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

 
Proba scrisă                                                                                                                                      

Profilul: Tehnic 
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn             
Clasa: a XI-a  

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

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I.                              (20 de puncte) 
I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1–10), scrieţi, pe foaia de concurs, litera 
corespunzătoare răspunsului corect.                                                                       10 puncte 
1. Uscarea naturală a cherestelei este influenţată în cea mai mare măsură de: 

a. precipitaţiile şi umiditatea aerului 
b. temperatura şi curenţii de aer 
c. umiditate şi grad de insolaţie 
d. curenţi de aer şi nebulozitate  

2. În producţia de mobilă, uşi, ferestre și parchete, cheresteaua trebuie adusă la umiditatea de: 
a.  6 - 8% 
b.  8 -12% 
c. 13 - 15% 
d. 24 - 30% 

3. La spintecarea cherestelei la ferăstrăul circular de spintecat CTAM, pentru a evita reculul 
pieselor se folosesc: 

a. clapete dinţate de protecţie 
b. role elastice 
c. capote de protecţie 
d. cuţite divizoare 

4. Decuparea braţelor de fotolii şi a picioarelor spate pentru scaune se realizează cu: 
a. ferăstrau circular tip pendulă 
b. agregat de debitat 
c. ferăstrău panglică 
d. ferăstrău circular  multiplu 

5. Adaosul de prelucrare la debitarea lemnului masiv, la lăţime sau grosime este de: 
a. 5 – 7 mm            
b. 3 – 5 mm           
c. 10 – 15 mm 
d. 15 – 20 mm 

6. Grosimea stratului de prelucrare la maşina de îndreptat se stabileşte în funcţie de: 
a. lăţimea de prelucrare              
b. lăţimea cuţitelor   
c. grosimea materialului        
d. calitatea materialului 

7. Prelucrare reperelor liniare la mașina de frezat cu ax vertical se face cu: 
            a. dispozitiv de copiere și inel copier 
            b. inel copier și riglă de ghidaj 
            c. rigla de ghidaj și dispozitiv de copiere 
            d. rigla de ghidaj 
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  8. Viteza de tăiere v se măsoară în:         
            a. m/min 

b. rot/min 
            c. m/s     

d. rot/s 
  9. Pentru evacuarea aşchiilor rezultate la cepuire, arborii portsculă sunt prevăzuţi cu: 
            a. dispozitiv de împingere  
            b. racord pentru exhaustare 
            c. apărătoare de protecţie 
            d. rigla de ghidaj 
10. În timpul burghierii scula tăietoare execută: 
            a. o mişcare de translaţie 
            b. o mişcare de translație și una de avans 
            c. o mişcare de rotaţie şi una de avans 
            d. o mişcare de rotaţie 

  
I.2. Transcrieţi, pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în 
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că 
enunţul este fals.                                                                                                         10 puncte 

1.  Traversa este un reper de legătură pe direcţie longitudinală pentru rame sau cadre. 
2.   Secţionarea  pieselor este operaţia de tăiere longitudinală. 
3. Prin rindeluire se obține precizia geometrică a secțiunii și a dimensiunilor. 
4. Ferăstrăul panglică execută operaţii de decupare. 
5. Îndreptarea este operaţie de debitare. 

      6.  Ferăstrăul circular dublu este prevăzut cu două discuri circulare, unul cu poziţie fixă şi 
celălalt cu poziţie reglabilă. 

      7.  Maşina de burghiat şi scobit orizontală execută numai găuri. 
      8.  Pentru furniruirea canturilor panourilor se foloseşte adeziv de tip aracet. 
      9.  Hârtia gumată se aplică pe faţa foilor de furnir. 
    10.  Sculele folosite la maşinile de frezat sunt cuţitele plane. 
 
SUBIECTUL II.                   (30 de puncte) 
II.1. În coloana A sunt enumeraţi indicatorii economici la debitare, iar în coloana B 
formulele cu ajutorul cărora se calculează valorile acestor indicatori. Scrieţi pe foaia de 
concurs asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din 
coloana B.                                                                                                                  5 puncte 
                                                                                                              

A. Indicatori economici B. Formule de calcul 

1. indicele de utilizare pentru lemn masiv                                                                             

2. consumul specific                                                                 

3. pierderile                                                                       

4. randamentul  

5. indicele de utilizare pentru PAL                                                                         

a. Vn  / Vb        [ m
3 / m3 ]     

b. Vn  / Vb X 100      [% ]     

c. Vb / Vn        [ m
3 / m3 ]     

d.  x D x n / 60x1000     [m /s ]     

e. 1 – Iu      [ m
3 ]    

f. Sn  / Sb        [ m
2 / m2 ]     
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II.2. Scrieţi,  pe foaia de concurs, informaţia corespunzătoare fiecărei cifre (1-5), astfel 
încât enunțul să fie corect din punct de vedere științific: 

    10 puncte 
 

a. Prin... (1)....de așezare se înţelege suprafaţa sau suprafeţele de aşezare în dispozitive  sau 
pe masa maşinii, în raport cu care se execută prelucrarea. 
b. Unitatea de măsură pentru.....(2).......este rot/ min. 
c. Secționarea este operația de tăiere ...... (3)..... a materiei prime. 

d. La maşina de burghiat şi scobit orizontală, axul portburghiu execută mişcarea de …(4)… şi  

mişcare de avans.  

e. Decuparea pieselor de formă rotundă, ovală sau eliptică se face folosind ferăstrăul ….(5)….şi 

dispozitive. 

 
 
II. 3. În figurile de mai jos sunt reprezentate operaţiile de prelucrare mecanică a unui 
perete lateral executat din PAL furniruit.  
Rezolvaţi, pe foaia de concurs, următoarele cerinţe:              15 puncte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a. Precizaţi denumirea fiecărei operaţii.      

b. Scrieţi operaţiile în succesiunea tehnologică.   

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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SUBIECTUL III.                                                           (40 de puncte) 

III.1. În  figura de mai jos este reprezentat un disc circular.                                  10 puncte 

Rezolvați următoarele cerinţe:                                                                                                                      
 

 
 

   a. Identificați denumirea elementelor constructive ale discului, marcate pe desen cu: D, d, g, gt 

   b. Precizați denumirea unghiurilor: α, β, γ. 
 
                                                                                                                                              

III.2. Se dă schema de mai jos. Răspundeţi, pe foaia de concurs, următoarelor cerinţe:   

                                                                                                                                   30 puncte 

   a.  Denumiţi utilajul reprezentat;    

   b.  Identificaţi părțile componente numerotate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 7;    

  c. Descrieți modul de lucru; 

   d.  Precizați 3 măsuri de protecția muncii pentru utilajul prezentat.                                          

   


