
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Profilul: Tehnic  
Domeniul: Electric, electrotehnic,electromecanic  
Clasa: a XI-a 

Pagina 1 din 3 

Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020 
 

Probă scrisă 
Profilul: Tehnic 
Domeniul: Electric, electrotehnic, electromecanic 
Clasa: a XI-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (20 de puncte) 
I.1. 5 puncte 
Pentru fiecare item de mai jos, notați pe foaia de concurs numărul de ordine al itemului (1 – 5) 
însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.    

 

1. Simbolul alăturat reprezintă: 
a. termocuplu; 
b. termistor; 
c. traductor potenţiometric; 
d. traductor inductiv. 
 

2. Unei rezistențe de 15 Ω i se aplică o tensiune de 5 V. Puterea consumată este: 
a. 1,67 W; 
b. 11,67 J; 
c. 3 W; 
d. 75 W. 

 

3. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată de 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală 
este 7,5 V și curentul nominal suportat de aparat este 500 mA, precizați care este constanta 
wattmetrului: 

      a. 0,5 W/div; 

      b. 500 mW/div; 

      c. 50 mW/div; 

      d. 5 W/div. 

 

4. Siguranțele electrice protejează circuitele electrice, dacă sunt montate: 
a. paralel cu circuitul; 
b. serie cu circuitul; 
c. serie sau în paralel – dar dimensionate corect; 
d. paralel cu circuitul – dar dimensionate corect. 

 

5. Într-un sistem de reglare automată mărimea care se aplică la intrarea dispozitivului de 
automatizare se numește; 
     a. mărime de comandă; 
     b. mărime reglată; 
     c. mărime de referință; 
     d. mărime perturbatoare. 
 

I.2. 5 puncte 
Citiți următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de concurs, 
litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A. Dacă apreciaţi că 
enunţul este fals scrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) şi 
notaţi în dreptul ei litera F.                   
 

a. Mişcarea contactelor mobile a comutatoarelor cu came și pachet este realizată prin acţionarea 
unui ax central comun. 
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b. Metoda ampermetrului și voltmetrului, varianta aval se folosește numai pentru măsurarea 
rezistențelor mici, mult mai mici decât rezistența ampermetrului.  
 

c. Micrometrele sunt instrumente pentru măsurat lungimi cu precizia mai mică de 0,1 mm. 
 

d. Unitatea de măsură a tensiunii electrice în Sistemul Internațional de unități de măsură este 
amperul. 
 

e. Regulatorul automat (RA) are rolul de a efectua anumite operaţii asupra mărimii ε primită la 
intrare, respectiv are rolul de a prelucra această mărime după o anumită lege, numită lege de 
reglare, rezultatul fiind mărimea Xc aplicată ca mărime de comandă elementului de execuţie. 

 

I.3. 10 puncte 
În coloana A sunt enumerate Metode de măsurare, iar în coloana B- Semnificația metodei de 
măsurare. Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B.           

A. Metode de măsurare  B. Semnificația metodei de măsurare  

1. metoda citirii directe 
 

a. se măsoară alte mărimi, iar valoarea mărimii  de 
 măsurat se obţine prin calcul 

2. metoda de zero 
 

b. se înlocuieşte mărimea de măsurat cu o 
 mărime cunoscută şi variabilă, care se modifică 
până când indicaţiile aparatelor de măsurat vor fi 
aceleaşi ca şi în cazul în care în circuit se afla 
mărimea de măsurat. 

3. metoda substituţiei 
 

c. se foloseşte în cazul aparatelor care au scara 
 gradată direct în unităţi ale mărimii de măsurat 

4. metoda indirectă 
 

d. aparatul de măsurat măsoară diferenţa dintre 
 mărimea de măsurat şi o mărime de aceeaşi natură, 
dar cunoscută cu o anumită precizie 

5. metoda diferenţială  e. se bazează pe acţiunea simultană, dar de sens 
contrar, a mărimii de comparaţie şi a mărimii de 
măsurat asupra unui aparat detector de nul 

 f. se folosește în cazul aparatelor care au scara 
gradată în alte unități de măsură 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 10 puncte 
Scrieți, pe foaia de concurs, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere, astfel încât 
afirmațiile sa fie corecte.                     
 
a. Elementele de execuție……(1)……folosesc ca sursă de....…(2)….aerul comprimat. 

b. Solicitarea electrică apare asupra unui ....(3)... electric, atunci când două regiuni ale sale se află 

la .....(4)... diferite. 

c. Înfăşurarea primară a unui transformator de tensiune are un număr mai ....(5)....de spire N1, 
decât numărul de spire N2  din ……(6)…….secundară. 
      
d. Rezistența adițională se conectează în...(7)..cu voltmetrul pentru a permite extinderea ....(8)... 
de măsurare al acestuia.  
 
e. Șublerul este unul dintre cele mai utilizate mijloace pentru măsurat...(9).., format dintr-o riglă cu 
scara gradată și dintr-un ....(10).. cu tijă.  
 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Profilul: Tehnic  
Domeniul: Electric, electrotehnic,electromecanic  
Clasa: a XI-a 

Pagina 3 din 3 

II. 2. 20 de puncte 
Instalațiile electrice de joasă tensiune folosesc un număr mare de aparate electrice.  

a. Explicați ce deosebire este între tensiunea nominală și tensiunea de serviciu sau tensiunea 

nominală de utilizare.                                       

b. Menționați rolul funcțional al unui întreruptor automat.             

b. Enumerați componentele constructive ale unui întreruptor automat.           

c. Definiți caracteristica de declanșare a unui întreruptor automat.           

 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 de puncte) 
III.1. 22 de puncte 

În figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punții Wheatstone.       

a. Numiţi metoda de măsurare utilizată la măsurarea cu 

puntea Wheatstone.         

b. Precizați denumirea elementelor din schemă notate  cu E, 

G, R3, şi K2, menționând rolul lor.     

c. Calculaţi valoarea lui Rx, dacă condiţia de echilibru s-a 

realizat pentru: R1 = 0,002 MΩ, R2 = 4000 Ω, R3 = 1,2 kΩ.  

d. Menționați alte două modalități de măsurare a 

rezistențelor, precizând metoda din care fac parte.    

 

III.2. 18 puncte            

O baterie are tensiunea electromotoare E = 32 V și alimentează un circuit format dintr-un rezistor. 

Tensiunea la borne este U = 30 V, iar puterea consumată de rezistor P = 6 W.  

a. Calculați intensitatea curentului din circuit.        

b. Determinați rezistența interioară a bateriei.        

c. Determinați lungimea firului din care este confecționat rezistorul, dacă secțiunea lui este de 

S = 0,17 mm2 și rezistivitatea ρ = 1,7∙10
7
Ωm .        

d. Calculați cantitatea de căldură degajată în timpul de 10 minute.       

 


