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

 
Probă scrisă 

Profilul: Tehnic 
Domeniul: Electric, electrotehnic, electromecanic 
Clasa: a XII-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. Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre în curent alternativ se realizează cu: 

a. șunt;                          

b. transformator de tensiune; 

c. rezistență adițională; 

d. transformator de curent. 

2. Cuprul utilizat la bobinarea transformatoarelor este un material: 

a. conductor; 
b. electroizolant; 
c. magnetic; 

                 d.  semiconductor  

3.  Un wattmetru are valorile nominale Un = 200 V, In = 2,5 A şi numărul de diviziuni gradate pe scala 

wattmetrului N = 100 div. Precizaţi care este constanta wattmetrului: 

a.  KW = 5 W/div; 

b.  KW = 10 W/div; 

c.  KW = 25 W/div; 

d.  KW = 200 W/div; 

4. Relația matematică de calcul a rezistenței electrice în raport cu rezistivitatea electrică este: 
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5.  Șurubul micrometrului are pasul: 

a. 0,5 mm 
b. 1mm 
c. 0,01 mm 
d. 0,002 mm 

           

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. Elementele de execuţie hidraulice folosesc ca agent motor un lichid sub presiune, de obicei, 

ulei hidraulic.   

b. Ohmmetrele derivaţie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mari, scara gradată a 

acestora fiind  inversă  şi foarte neuniformă.  
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c. Traductoarele capacitive au la bază variaţia capacităţii unui condensator în funcţie de 

dimensiunile geometrice ale condensatorului.  

d. Micrometrele se construiesc cu limite de măsurare multiplu de 15 mm.               

e. Pentru a măsura cu un ampermetru acesta se montează în paralel cu consumatorul. 

 

I.3. 10 puncte  
În coloana A sunt enumerate tipuri de Aparate electrice de joasă tensiune, iar coloana B Rolul 
funcțional. Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B.                   
 

A – Aparate electrice de joasă tensiune B - Rolul funcțional 

1. Siguranțe fuzibile a. comanda automată a motoarelor și 
circuitelor electrice 
 

2. Prize și fișe industriale b. pornirea cu tensiune redusă a motoarelor 
asincrone 
 

3. Contactoare c. conectarea la rețea a receptoarelor mobile 
 

4. Autotransformatoare de pornire d. conectare și protecție a motoarelor și 
circuitelor electrice 
 

5. Chei de comandă e. protecția instalațiilor electrice la 
scurtcircuit 
 

 f. conectarea circuitelor de comandă 
 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 10 puncte 

În figura următoare este prezentată plăcuța indicatoare a unui motor asincron trifazat. Precizați, pe 

foaia de concurs, semnificația cifrelor notate de la 1 la 5.                                

                                                                                             

 
II.2. 10 puncte 

Scrieți, pe foaia de concurs, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere, astfel încât 

afirmațiile să fie corecte.          

 a. Aparatele de inducţie sunt dispozitive de curent ..(1)..., bazate pe fenomenul de inducţie 

electromagnetică. 

b. Transformatoarele de curent se utilizează pentru măsurarea curenților  alternativi mai ...(2)... de  

50 A. 

c. Între statorul și rotorul motoarelor electrice se găsește un spațiu numit ......(3).......  . 
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d. Pentru alimentarea părții motoare a elementului de execuție al unui sistem de reglare automată 
se folosesc surse electrice, surse...(4)... și surse hidraulice. 
e. Reactanța capacitivă a unui condensator ideal este ...(5)... proporțională cu frecvența.  
 
II.3. 10 puncte    

În figura de mai jos este reprezentată schema de montaj a unui transformator.            

a. Precizați care sunt condițiile de legare a transformatorului în schemă.           

b. Identificați aparatele de măsurat notate cu V1, W, A, specificând rolul lor.                    

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

c. Determinați raportul de transformare atunci când tensiunea din primarul transformatorului este  

U1 = 220 V, iar cea din secundarul transformatorului este U2 = 24 V.              

 
SUBIECTUL al III-lea (40 de puncte) 
III.1.  20 de puncte 

O sursă de tensiune continuă cu rezistenţa internă ri  = 4  şi tensiunea electromotoare E = 48 V 
alimentează un rezistor având rezistenţa electrică R = 475 Ω. Pentru măsurarea intensităţii 

curentului electric, se montează în circuit un ampermetru cu rezistenţa internă rA = 1.  
a. Reprezentaţi, pe foaia de concurs, schema electrică a circuitului.     
b. Determinaţi intensitatea curentului electric în circuit.       
c. Calculaţi puterea electrică disipată pe rezistor.        
d. Dacă se conectează  un voltmetru în circuit, care să măsoare tensiunea la bornele rezistorului, 
reprezentați, pe foaia de concurs, schema electrică, precizând cum trebuie să fie rezistenţa internă 
a voltmetrului faţă de valoarea rezistenței electrice R.      
 
III.2. 20 de puncte 
 Într-un circuit alimentat de un generator de curent alternativ este conectat un receptor care are o 
rezistenţă activă R = 8 Ω  şi o reactanţă XL = 6 Ω. Tensiunea la bornele generatorului este  
U = 2000 V.  
a. Calculați impedanța circuitului.          
b. Calculați factorul de putere al circuitului.         
c. Determinați puterile activă, reactivă și aparentă.                
 
 


