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Activitatea I.1
Să explicăm cutremurul folosind 
lucruri la îndemână

 ► Introducere:

Folosind lucruri cu care elevii sunt familiarizaţi, se pot pregăti experimente pentru 
simularea acţiunii unui cutremur. Astfel elevii v or înţelege mai uşor ce este cutremurul şi ce 
se întâmplă cu energia eliberată în timpul cutremurului. 

 ► Materiale necesare:

– o cărămidă
– două-trei coli de şmirghel sau 1 m de şmirghel rolă cu lăţimea de 10 cm 
– o bandă adezivă
– un metru de coardă elastică 
– un marker
– o bilă sau un cilindru
– � şa nr. I.1 – Să explicăm cutremurul folosind lucruri la îndemână

Materialele necesare pentru efectuarea experimentului
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 ► Procedură:

1.	 Întrebaţi elevii dacă ştiu ce este un cutremur.

2.	 Întrebaţi elevii dacă au văzut ce se întâmplă în timpul producerii unui cutremur pe care 
l-au simţit.

3.	 Întrebaţi elevii dacă ştiu ce se întâmplă în interiorul Pământului în timpul cutremurului.

4.	 Scrieţi de� niţia cutremurului pe tablă.

5.	 Lipiţi cu bandă adezivă şmirghelul de masă (� g. I.1a).
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6. Aşezaţi cărămida pe masă, peste şmirghel. Contactul dintre cărămidă şi şmirghel este 
asemănător cu cel dintre plăcile tectonice.

7. Prindeţi coarda elastică de cărămidă.

8. Puneţi pe masă, lipit de cărămidă, cilindrul sau bila (�g. I.1b).
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Aşezarea materialelor pentru experiment

9. Întindeţi uşor coarda elastică. Când forţa cu care se întinde coarda depăşeşte forţa de 
frecare dintre cărămidă şi şmirghel, ridicând mâna de pe cărămidă, aceasta se va deplasa 
pe suprafaţa şmirghelului (�g. I.1c). 
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Mişcarea cărămizii peste şmirghel şi antrenarea bilei

10. Bila este antrenată de mişcarea cărămizii şi chiar dacă aceasta se opreşte, bila va continua 
să se rostogolească (�g. I.1d). La fel se întâmplă şi în cazul cutremurului: forţa cu care se 
întinde coarda este similară tensiunii dintre plăci, iar deplasarea bilei este asemenea 
undelor care se propagă prin mediu sub acţiunea energiei degajate. 
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Cărămida s-a oprit, dar bila îşi continuă mişcarea




