
 
      LECŢII  AeL  

 
Matematica (96 lecţii) 

 
Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 
1 Semnul funcţiei de gradul II 1 
2 Sisteme de inecuaţii 1 
3 Funcţiile trigonometrice sinus şi cosinus 1 
4 Adunarea vectorilor 1 
5 Cercul trigonometric, sin şi cos 1 
6 Omotetia 1 
7 Construcţia imaginii unei figuri prin omotetie. 2 
8 Panta unei drepte. Ecuaţia dreptei. 2 
9 Vectorul director al unei drepte. 

a IX-a 

1 
10 Elemente de combinatorică , însoţită de expunere a X-a 1 
11 Relaţii metrice în triunghiul oarecare a IX-a 1 
12 Locuri geometrice în plan 1 
13 Cercul în plan a XI-a 1 
14 Arii suprafeţe plane a XII-a 1 
15 Analiză matematică, însoţită de expunere 
16 Funcţia afină de gradul I pe intervale, însoţită de expunere 1 
17 Transformari geometrice-translatia, însoţită de expunere 1 
18 Transformari geometrice-rotatia, însoţită de expunere 2 
19 Variatia functiei 2 
20 Operatii cu numere, interpretare, însoţită de expunere 1 
21 Descompunerea unui vector, însoţită de expunere 

a IX-a 

1 
22 Matematica 10 lecţii însoţite de expuneri 
23 Lectia 1. Elipsa a XI-a 
24 Lectia 2. Transformari geometrice in plan I 
25 Lectia 3. Transformari geometrice in plan II a IX-a 

26 Lectia 4. Constructia elipsei 
27 Lectia 5. Hiperbola 
28 Lectia 6. Parabola 

a XI-a 

29 Lectia 7. Functia de gradul doi I 
30 Lectia 8. Functia de gradul doi II a IX-a 

31 Lectia 9. Functia exponentiala 
32 Lectia 10. Functia logaritmica a X-a 

10 

33 

Patru Lecţii insotite de expuneri: Compunerea functiilor. 4 lectii (lectia 1 - 
definitie si compunereafunctiilor definite pe multimi finite de puncte; lectia 2 – 
Compunerea functiilor definite pe intervale.Prezentare 3D; lectia 3 – 
Asociativitatea si paritatea compunerii functiilor; lectia 4 – 
Monotonia,injectivitatea, surjectivitatea si bijectivitatea compunerii functiilor) 

a X-a 4 

34 

Cinci Lecţii insotite de expuneri: 5 lectii 
Lectia 1 – Injectivitatea functiilor 
Lectia 2 – Surjectivitatea functiilor 
Lectia 3 – Bijectivitatea functiilor 
Lectia 4 – Inversa unei functii 
Lectia 5 – Proprietatile inversei unei functii 

a IX-a 5 

35 
Două Lectii insotide de expuneri: 2 lectii 

Lectia 1 – Tangenta la grafic, tratare geometrica 
Lectia 2 – Tangenta la grafic, tratare analitica 

a XI-a 2 

36 

Numere complexe 
- forma algebrică + forma trigonometrică 
- interpretare geometrică 
- grafice - probleme 

4 

37 Sume Riemann şi integrala definită 

a X-a 

2 
38 Aplicaţii ale integralei definite a XII-a 3 

39 Teorema: Fermat, Rolle, Lagrange, şirul lui Rolle 
 a XI-a 2 



Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 

40 

Aplicaţii pt. f' şi f'' 
- monotonie 
- convexitate 
- grafic pt. f, f', f'' 
- desen pt explicat - definiţia convexităţii 

a XI-a 3 

41 
Grupuri remarcabile 

- Klein 
- izometrii 

a XII-a 2 

42 Ecuaţiile dreptei şi ale planului 3 
43 Grafice de funcţii cu asimptote 3 

44 
Funcţii continue. 

Proprietatea lui Darboux. 
Teorema lui Weierstrass 

a XI-a 
3 

45 Elemente de statistica a X-a 3 
46 Probleme de maxim si minim. Puncte de extrem. a XI-a 3 
47 Functia de gradul al doilea a IX-a 3 
48 Calculul valorilor aproximative ale solutiilor ecuatiilor 1 
49 Variaţia şi trasarea graficului unei funcţii a XI-a 1 
50 Aplicaţii cu funcţii 1 
51 Lecturări grafice a IX-a 1 
52 Simetrii a XI-a 1 
53 Studiul parităţii 1 
54 Funcţii uzuale 1 
55 Hiperbola, variaţii şi aplicaţii 1 
56 Parabola, variaţii şi aplicaţii 1 
57 Periodicitate 1 
58 Funcţia de gradul al II-lea, aplicaţii 1 
59 Funcţia de gradul al II-lea, reprezentare grafică 1 
60 Funcţia de gradul al II-lea, semnul funcţiei 1 
61 Funcţia de gradul al II-lea, probleme de maxim şi minim 1 
62 Inecuaţii de gradul al II-lea 

a IX-a 

1 
63 Derivata unei funcţii într-un punct a XI-a 1 
64 Poziţia rădăcinilor unei ecuaţii de gradul al II-lea a IX-a 1 

 
 

Biologie (61 lecţii) 
 

Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 
1 Dinamica scheletului uman 1 
2 Structura acizilor nucleici 1 
3 Potenţiale membranare 1 
4 Analizatorul auditiv 1 
5 Analizatorul vestibular 1 
6 Proprietăţile neuronului 1 
7 Lecţie: Analizatorul gustativ 1 
8 Lecţie: analizatorul vizual –anatomie+acomodarea la distanţă 1 

9 Lecţie: analizatorul vizual –reflexul pupilar-fotomotor+miscarea globului ocular -
anatomie + fiziologie 1 

10 Lecţie: anatomia rinichiului si formarea urinei - anatomie+ fiziologie 1 
11 Aparatul excretor; 1 
12 Anatomia si fiziologia hipofizei STH+TSH+PRL; 1 
13 Anatomia si fiziologia hipofizei ACTH+FSH+LH+ADH+OCITOCINA; 1 
14 Anatomia si fiziologia tiroidei 1 
15 Anatomia si fiziologia paratiroidelor; 1 
16 Anatomia si fiziologia glandelor suprarenale 1 
17 Anatomia si fiziologia pancreasului 1 

18 Sângele - grupele sanguine; 
 

a XI-a 

1 



Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 

19 Aparatul respirator, ventilatia pulmonară si schimburile gazoase pulmonare, 
însoţită de expunere 11 

20 Aparatul respirator, transportul sanguin al gazelor pulmonare si reglarea respiratiei, 
însoţită de expunere 1 

21 Inima si proprietătile sale, însoţită de expunere 1 
22 Revolutia cardiacă, însoţită de expunere 1 
23 Anatomia si fiziologia circulatiei sanguine, însoţită de expunere 1 
24 Reglări nervoase cardiovasculare, însoţită de expunere 1 
25 Aplicatii practice vasculare, însoţită de expunere 1 
26 Anatomia si fiziologia fibrei musculare striate - partea I, însoţită de expunere 1 
27 Anatomia si fiziologia fibrei musculare striate - partea II, însoţită de expunere 1 
28 Anatomia si fiziologia fibrei musculare striate - partea III, însoţită de expunere 1 
29 Tesutul osos, însoţită de expunere 

a XI-a 

1 
30 Organe vegetative, însoţită de expunere a IX-a 1 
31 Nervii cranieni I, II, III- anatomie şi fiziologie; , însoţită de expunere 
32 Nervii cranieni IV, V, VI- anatomie şi fiziologie, însoţită de expunere 

33 Nervii cranieni VII, VIII - componenta auditivă - anatomie şi fiziologie, însoţită de 
expunere 

34 Nervii cranieni IX, VIII - componenta vestibulară - anatomie şi fiziologie, însoţită 
de expunere 

35 Nervii cranieni X, XI, XII- anatomie şi fiziologie, însoţită de expunere 
36 Măduva spinării- anatomie şi fiziologie, însoţită de expunere 
37 Măduva spinării (reflexe medulare) - anatomie şi fiziologie, însoţită de expunere 
38 Măduva spinării – căile de conducere, însoţită de expunere 
39 Reflexe vegetative medulare, însoţită de expunere 
40 Cerebelul - anatomie şi fiziologie, însoţită de expunere 
41 Diencefalul - anatomie şi hipotalamusul – fiziologie, însoţită de expunere 

a XI-a 11 

 
 

 Istorie (3 lecţii) 
 

Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 

1 Aparitia noilor popoare europene. Lecţie în format electronic însoţită de 
expunere 1 

2 Popoare şi limbi protoindo-europene. Lecţie în format electronic însoţită de 
expunere 1 

3 Protoistoria europeană. Lecţie în format electronic însoţită de expunere 
 

a X-a 

1 

 
 
 

Chimie (48 lecţii) 
 

Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 
1 Soluţii a IX-a 2 
2 Pile electrice 1 
3 Legături chimice în compuşi organici 2 
4 Echilibrul chimic 

a X-a 
4 

5 Grăsimi, săpunuri, detergenţi. a XII-a 2 
6 Hidrocarburi aromatice. a XI-a 2 
7 Legături chimice a IX-a 5 
8 Zaharide 1 
9 Proteine a XII-a 1 
10 Atomul 1 
11 Configuraţia electronică 1 
12 Sodiul si cuprul 

a IX-a 
1 



Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 
13 Alchene_experienţe 3 

14 ALCANI Structură, Izomerie, Radicali, Serie omologă, Proprietăţi fizice şi 
chimice, Test, Legendă lume virtuală 4 

15 ALCOOLI Structură, Izomerie, Radicali, Clasificare, Proprietăţi fizice şi 
chimice, Test, Legendă lume virtuală 4 

16 ALCADIENE Structură, Izomerie, Clasificare, Proprietăţi fizice şi chimice, 
Cauciucuri, Test, Legendă lume virtuală 4 

17 ARENE Structură, Izomerie, Clasificare, Proprietăţi fizice, Proprietăţi 
chimice, Test, Legendă lume virtuală 

a XI-a 

4 

18 Simulatoare laborator virtual: Alcani – cracare, proprietati chimice, obtinere 
metan, substitutie metan 4 

19 Simulatoare laborator virtual: Alchene – acetilura, halogenare alchine, 
obtinere alchine, oxidare acetilena 4 

20 Simulatoare laborator virtual: Alchine – acetilura, halogenare alchine, 
obtinere alchine, oxidare acetilena 4 

21 Simulatoare laborator virtual: Arene – alchinare, halogenare, nitrare, 
oxidare, vaporizare 5 

22 Compuşi halogenaţi 

N/A 

6 
 
 

Fizică (90 lecţii) 
 

Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 

1 

Oscilaţii. 3 lecţii însoţite de expuneri 
Oscilatorul ideal 
Oscilatorul real 
Pendulul gravitaţional 
Comparaţie intre oscilatori 

a XI-a 3 

2 

Electrostatică. 2 lecţii în format electronic însoţite de expuneri 
Diviziunea sarcinii electrice prin contact intre corpuri metalice identice (obiect 

expozitiv); 
Balanta de torsiune (obiect interactiv); 
Dependenta cu distanta a fortei electrostatice (obiect interactiv); 
Dependenta de sarcina a fortei electrostatice (obiect interactiv); 
Dependenta de mediu a fortei electrostatice (obiect expozitiv); 
Superpozitia fortelor (obiect expozitiv); 
Superpozitia fortelor (obiect interactiv); 
Intensitate (obiect expozitiv); 
Comparatie camp electric camp gravitational (obiect expozitiv); 
Asemanari camp electric camp gravitational (obiect expozitiv); 
Deosebiri camp electric camp gravitational (obiect interactiv); 
Linii de camp (obiect expozitiv); 
Linii de camp (obiect interactiv); 

a X-a 2 

3 

Interferenţa Luminii. 1 lecţie în format electronic însoţită de expunere 
Recapitulare unde EM (obiect interactiv); 
Perceptia fiziologica a luminii (obiect interactiv); 
Recapitulare interferenta (obiect interactiv); 
Dependenta interferentei stationare de amplitudinile surselor (obiect interactiv); 
Dependenta interferentei stationare de defazajul surselor (obiect interactiv); 
Imposibilitatea obtinerii interferentei stationare folosind surse de frecvente diferite 

(obiect interactiv) 
Interferenta multipla (calitativ). Consecinta: principiul Huygens-Fresnel (obiect 

interactiv). 

a XII-a 1 

4 

Câmpul electrostatic-potenţialul câmpului electrostatic:. 1 lecţie în format electronic 
însoţită de expunere 

Conservativitatea campului electrostatic (obiect interactiv); 
Deducerea formulei lucrului mecanic in camp electrostatic (obiect interactiv); 
Definirea diferentei de potential si a potentialului campului electrostatic (obiect 

expozitiv); 

a X-a 1 



Reprezentarea câmpului electrostatic prin potential. (obiect expozitiv); 
Comparatia intre reprezentarea campului electrostatic prin intensitate cu 

reprezentarea prin potential. (obiect interactiv); 
Energia sistemelor de sarcini electrostatice (obiect expozitiv). 

5 

Interferenţa Luminii; Dispozitive interferenţiale. 1 lecţie în format electronic 
Interferenta prin diziviunea unui fascicul de unde. Dispozitivul interferential 

Young (obiect interactiv); 
Interferenta prin reflexie simpla. Dispozitiv interferential: oglinda Lloyd (obiect 

interactiv); 
Oglinda Lloyd - caracteristici (obiect interactiv); 
Interferenta prin reflexie multipla. Interferenta in pelicule subtiri si lama cu fete 

plan paralele (obiect interactiv). 

a XII-a 1 

6 

Analogie, oscilaţii mecanice, oscilaţii electrice . 2 lecţii în format electronic însoţite 
de expuneri 
    Deducerea marimilor analoage dintre oscilator mecanic si oscilator 
electromagnetic (obiect interactiv); 
   Analogie oscilatii amortizate (obiect interactiv); 

Oscilatii intretinute (obiect interactiv); 
Energia totala de oscilatie. Pierderi de energie prin frecare (obiect interactiv); 
Compunerea oscilatiilor paralele (obiect interactiv); 
Compunerea oscilatiilor paralele. Fenomenul de batai (obiect interactiv); 
Compunerea oscilatiilor perpendiculare (obiect interactiv); 
Figuri Lissajous (obiect interactiv) 

a XI-a 2 

7 

Unde mecanice. 4 lecţii în format electronic însoţite de expuneri 
     Perturbatii mecanice (obiect interactiv); 
     Marimi fizice caracteristice perturbatiilor si undelor mecanice (obiect expozitiv); 
     Marimi fizice caracteristice perturbatiilor si undelor mecanice (obiect interactiv); 
     Interferenta undelor mecanice (obiect expozitiv); 
     Reflexia si refractia undelor mecanice (obiect expozitiv); 
     Difractia undelor mecanice (obiect interactiv); 
     Principiul Hyghens-Fresnel (obiect expozitiv); 
     Interferenta undelor mecanice-caz unidimensional (obiect expozitiv); 
     Coarde si tuburi sonore (obiect expozitiv); 
     Fiziologia perceptiei sunetului (obiect expozitiv); 

a XI-a 4 

8 

Dinamica fluidelor. 2 lecţii în format electronic însoţite de expuneri 
     Unde seismice (obiect expozitiv). 
     Fluide (obiect expozitiv); 
     Presiunea (obiect expozitiv); 
     Notiuni generale de dinamica fluidelor (obiect interactiv); 
     Tipuri de curgeri (obiect expozitiv); 
     Legea continuitatii (obiect expozitiv); 
     Legea lui Bernoulli (obiect expozitiv); 
     Aplicatii ale legii lui Bernoulli (obiect interactiv); 
     Aplicatii ale curgerii turbulente (obiect interactiv); 
     Elemente de aerodinamica (obiect interactiv). 

a XI-a 2 

9 

Legea atracţiei universale. 4 lecţii în format electronic însoţite de expuneri. 
     Legea atracţiei universale (obiect expozitiv); 
     Balanţa Cavendish. Determinarea constantei gravitaţionale (obiect interactiv); 
     Variaţia forţei gravitaţionale cu latitudinea şi altitudinea (obiect interactiv); 
     Micşorarea greutătii datorită vitezei de rotaţie. Imponderabilitatea la ecuator 
(obiect interactiv); 
     Variaţia forţei gravitaţionale cu latitudinea şi altitudinea (obiect interactiv); 
     Tipuri de interacţiuni. Câmpul (obiect expozitiv); 
     Intensitatea câmpului gravitaţional. Liniile de câmp (obiect interactiv); 
     Masa gravitaţională. Masa inerţială (obiect interactiv); 
     Viteze de evadare (obiect interactiv); 
     Sateliţi (obiect interactiv); 
     Accelerare în câmp gravitaţional (obiect interactiv); 
     Mareea (obiect expozitiv); 
     Problema celor n corpuri (obiect interactiv); 
     Energia potenţială gravitaţională (obiect expozitiv); 
     Lucrul mecanic gravitaţional (obiect expozitiv); 

a IX-a 4 



     Harta de energie potenţială în câmp gravitaţional (obiect expozitiv). 

10 

Cinematica punctului material. 3 lecţii în format electronic însoţite de expuneri. 
Cinematica. Tipuri de miscări (obiect expozitiv); 
Cinematica. Tipuri de miscări (obiect expozitiv); 
Modelul punctului material (obiect interactiv); 
Metode practice de măsură a miscarii (obiect expozitiv); 
Miscarea rectilinie. Graficul miscării în translaţie (obiect interactiv); 
Viteza în miscarea rectilinie (obiect interactiv); 
Deducerea variaţiei poziţiei din graficul vitezei. Introducerea mişcării rectilinii 

uniform variate. (obiect interactiv); 
Acceleraţia în miscarea rectilinie (obiect interactiv); 
Miscarea uniform variată pe porţiuni. Graficele poziţiei, vitezei, acceleraţiilor 

(obiect interactiv); 
Miscarea în plan. Vectori (obiect interactiv); 
Miscarea în plan. Elementele caracteristice (punct de referinţă, traiectorie, 

deplasare, distanţă, viteză). (obiect expozitiv); 
Miscarea în plan. Descompunerea miscarii în sistem de coordonate ortogonal. 

(obiect interactiv); 
Miscare în plan. Aplicaţie de descompunerea miscării rectilinii în sistem de 

coordonate ortogonal. (obiect expozitiv). 

3 

11 Mişcarea în camp gravitaţional, Lecţia 1 - cădere libera, - aruncarea pe verticala 1 
12 Mişcarea în camp gravitaţional, Lecţia 2- aruncarea sub un unghi 1 
13 Mişcarea în camp gravitaţional, Lecţia 3- pendulul gravitaţional 

a IX-a 

1 
14 Aplicaţii ale legii lui Ohm, Lecţia 1 1 
15 Aplicaţii ale legii lui Ohm, Lecţia 2 a X-a 1 
16 Motoare termice, Lecţia 1 1 
17 Motoare termice, Lecţia 2 1 
18 Circuite de curent alternativ, Lecţia 1- circuit RLC serie 1 
19 Circuite de curent alternativ, Lecţia 2- circuit RLC paralel 1 
20 Circuite de curent alternativ, Lecţia 3- rezonanta circuitelor 

a XI-a 

1 
21 Efectul LASER, Lecţia 1 1 
22 Tipuri de ciocniri, Lecţia 1 1 
23 Expunere Tipuri de ciocniri, Lecţia 1 1 
24 Tipuri de ciocniri, Lecţia 2 1 
25 Expunere Tipuri de ciocniri, Lecţia 2 

a IX-a 

1 
26 Mişcarea particolelor încărcate în camp electric uniform, Lecţia 1 1 
27 Mişcarea particolelor încărcate în camp electric uniform, Lecţia 2 a X-a 1 
28 Difracţia, Fraunhofer, o singură fantă, Lecţia 1 1 
29 Difracţia, Fraunhofer, mai multe fante, Lecţia 2 1 
30 Difracţia, Fraunhofer, mai multe fante, Lecţia 3 1 
31 Difracţia, Fraunhofer, mai multe fante, Lecţia 4 

a XII-a 

1 
32 Mişcarea purtătorilor de sarcină în camp electric şi în camp magnetic, Lecţia 1 1 
33 Mişcarea purtătorilor de sarcină în camp electric şi în camp magnetic, Lecţia 2 a X-a 1 
34 Hidrodinamica + principiul lui Bernoulli, Lecţia 1 1 
35 Hidrodinamica + principiul lui Bernoulli, Lecţia 2 a XI-a 1 
36 Interferenţa luminii, Lecţia 1 1 
37 Interferenţa luminii, Lecţia 2 1 
38 Dispersia luminii, Lecţia 1 

a XII-a 
1 

39 Oscilaţii, Lecţia 1 1 
40 Oscilaţii, Lecţia 2 1 
41 Oscilaţii, Lecţia 3 

a IX-a 
1 

42 Legile gazelor, Lecţia 1 1 
43 Legile gazelor, Lecţia 2 1 
44 Legile gazelor, Lecţia 3 1 
45 Legile circuitelor, Lecţia 1 1 
46 Legile circuitelor, Lecţia 2 

a XI-a 

1 
47 Mişcarea purtătorilor de sarcină în camp electric şi în camp magnetic, Lecţia 3 1 
48 Mişcarea purtătorilor de sarcină în camp electric şi în camp magnetic, Lecţia 4 a X-a 1 
49 Difracţia, Fraunhofer, mai multe fante in distributie plana, Lecţia 3 1 
50 Legea atracţiei universale (1 lectie) a XII-a 1 
51 Reţele electrice. Teoremele lui Kirchhoff, (1 lecţie)  a IX-a 1 



Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 
52 Ochiul - instrument optic (1 lectie) a XII-a 1 
53 Legea lui Pascal si aplicatii (1 lectie)  1 
54 Legea lui Arhimede si aplicatii (1 lectie) 1 

55 Formula fundamentala a teoriei cinetico moleculare si interpretarea cinetico 
moleculara a temperaturii, Lecţia 1 1 

56 Formula fundamentala a teoriei cinetico moleculare si interpretarea cinetico 
moleculara a temperaturii, Lecţia 2 1 

57 Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii, Lecţia1 1 
58 Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii, Lecţia2 

a XI-a 

1 
59 Oscilatorul liniar armonic, Lecţia 1 2 
60 Oscilatorul liniar armonic, Lecţia 2 a IX-a 2 
61 Legile gazelor, Mişcarea browniană 1 
62 Legile gazelor, Distribuţia Marxwell 1 
63 Legile gazelor, Transformarea izocoră 1 
64 Legile gazelor, Transformarea izotermă 1 
65 Legile gazelor, Transformarea izobară 1 
66 Legile gazelor, Difuzia 

a XI-a 

1 
67 Lentile subţiri, Lentila convergentă 1 
68 Lentile subţiri, Lentila divergentă 1 
69 Lentile subţiri, instrumente optice 

a X-a 
1 

70 Oscilatorul armonic, oscilaţii amortizate 1 
71 Oscilatorul armonic, experiment virtual 1 
72 Oscilatorul armonic, Legătura cu mişcarea circulară uniformă 1 
73 Oscilatorul armonic, Compunerea oscilaţiilor armonice 1 
74 Oscilatorul armonic, oscilaţii forţate 

a XI-a 

1 
 
 

Informatică (56 lecţii) 
 

Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 

1 
Lecţia “Divide et impera, căutare binară, algoritmi şi implementare” din materia 
de informatică pentru clasa a IX-a,format electronic. Expunere a modului de 
predare a lecţiei „Divide et impera, căutare binară, algoritmi şi implementare” 

1 

2 

Lecţia “ Divide et impera, sortare prin interclasare, algoritmi şi implementare” 
din materia de informatică pentru clasa a IX-a,format electronic Expunere a 
modului de predare a lecţiei „Divide et impera, sortare prin interclasare, 
algoritmi şi implementare” 

1 

3 
Lecţia “ Divide et impera, Quick sort, algoritmi şi implementare”din materia de 
informatică pentru clasa a IX-a, format electronic Expunere a modului de predare 
a lecţiei „Divide et impera, Quick sort, algoritmi şi implementare” 

1 

4 

Lecţia “ Divide et impera, Aplicaţii grafice, algoritmi şi implementare” din 
materia de informatică pentru clasa a IX-a,format electronic Expunere a modului 
de predare a lecţiei „Divide et impera, Aplicaţii grafice, algoritmi şi 
implementare” 

1 

5 

Lecţia “ Divide et impera, evaluări: drag & drop, secventa corecta,1 din 4, 
algoritmi şi implementare” din materia de informatică pentru clasa a IX-a, format 
electronic Expunere a modului de predare a lecţiei „Divide et impera, evaluări: 
drag & drop, secventa corecta, 1 din 4, algoritmi şi implementare” 

1 

6 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, tablouri, ” din materia de informatică pentru clasa 
a IX-a, format electronic Expunere a modului de predare a lecţiei „Algoritmi de 
sortare, tablouri” 

1 

7 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, Bubble sort si interschimbare” din materia de 
informatică pentru clasa a IX-a, format electronic. Expunere a modului de 
predare a lecţiei „Algoritmi de sortare,Bubble sort si interschimbare” 

1 

8 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, amestecare, interclasare” din materia de 
informatică pentru clasa a IX-a, format electronic. Expunere a modului de 
predare a lecţiei „Algoritmi de sortare,amestecare, interclasare” 

a IX-a 

1 

9 Lecţia “ Algoritmi de sortare, metoda Shell” din materia de informatică pentru  1 



clasa a IX-a, format electronic Expunere a modului de predare a lecţiei 
„Algoritmi de sortare, metoda Shell” 

10 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, selectie directa si min-max” din materia de 
informatică pentru clasa a IX-a, format electronic. Expunere a modului de 
predare a lecţiei „Algoritmi de sortare, selecţie directă şi min-max” 

1 

11 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, sortare prin numărare” din materia de informatică 
pentru clasa a IX-a, format electronic Expunere a modului de predare a lecţiei 
„Algoritmi de sortare, sortare prin numărare” 

1 

12 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, sortare rapida” din materia de informatică pentru 
clasa a IX-a, format electronic Expunere a modului de predare a lecţiei 
„Algoritmi de sortare, sortare rapidă” 

1 

13 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, insertie directa” din materia de informatică pentru 
clasa a IX-a, format electronic Expunere a modului de predare a lecţiei 
„Algoritmi de sortare, insertie directa” 

1 

14 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, insertie binara” din materia de informatică pentru 
clasa a IX-a, format electronic Expunere a modului de predare a lecţiei 
„Algoritmi de sortare, insertie binara” 

1 

15 
Lecţia “ Algoritmi de sortare, sortare prin insertia a doi vectori”din materia de 
informatică pentru clasa a IX-a, format electronicExpunere a modului de predare 
a lecţiei „Algoritmi de sortare,sortare prin insertia a doi vectori” 

1 

16 Lecţia “ INTERFEŢE” din materia de informatică pentru clasa a IX-a, format 
electronic Expunere a modului de predare a lecţiei„INTERFEŢE” 1 

17 Funcţii Pascal 

a IX-a 

2 

18 

Grafuri orientate 
- noţiuni introductive 
- lanţ, drum, circuit 
- graf parţial, subgraf 
- graf orientat complet, aplicaţii 
- matrice asociată grafurilor orientate 
- algoritmul Roy Warshall 
- graf conex, componente conexe, graf tare conex 

a XI-a 5 

19 

Backtraking 
- backtraking iterativ 
- problema hărţilor 
- backtraking recursiv, i 
- problema labirintulu 

2 

20 

Recursivitate 
- principiul stivei 
- revenirea din recursivitate 
- ordinea de execuţie a funcţiilor recursive 
- aplicaţii 
- alternative 
- repetitive (do-while, while, for) 

a X-a 

2 

21 

Grafuri neorientate 
- notiuni de bază 
- clase speciale de grafuri 
- aplicaţii 
- grafuri neorientate 
- reprezentare grafuri neorientate 
- parcurgerea grafurilor neorientate 
- conexitate, componenta conexă 
- grafuri hamiltoniene 
- grafuri euleriene 

a XI-a 8 

22 Liste, stive, cozi 3 
23 Backtracking, aplicatii 2 
24 Backtracking recursiv–aplicatii 3 
25 Recursivitate – aplicatii 

a X-a 

2 
26 Grafuri neorientate – aplicatii a XI-a 2 
27 Heap interactiv N/A 6 

 
 
 



Geografie (27 lecţii) 
 

Nr. 
crt. Titlul temei Clasa Nr. lecţii 

recomandat 
1 Pământul în Univers şi reprezentarea lui 6 
2 Forme de relief create de acţiunea apei 2 
3 Tectonica şi fenomene asociate 

a IX-a 
4 

4 Dinamica populaţiei a X-a 2 
5 Atmosfera 1 
6 Hidrosfera 1 
7 Relieful litoral 

a IX-a 
1 

8 Problema apei în lume a XI-a 1 
9 Hazarde naturale şi antropice a XII-a 1 
10 Structura geologica, factor in modelarea reliefului 1 
11 Agentii externi si relieful creat. Actiunea apei si tipurile de relief rezultate 1 
12 Agentii externi si relieful creat. Relieful climatic si relieful antropic 1 
13 Atmosfera 1 
14 Hidrosfera. Apele statatoare. Apele subterane 1 
15 Hidrosfera. Oceanele si marile 1 
16 Relieful petrografic si structural 1 
17 Relieful terestru 

a IX-a 

1 
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