” sau „ovalul aurorei” nu este altceva decâ imaginea structuri 
globale a magnetosferei,a acelei regiuni a spaţiului situate dincolo de 
atmosfera Pămantului,aflată sub influenţa câmpului magnetic terestru .În 
acest sens atmosfera înaltă poate fi considerată „oglinda reflectoare pe care 
cad electroni şi protoni şi care proiectează imaginile ce se petrec în spaţiu.În 
timpul aurorelor polare,când „ovalele aurorelor” sau contractat şi localizatîn 
regiunile cu latitudini mari,avem dovada acelei structuri a magnetosferei în 
cre liniile de câmp magnetic se închid şi unde câpul magnetic din „coada” 
mgnetosferei este slab.Când însă „ovalele aurorelor”se întind şi în regiunile 
cu latitudini joase este sigur că fluxul magnetic din „coada” magnetosferei creşte. De obicei, perioadele de 
expansiune a „ovalelor urorelor” sunt urmate de o „furtună” în timpul căreia aurorele sunt tot mai intense, 
mai strălucitoare şi se deplasează spre pol. Succesiunea de evenimente la care asistăm este o reflectare a 
schimbărilor violente din interiorul magnetosferei. S-a calculat că în această perioadă de activitate  
geometrică „ovalul auroral” este supus unui bonbardament de particule a cărui putere globală atinge 
valoarea de 100 milione KW iar, energia eliberată în timpul unei furtuni poate uşor ajunge la 1015 J. 
Bonbardamentul de particule este de fapt „vântul solar” care vine dinspre Soare cu o viteză între 300 şi 
900 km/s, furnizând o putere de 1012 W. Nu se cunoaşte însă destul de bine încă mecanismul  prin care 
particulele elementare – electroni şi protoni – îşi dobândesc energia  pentru a „aprinde” focul ce cuprinde 
cerul. El ţine de domeniul cercetării plasmei cosmice, iar cunoaşterea lui de soluţionarea unor probleme 
cruciale pentru umanitate: rezolvarea fuziunii nucleare controlate, pe care omenirea o aşteaptă. 
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prof.Popa Valentina,Colegiul Tehnic Piatra Neamţ 
 
 

 
Fracturarea 

hidraulică (sau 
fracking) este 
un procedeu 

care constă în injectarea la presiune ridicată în 
pamânt a unei imense cantităţi de apa amestecată 
cu nisip si compuşi chimici, pentru a sparge 
rocile şi a elibera gazul natural existent în 
acestea.Metoda este utilizată ori de cate ori este 
descoperit un zăcământ de şisturi (roci laminate) 
în care se presupune că există gaz sau petrol (sau 
amândouă) şi este folosită atat pe mare, cât şi pe 
uscat. 
   Procedeul este extrem de controversat datorită 
problemelor de mediu care-l însotesc, printre 
care cele mai des invocate sunt cele legate 
de poluarea apei freatice, a aerului, distrugerea 
unei uriaşe zone de teren sau producerea de 
cutremure consecutive.În aceste condiţii, 
miscările ecologiste consideră că exploatarea 
gazelor de şist ar trebui interzisă inainte de a se 
repeta catastrofa ecologică din 2010, când  
platforma petrolieră Deepwater Horizon a 
explodat în golful Mexic.Mai mult, problema cea 
mai dificil de rezolvat o constituie tratarea apelor 
reziduale rezultate in urma procesului de 
fracturare.În plus, companiile care folosesc 
această metodă secatuiesc zona de exploatare de 
uriaşe rezerve de apă, astfel încât una din 
probleme este dacă să se vândă sau nu acestor 
companii apa de care au nevoie in procesul de 
extracţie.  
   O decizie dificil de luat în condiţiile în care 
majoritatea staţiilor de epurare existente nu sunt 
capabile să trateze apa toxică rezultată în urma 
procesului de fraking. Folosirea clasicelor 
decantoare successive care permit separarea apei 
de reziduurile de genul nisipului nu sunt însă în 
stare să asigure decantarea metalelor grele şi a 

altor compuşi toxici existenţi în apele reziduale 
rezultate in urma exploatării gazelor de şist. 
Argumentelor ecologiştilor li se răspunde cu 
argumente economice si politice. În goana 
dupăprofit atât companiile petroliere, cât şi 
anumite guverne, trec sub tăcere riscurile legate 
de exploatarea gazelor de şist, aducând în 
discuţie doar elementele care ţin de crearea de 
noi locuri de muncă, investiţii şi independenţă 
energetică. 
   Pe de altă parte, până în acest moment nu se 
poate vorbi de o legislaţie internaţională unitară 
în acest domeniu, legiferarea exploatărilor de 
acest tip fiind apanajul ţarilor în care se află 
zăcămintele.La nivel european, încercarea de a 
se adopta de către Parlamentul European a unui 
moratoriu la nivelul Uniunii s-a soldat cu un 
eşec, astfel încăt majoritatea ţarilor au luat 
propriile decizii. 
   Exploatarea gazelor şi a petrolului de şist are 
numeroase implicaţii asupra mediului 
înconjurator, care justifica, în opinia unora, 
interdicţia, în timp ce adepţii acestei tehnici 
consideră că reglementări şi practici mai stricte 
vor permite corectarea anumitor derive 
constatate în Statele Unite .“Fracking”, sau 
fracturarea hidraulica, este unul dintre 
principalele subiecte de discordie.Injectarea prin 
intermediul tuburilor de foraj şi sub foarte mare 
presiune a unui amestec de apă, nisip si aditivi 
chimici, va fisura pătura denumita “roca-mamă” 
în care se află gazul sau petrolul vizat, cel mai 
adesea la o adâncime între 2.000 si 4.000 de 
metri. Amestecul este ulterior parţial repompat la 
suprafaţa, fisurile create eliberand hidrocarburile. 
   Riscul de a vedea aceste substanţe urcând 
direct la suprafata este considerat extrem de 
redus . Fisurile create nu sunt în general decat de 
cateva zeci de metri, 200 – 300 metri în cazurile 

RISCURILE METODEI DE FRACTURARE 
HIDRAULICĂ – IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 
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extreme, ceea ce exclude posibilitatea unei urcări 
a gazului spre pânzele freatice, adeseori aflate la 
o mie de metri deasupra. Un singur caz de acest 
tip, controversat ştiinţific, a fost documentat în 
Statele Unite, la Pavillion, în Wyoming. 
În realitate, riscul principal apare în partea 
superioară a puţurilor, unde este traversată pânza 
freatică, în principal din cauza unei proaste 
etanşeitaţi a stratului de ciment care înconjoară 
tuburile metalice de foraj.Riscul exista la orice 
tip de foraj, dar fracturarea “adauga un risc 
suplimentar deoarece există o presiune foarte 
puternică în tuburi pentru a reuşi fracturarea 
rocilor în adâncime, astfel încăt aceste presiuni 
sunt foarte puternice în apropiere de suprafaţă, 
iar aici pot exista în mod evident fisuri sau 
accidente.Susan Brantley, un geolog american, 
afirmă că între 1% si 3% dintre aceste puţuri au 
prezentat acest tip de defecte. 
O alta particularitate majoră a gazului si 
petrolului de şist este mulţimea de foraje 
efectuate într-o zonă redusă. Riscul – chiar dacă 
mic – al unei scurgeri este deci multiplicat de 
numărul de instalaţii (peste 10.000 de puţuri de 
hidrocarburi de şist sunt forate in fiecare an in 
SUA), fără a vorbi de pagubele pentru mediul 
create de construcţia acestor puţuri, în special 
traficul rutier. 
  O alta problema majora: chestiunea apei. 
Fiecare put de gaz de şist necesită între “10.000 
şi 20.000 de metri cubi de apă”, peste 500 de 
tone de nisip si circa 50 de tone de produse 
chimice. În total, “intre 60% si 80%” din 
amestec este readus la suprafaţă. Restul, cu cele 
0,5% produse chimice, ramâne în roca fracturată. 
În toate cazurile, această apă este definitiv 
pierdută, ceea ce reprezintă o problemă în zonele 
aride. Apa adusă la suprafaţă este  aruncată ca 
atare in puţurile denumite “de injecţie” (sau 
“puţuri gunoi”) şi în cel mai bun caz este uşor 
tratată pentru a fi reutilizată pentru alte 
fracturări. 
   Nimic nu ar impiedica din punct de vedere 
tehnic o soluţie mai curată, care să permită spre 
exemplu reutilizarea în agricultură, dar costul 
fiind mai ridicat. 
   Produsele chimice necesare fracturării sunt 
denunţate de oponenţi. Într-un catalog de peste 
500 de produse, amestec de succes variază în 

general între mai puţin de zece produse până la 
30. Anumite “ingrediente” – dar nu toate – pot fi 
înlocuite cu echivalenţi biodegradabili. 
Un alt efect al fracturării,sunt cutremurele.Chiar 
dacă riscurile sunt infime, cu magnitudini care 
sunt înregistrate doar de aparate, riscul este de a 
fractura în apropiere de o falie geologică activă, 
aşa cum s-a întamplat în Marea Britanie în 2011. 
Dar studiile seismice permit evitarea acestui risc, 
spun geologii.În schimb, o activitate seismică 
mai semnificativă poate fi generată de puţurile de 
injecţie a apelor uzate, unde cantităţi 
considerabile sunt aruncate în adâncimi. 
  O alta consecinţă a forajelor, scurgerile de 
metan. Acesta este un gaz cu efect de seră de cel 
puţin 25 de ori mai puternic decat CO2, ceea ce 
înseamnă că dacă scapă doar 3% sau 4%, bilanţul 
gazului de şist din punct de vedere al efectului de 
seră este echivalent cu cel al cărbunelui, energia 
fosilă cea mai dăunătoare mediului. 
 Constatări principale referitoare la impactul 
metodei de fracturare hidraulică: 
• Gradul ridicat de ocupare a terenurilor;• 
Cantitatea mare de apă utilizată în detrimentul 
altor activităţi;• Emisiile de poluanţi, 
contaminarea pânzei freatice datorită scăparilor 
necontrolate de gaz sau fluide, scurgeri de fluid 
de fracturare, evacuarile necontrolate de ape 
uzate; 
• Fluidele de fracturare pot conţine substanţe 
periculoase, iar lichidele extrase din zăcământ 
conţin, în plus, metale grele şi substanţe 
radioactive provenite din depozite; 
• Experienţa americană arată că sunt frecvente 
accidentele, cu consecinţe atât asupra mediului, 
cât şi a sănătaţii oamenilor;\• Posibila 
contaminare a apelor subterane cu metan si 
clorură de potasiu, în apropierea puţurilor de 
extracţie;• Posibilitatea inducerii unor cutremure; 
• Afectarea biodiversitatii;•Poluarea atmosferică 
şi fonică. 
 
Bibliografie: Ionuţ Purica- "Resurse de gaze 
naturale din zăcăminte neconvenţionale potenţial 
şi valorificare" 
Georgeta Elisabeta Ionescu-“Gazele de sist: o 
noua provocare” 



 
 

CELE MAI FRUMOASE LOCURI DE 
VIZITAT ÎN ROMÂNIA 

 

Biserica Fortificată de la Viscri 

O construcţie reprezentativă a Braşovului şi unul 
dintre cele mai frumoase locuri de vizitat din România este 
Biserica Fortificată de la Viscri. Biserica face parte din patrimoniul UNESCO fiind o construcţie în stil 

gotic.Biserica datează din secolul al XII-lea. fiind construită pe o 
veche temelie romană. 

Barajul Siriu 

De o frumusete rară, barajul Siriu este un baraj artificial care 
a fost construit pentru producerea de energie electrică, amenjarea sa 
terminându-se în anul 1985. A devenit unul dintre cele mai frumoase 
locuri de vizitat, ruta DN1 luând forma lacului Siriu. 

 

Cimitirul Vesel 

Cimitirul Vesel este unul dintre cele mai 
neobişnuitelocuri de vizitat din România. Este situat în 
Săpânţa fiind un loc unde odihnă veşnică este văzutăîntr-o 
altă maniera, cea a bucuriei, deoarece sufletul trece într-o 
altă dimensiune. Picturile de pe pietrele funerare şi din 
cimitir ilustrează momente al vieţii celui care a trecut într-o 
altă dimensiune. 

 

Castelul Bran 

La 30 de km de Braşov se află unul dintre cele mai vizitate 
locuri din România, Castelul Bran, care se impune peste hotare prin 
legenda sa despre contele Dracula. 
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Pedrumuri de munte 

 
 

MasivulCeahlăuesteunul din munții cu 
ceamai mare importanțăturistică din 
CarpațiiOrientali. Este celmaiînalt din 
MunţiiBistriţei din grupaCarpaţilorMoldo-
Transilvani, fiindtotodatăşiunul din munţii cu 
ceamai mare importanţăturistică din 
CarpaţiiOrientali.  
MasivulCeahlăueste situate 
peteritoriuljudeţuluiNeamţ, la micădistanţă de 
oraşulBicazşi de laculIzvorulMuntelui. 
VârfulsăucelmaiînaltesteconsideratvârfulOcolaşu
l Mare, cu altitudinea de 1907 m, 
iarvârfulToacamăsurândnumai 1900 m.  
Astăzi, MasivulCeahlăuesteconsideratdrept al 
doileamuntesfânt al creştinătăţiiortodoxe, 
dupăMuntele Athos. Poateşi din aceste motive 
numelesăueste des întâlnitîn literature română, 
printer celemairemarcabilepaginice i-au fost 
dedicate fiindcelescrise de Mihail Sadoveanu, 
CalistratHogaş, AlexandruVlahuţă.  

Turiştii beneficiază de 
nenumaratetraseemontane cum ar fi:  

• BicazulArdelean - Dochia, prinLutu 
Roşu, prinJgheabul cu Hotar, 
prinPoianaMaicilor,  

• Durău - Fântânele 
• Durău – CascadaDuruitoarea 
• Neagra – Dochia 

Muntele are şi o legendă care spune că: 
…,,Baba Dochia care aavut un fiu, pe numele 
său Dragobete s-a căsătoritîmpotrivadorințeiei. 
Pentru a-șinecăjinora, într-o zirece de iarnă, i-a 
datacesteia un ghem de lânăneagrăși a trimis-o la 
râusă-l spele, spunându-i să nu se 
întoarcăpânăcândlâna nu devinealbă. Fata 
aîncercatsăspelelâna, darchiardacădegetele sale 

au începutsăsângereze, culoarealâniirămânea tot 
neagră. De disperare, pentrucă nu se 
puteaîntoarceacasă la soțuliubit, a 
începutsăplângă. Impresionat de durerea fetei, 
Domnul Iisus  Hristos i-a apărutîncaleși i-a dat o 
floareroșie, spunându-i săspelelăna cu ea. 
Mulțumindu-i, fata a pus floareaînapă, a 
spălatlânași a constatat cu uimirecălâna s-a albit. 
Fericităcă a reușitsăducă la bun 
sfârșitaceastăsarcinăgrea, și-a 
îndreptatpașiisprecasă, dar nu a fostprimită bine, 
soacrasa, din contră, auzindpovesteafeteiaceasta 
a acuzat-o căMărțișor (așaîispunea fata, deoarece 
nu-l recunoscusepeIisus) era iubitulei. 
Dupăaceastaîntâmplare, Dochia a 
pornitîmpreună cu turmasaspremunte, 
fiindconvinsăcăprimăvaravenisedeja, altfel de 
undear fi pututMărțișorsăaibăfloarea? 
Peparcursulcălătoriei sale, și-a scos, rândperând, 
celedoisprezececojoacepe care le purta, 
pânăarămasfărăniciunul. Dar vremea s-a 
schimbat.Pecât de frumosfusese la începutulzilei, 
peatât de urât se 
făcuseacum.Ningeașitotulîncepusesăînghețe. 
Dochia a înghețatîmpreună cu oile sale, 
transformându-se, conform legendei, înstană de 
piatră”. Rocile se pot 
observașiastăzipemunteleCeahlăușisunt o 

mărturie vie aacestuimitromânesc. 
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Întocmit de elev: TrifanCristian, clasa a X-a D, 
Colegiul Tehnic Piatra Neamţ 
 
 

 
PĂDUREA  

 
 
 Pădurea este o suprafață mare de teren pe care cresc în stare sălbatică specii de arbori și arbuști, 
specii de plante erbacee, mușchi, dar trăiesc și diferite specii de animale. 

• Ecosistemul unei păduri: 
Mediul de viață se caracterizează prin diferiți factori naturali. Cei lipsiți de 
viață se numesc factori abiotici, iar viețuitoarele sau produșii acestora se 
numesc factori biotici. 
Comunitatea de populații (plante, animale, microorganisme) caracteristice unui 
biotop aflate în relații interspecifice se numește metamorfoza. 

Unitatea structurală și funcțională care se stabilește între un biotop și o biocenoză constituie 
un ecosistem. 

În zona de pădure (Europa de Nord, Siberia, Orientul Indepartat, Europa Centrală și de Sud Canada, nord-
estul SUA), solurile podzolice sunt subtipuri: gleepodzolistye, podzolice, SOD-podzolice și Soddy-palid-
podzolice. Există incluziuni interzonal de subtipuri asociate cu particularitățile locale de formare a 
solului. Vom descrie solurile podzolice subtropicale si tropicale din bazinul Amazonului, în zonele 
tropicale din Asia și Africa, Uniunea Sovietică - în Colchis. În funcție de natura rocii mamă și unele 
caracteristici ale subtipurilor moderne și relicte formarea solului solurile podzolice sunt împărțite în 
genuri și specii. 

În zonele forestiere de soluri podzolice sunt principalele domenii de 
teren agricol silvicultură și folosesc. Zonele cu argilă și soluri podzolice lut sunt 
furnizate cu privire la umiditate (în ani umede pot obturarea hidrică a culturilor 
de iarnă), deficitul cel mai profund de umiditate a solului observat distribuția 
dimensiunea de lumină și de secetă. În solurile podzolice expedient var, 
aplicarea de îngrășăminte organice și minerale. Efectiv utilizate în scopuri 

forestiere, pentru cultivarea produselor agricole culture. 
 
 
 
 
 

Autor: Roberto Răbegia – clasa a IX-a A 
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Poluarea apei şi sănătatea 

(partea I) 
Profesor: Cozma Mariana  

Şcoala Gimnazială ,, Gheorghe Nicolau” Români, jud. Neamţ 
 

Apa în natură 
 Apa este o substanţă compusă care conţine atomi de hidrogen şi oxigen în raport atomic de 2:1, 
existând în natură sub formă de apă grea sau deuterată (D2O) şi apă supergrea (T2O); diferenţa dintre ele 
este dată de tipul atomilor de hidrogen conţinuţi: deuteriu şi respectiv tritiu. În atmosferă, apa poate 
ajunge până la 10-15 km altitudine, iar în straturile subterane până la adâncimi de 50 km, fiind prezentă 
sub toate formele fizice: lichidă, solidă şi vapori. 
           În mod obişnuit, apa se găseşte în natură într-un circuit continuu în care ea îşi menţine volumul 
constant şi îşi păstreaza proprietăţile şi care face ca apa să fie o resursă ce se poate reînnoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuitul apei nu are un punct fix, clar de plecare, dar putem să începem cu oceanele. Soarele, care 
este "motorul" circuitului apei, încălzeşte apa din oceane, care se evaporă ajungând în aer sub formă de 
vapori. Curenţi de aer ascendenţi transportă vaporii în atmosferă, unde temperaturile mai scăzute 
determină condensarea vaporilor sub formă de nori. Curenţii de aer deplasează norii pe tot globul, 
particule de nor se ciocnesc, cresc în dimensiuni şi cad sub formă de precipitaţii. O parte a precipitaţiilor 
cade sub formă de zăpadă şi se poate acumula în calote glaciare şi gheţari. Zăpada aflată în zone cu o 
climă mai blândă se topeşte când vine primăvara, iar apa rezultată se scurge pe suprafaţa solului, ca 
scurgere nivală. Cea mai mare parte a precipitaţiilor cade înapoi în oceane sau pe sol, unde, datorită 
gravitaţiei se scurge în continuare pe suprafaţa solului ca scurgere de suprafaţă. O parte din această 
scurgere de suprafaţă intră în albia râurilor, curentul de apă deplasându-se către oceane. Scurgerea de 
suprafaţă şi exfiltraţiile din apa subterană, se acumulează ca apă în lacuri şi râuri. Totuşi nu toată apa 
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În următoarele numere  vor fi prezentate detaliat parţile componente ale instalaţiei de producere a 
hidrogenului 
 

 
 

 
FORŢA NECUNOSCUTĂ A MAGNETULUI 

 
Profesor: Rodica Mihalache 

 
  Există o legendă ce povesteşte despre ciobanul Nagnus, dintr-o insulă din Marea Egee care a 
observat că la vârful de fier al ciomagului său se adunau pietre mici nergre.În unele locuri forţele de 
atracţie erau atât de puternice încât el abia mai putea ridica ciomagul. 

 
Cauza era mineritul MAGNETIC,cu un conţinut ridicat de 
fier ,care era foarte răspândit în aceea regiune.Această 
piatră magnetică naturală atrage anumite materiale cum ar 
fi: fierul-element ce poate fi magnetizat. 
 
  Pe parcuasul istoriei Pământului ,câmpul magnetic 
terestru s-a modificat deseori radical.Astăzi nu se ştie cu 
exacitate cum a apărut. 
 Modificarea câmpului magnetic terestru ar putea 
avea urmări fatale căci,oricât ar fi de sab, apară Pământul 
de particulele periculoase ale vântului solar. În prezent 
câmpul magnetic orientează aceste particule încărcate spre 
poli unde provoacă aurora boreală aurora australă. 
Deşi fizicienii au reuşit să studieze cu microscoape speciale 

efectele sale asupra atomilor,magnetismul rămâne învăluită intr-un anume mister ca şi FORŢA 
GRAVITAŢIONALĂ EL  ACŢIONEAZĂ LA DISTANŢĂ.Este clar că magnetismul este o forţă  
perceptibilă ce poate fi măsurată .Ea orientează la scară mondială acele busolelor în direcţia Polului 
Nord şi are o multitudine de efecte pozitive pentru om: 
 
• PRODUCEREA CURENTULUI  ELECTRIC –prin măsurarea unei sârme pe lângă un magnet 

obţinându-se fenomenul de inducţie magnetic ce stă la 
baza generatorului.Generatorul se compune dintr-un 
rotor şi un stator în care sunt montaţi magneţii.Rotorul se 
compune din bobine de sârmă Foţa apei, motoarele Disel 
sau turbinele cu abur pun în mişcare rotorul 
generatorului productând curent electric. 
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• Efectele magnetice se folosesc şi în aparatura tehnico-medicală de tipul TOMOGRAFULUI CU 
REZONANŢĂ MAGNRTICĂ NUCLEARĂ-prin producerea unui câmp magnetic foarte puternic se 
aliniază atomii de hidrogen corespunzător liniilorde câmp.Dacă se decuplează ,atomii revin la 
starea iniţială ,eliberând energie .Aceasta este captată de detectorii şi transformată în imginii-
ducând la observarea celor mai fine structure şi procese din corp.Multe animale şi chiar oameni 
pot simţi câmpul magnetic al Pământului .În celulele creierului ezistă mici cristale de 
magnetit.Cum fiecare schimbare de direcţie determină modificări ale unghiurilor liniilor de forţă 
magnetice ,cristalele se reorientează continuu,în timp ce majoritatea oamenilor nu pot folosi 
aceste modificări pentru a se orienta , la păsările migratoare şi la porumbeii călători această 
capacitate este foarte dezvoltată şi ei o folosesc pentru a putea străbate distanţe mari şi a sosi 
drept la ţintă. 
 

• În TRANSPORTURI- trenurile pe pernă de aer-TRANSRAPD-sunt menţinute în stare de levitaţie 
cu ajutorul unui câmp mgnetic ce se generează între şină şi tren cu aceeaşi polaritate şi pe şine şi 
pe tren ,respingerea celor doi poli ridicând vehicolul de pe şină.Pe perna de aer astfel formată 
,trenurile plutesc fără rezistenţă la rulare şi se pot atinge viteze de peste 400km/h, puse în mişcare 
de motoare electrice liniare. 

• În sprijinul MEDIULUI înconjurător –geochimistul-R.Rikers a elaborat un procedeu simplu de 
tratare a solurilor contaminate cu metale grele .El a construit magneţi speciali în imense 
tambururi rotative care pot prelucra pană la 130 de pământ pe oră.Cu ajutorul câmpurilor 
magnetice se eztrage fierul ruginit din sol şi totodată se îndepărtează cromul, uraniul şi alte 
metale grele care însine nu sunt magnetice –protejând astfel mediul înconjurător. 
 
Bibliografie: 
 
  * wikipedia.org 
  * Dima, I. - Dicționar de fizică, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1972 

 
 
 
 
 

 
Ştiaţi că.... 
 

 
 Pământul seamănă cu un magnet imens. Câmpul magnetic al Pământului este 

similar cu cel al unui magnet şi este înclinat cu 110 faţă de axa nord-sud a planetei….? 
 

 Atunci când o busolă se roteşte liber, câmpul magnetic terestru exercită un 
cuplu de forţe asupra acului acesteia care, în consecinţă, se roteşte pentru a indica 

nordul..? 
 

 Cristofor Columb a remarcat că busola îşi schimba orientarea pe măsură ce corăbiile sale se 
depărtau de continentul european, apropiindu-se de cel american….? 
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 Au fost găsite dovezi care atestă inversiunea polilor magnetici de 171 de ori pe parcursul ultimilor 

71 de milioane de ani…? 
 

 
 
 

 
 

DIN CULISELE ŞTIINŢEI 
 

ELEVA: COTEANU IOANA-EVELINA, CLASA A-X-A 
PROFESOR COORDONATOR: MIHALACHE RODICA 

 
 

 
• Punctualitatea 

Vestitul chimist fracenz  M . Berthelot 
(1827-1907) ezcela doar prin 
punctualitatea sa.O dată a angajat în 
rândul asistenţilor săi pe un tânăr foarte 
distrat care întârzia mereu,preteztând că 
lipsa lui de punctualitate se datorează 
funcţionării defectuase a ceasului său. 
Cu una din ocazii ,ieşindu-şi din fire 
Berthelots-a răstit la respectivul 
colaborator: 
‐ Uite ce este , domnule !Sau 

dumneata îţi schimbi ceasul, sau eu 
te schimb pe dumneata... 

• Relativitatea 
Gay-Lussac (1778-1850), unul dintre  cei 
mai mari chimişti şi fizicieni francezi,şi-a 
pierdut în timpul experienţelor sale de 
chimie un ochi.Într-o zi ,l-a întânlit 
întâmplător pe episcopul Siese ,care se 
număra printre „nemuritorii”Academiei 
Franceze. 

-Nu înţeleg, cum este posibil să fii 
savant ,având doar un ochii?Ce poţi să 
observi doar cu un singur ochii? 
-Da,Preasfinţiia voastră,s-a „fâstâcit” 
Gay-Lussac:iată de exemplu ,eu văd  la 
dv ,doi ochi,dar dv.la mine – doar unul 
singur! 

• Poezia luminii 
Se spune că poetul englez J . Keates  
(1795-1821),ultimul dintre marii 
romantici englezi ,se ridica în picioare 
şi,cu paharul în mână,ezclamă: 
-Ruşine memoriei lui Newton ! 
Constatând o umbrâ de stupoare pe 
feţele comesenilor ,se grăbi să adauge: 
-Fiindcă a distrus întreaga poiezie 
curcubeulu,reductându-i la un simplu 
prozac efect de prismă! 
 

• Reclamă pentru jiu-jiutsu 
Despre marele savantfrancez Fr.Joliot –
Curie(1900-1958) se spune că era 
foarte generos.Un cunoscut al său, 
aflându-se într-o situaţie materială 
foarte grea şi-a pus în gând să deschidă 
o şcoală de jiu-jiutsu,dar n-avea banii 
necesari.Fr .Joliot-Curie,care excela în 
acest sport încă de pe vremea când era 
elev, oferind chiar demonstraţii ,se 
înscrise imediat ca un „prim cursant”.În 
scurt timp ziarele şi revistele ,prin 
publicitatea făcută,remarcau faptul că 
marele savant – laureat al Premiului 
Nobel – nu ar fi într-o „forma atât de 
bună” dacă n-ar practica jiu-
jiutsu.Urmarea a fost aceea că 
respectiva sală  de sport devenii 
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neâncăpătoare,iar „antrenorul”a scăpat 
de datorii.Fiecare cursant voia să se 
lupte cu marele savant. 

• Studii terminate  
Lui W.Heisenberg(Premiul Nobel 
pentru fizică,1932)îi plăcea să lucreze 
în zilele de vară prin livadă.O dată,l-a 
găsit lucrând fiica gazdei ,care nu 
împlinise nici 18 ani.Observând  şi 

camera  plină de cărţi a savantului ,l-a 
întrebat politicos cu ce se ocupă el. 
-Eu studiez fizica – îi raspunse în 
glumă savantul. 
-Nu mai spuneţi, zise fata mirată.La 
această vârstă?Noi la şcoală am 
terminat-o în doi ani. 

 

 
 
JOC  şi .....JOCURI 
 
      pagină realizată de:Mălureanu Bianca– clasa a IX-a A 
 

1. Ce-ţi sugerează următoarele imagini? 
 

A)       ...................................................... 
 
 
 

B)  ......................................................... 
 
 
 
 

C) ................................................................................... 
 
 
 
 
 

2. Îngrăşaminte chimice cu .....potasiu. 
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23Na+ 

sodiu 

Căsuşele libere aşteaptă să le completezi cu formulele chimice ale principalelor îngrăşăminte cu 
potasiu. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Joc didactic –„Păcălici chimic” 

 
Profesor: CozmaMariana  

Şcoala Gimnazială ,, Gheorghe Nicolau” Români, jud. Neamţ 
 

 Jocul este util elevilor de gimnaziu dar şi elevilor de liceu, pentru formarea şi aprofundarea 
noţiunilor generale despre formule chimice (ioni componenţi, scrierea corectă a formulelor chimice, 
citirea formuleleor chimice,calculul masei moleculare etc.) 
 Jocul se compune din 43 de cartonaşe care se vor decupa cu dimensiunile unor cărţi de joc 

obişnuite. 
Pe fiecare cartonaş  se scrie denumirea elementului sau a radicalului,masa 

atomică sau masa radicalului,sarcina electrică a ionului sau a radicalului, după 
exemplul următor: 
 
* Principiul jocului constăîn împerecherea şi etalarea (unele sau altele ) a 
perechilor de cartonaşe ce conţin ioni (+) cu (-) , ioni(2+)  cu (2-) si ioni  (3+) cu 
(3-). 

            Cartonaşele vor conţine:neon, 4 sodiu, clor,3  potasiu, 2 hidroxil, 2  amoniu, cesiu, fluor, litiu, 
sulfura acida, 2 argint, carbonat acid, fosfat diacid, azotat, azotit, hipoclorit, fier (2),carbonat, cupru, 
sulfat, zinc, fosfat acid, aluminiu, fosfat, fier(3),  fosfit, 2 calciu, 2 oxigen,  sulf,iod, brom, 
magneziu,sulfat acid . 
            Pe baza acestui joc elevii învaţă că: 

 formula chimică ionică se compune din ioni de sarcini opuse care se atrag şi se neutralizează 
reciproc; 

 scrierea unei formule chimice ionice are pe primul loc ionul pozitiv şi apoi pe cel negativ; 
 citirea unei formule chimice se face de la ionul negativ spre ionul pozitiv; 
 masa moleculară este suma maselor atomilor conţinuţi; 
 gazele rare au reactivitate chimică redusă, nu formează ioni şi sunt stabile ca atomi în condiţii 

obişnuite,deoarece au structuri stabile  ale învelişului   de electroni(dublet la heliu şi octet la 
cele din grupa aVIII-a principală ) 

            Jocul se poate desfăşura pe mai multe niveluri, mărindu-se treptat atât acumularea de 
cunoştinţe,cât şi gradul de dificultate. 
 
Nivelul I de joc: 
 
            Se împart toate cartonaşele jucătorilor (2-6 persoane ).Aceştia vor împerechea ioni(+) cu(-), ioni 
(2+) cu(2-), ioni (3+) cu (3-)şi vor etala perechile unele sub altele, cu faţa în sus.Cărţile rămase 

K 
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neîmperecheate fiecarui jucător se trag de la unul la altul în mod circular ,se împerecheazăşi se etaleazăîn 
momentul în care i-a sosit jetonul necesar. 
            Jucătorii care şi-au terminat jetoanele ies din joc,dar acesta va continua  între jucătorii rămaşi,până 
la împerecherea tuturor cartonaşelor.Cel care a rămas cu cartonaşul „ NEON„este „Păcălici chimic”şi 
pierde jocul. 
 
 
Nivelul II: 
 
 Se desfăşoară din nou jocul după modelul prezentat anterior. Fiecare jucător îşi întoarce perechile 
de cărţi cu faţa în jos şi va alege o pereche.Apoi, în mod circular, un jucător va spune denumirea 
compusului  conţinut pe jetoane, iar celălalt va spune numele şi numarul de atomi conţinuţi,fară să vadă 
bineînţeles feţele cartonaşelor extrase de jucătorul vecin. 
 EX: Jucătorul 1 are în mână cartonaşele :SODIU şi  CARBONAT ACID ( după modelul celor 
prezentate anterior) şi spune ,,carbonat acid de sodiu”;  jucătorul 2 spune: sodiu 1 atom,hidrogen 1 atom, 
carbon 1 atom, oxigen 3 atomi. 

Dacă spune corect  el preia cărţile i le pune cu faţa în sus în faţa lui, dacă jucătorul 2 
greşeşte,cărţile rămân jucătorului 1 care le va aşeza cu faţa în sus , la el.Apoi jucătorul 2 îşi va alege o 
pereche de cărţi, va spune denumirea compusului, iar jucătorul 3 va preciza numele şi numărul atomilor 
conţinuţi după modelul prezentat anterior.Jocul continuă până la epuizarea tuturor cartonaşelor aflate cu 
faşa în jos. 
 Jucătorul care a rămas cu jetonul ,,NEON,,i se va scade o pereche din cele realizate prin 
denumirea substanţelor conţinute pe cartonaşe. Câştigătorul este cel care are în faţa sa cel mai mare număr 
de perechi de ioni. La număr egal,departajarea se face în favoarea celui care are jetonul cu ionul pozitiv cu 
masa cea mai mare( cesiu ). 
 
Nivelul III: 
 Se desfăşoară jocul ca la nivelulI si II. De această dată punctajul se calculează astfel: 

1. fiecare jucător calculează masele moleculare ale perechilor de atomi etalaţi,în mod 
orizontal (şi nu vertical)pentru a învăţa calculul masei moleculare a unei formule 
chimice. 

    EX: MCaO=40+16=56 
2. jucătorul care a rămas cu jetonul ,,NEON,, pierde din punctajul total 100 puncte. 

Ierarhia este dată, bineînţeles,de ordinea descrescătoare a punctajelor realizate. 
 

 
 

 
 
 

Succes la învăţare! 
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