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

 
Proba scrisă 

Profilul: Tehnic 
Domeniul: Industrie textilă și pielărie 
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 dintre cerințele de mai jos (1- 10) scrieţi, pe foaia de concurs, litera 
corespunzătoare răspunsului corect.                                                                  10 puncte                                                             

 
1 După structură firele pot fi clasificate în: 

a. fire simple, fire multiple  
b. fire cardate, fire pieptănate 
c. fire crude, fire finisate 
d. fire de vigonie, fire semipieptănate 

2 Fibra de in are repriza: 
a. 8% 
b. 15% 
c. 12% 
d. 18% 

3 Culoarea fibrelor depinde de: 
a. polimerul de bază 
b. gradul de pigmentare naturală 
c. substanțele care însoțesc polimerul de bază  
d. gradul de pigmentare naturală  și de substanțele secundare care însoțesc 

polimerul de bază  
4 Pregătirea firelor de bătătură pentru țesere cuprinde și operația de: 

a. bobinare 
b. urzire 
c. încleiere 
d. năvădire 

5 În imagine este prezentat: 
a. un ochi de tricot normal cu aspect față 
b. un ochi de tricot normal cu aspect spate 
c. un ochi de tricot de urzeală  
d. un ochi de tricot vanisat  

6 Fibra cu luciu slab este: 
a. mătasea naturală 
b. inul 
c. bumbacul cu fibre aspre 
d. bumbacul mercerizat 

7 Proprietatea tricotului de a-și modifica forma sub acțiunea unei forțe exterioare și de  a 
reveni la forma inițială când acțiunea forței încetează, se numește: 

a. alungire la întindere 
b. extensibilitate 
c. deșirabilitate 
d. elasticitate 
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8 După structură tricoturile pot fi: 
a. tricoturi metraj plane și tricoturi conturate spațial  
b. tricoturi metraj tubulare și tricoturi semiconturate 
c. tricoturi simple (din bătătură) și tricoturi din urzeală  
d. tricoturi conturate spațial și tricoturi conturate plan 

9   Pentru aprecierea durabilității la exploatare a materialelor textile se determină: 
a. grosimea 
b. rezistența la uzură prin frecare  
c. rezistența la tracțiune 
d. desimea 

10  În funcție de materia primă,  țesăturile pot fi: 
a.  țesături decorative 
b.  țesături înguste 
c.  țesături de mătase și tip mătase 
d.  țesături simple realizate dintr-o urzeală și o bătătură 

 
I.2. Transcrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e) 
şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că enunţul este adevărat, sau litera F, 
dacă apreciaţi că enunţul este fals.                                                                         5 puncte 
 
a. Torsionarea se realizează prin rotirea în jurul axei proprii a unei secțiuni transversale a 

înșiruirii de fibre, în raport cu altă secțiune a înșiruirii considerată relativ staționară. 
b. Țesăturile sunt produse textile obținute prin buclarea unui fir sau a unui sistem de fire. 
c. Permeabilitatea la aer este proprietatea tricoturilor de a împiedica degajările de căldură 

ale corpului către mediul înconjurător. 
d. Fibrele poliamidice au cea mai mare rezistență la frecare. 
e. Bluza este un produs vestimentar cu sprijin pe linia umerilor. 

 
I.3. În coloana A sunt enumerate tipuri de ochiuri de tricot din bătătură (simple), iar în 
coloana B sunt indicate caracteristicile acestora. Scrieţi, pe foaia de răspuns, 
asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele din coloana B.                          5 puncte 
 
 

A.Tipuri  de ochiuri   B. Caracteristici  

1. Ochi normal a. Este format dintr-un ochi reţinut care are, pe lângă bucla 
de ac, una sau mai multe bucle netransformate în 
ochiuri. 

2. Ochi vanisat b. Este format din două fire alimentate în paralel cu poziţii 
strict determinate, firul de fond şi firul de pluş, care 
formează bucle de platină mari, numite bucle de pluş. 

3. Ochi reținut c. Este un ochi normal sau reținut care, după realizarea lui, 
este trecut pe ochiurile vecine, la stânga sau la dreapta; 
șirul se continuă cu o buclă de început. 

4. Ochi dublu d. Este alcătuit din cele mai simple elemente de structură 
(bucla de ac, bucla de platină, flancuri), realizate dintr-un 
fir sau mai multe fire care evoluează în paralel. 

5. Ochi transferat e. Este un ochi normal alcătuit din două fire cu poziţie strict 
determinată: firul de fond, ce apare pe spatele tricotului 
şi firul de vanisare, ce apare pe faţa tricotului. 

 f. Are bucla de ac dispusă în rândul ulterior celui în care a 
fost format, iar în spatele lui se distinge un segment de 
flotare. 
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Subiectul II                                                                                                        (30 de puncte) 
                   
II.1. Referitor la procesele tehnologice de fabricare a tricoturilor, răspundeți, pe foaia de 
concurs, următoarelor cerințe:                                                                                  10 puncte 
                                                                                  
a. Definiți tricoturile. 
b. Enumerați principalele etape ale unui proces tehnologic în tricotaje. 
c. Precizați două operații cu caracter tehnologic și două operații netehnologice din cadrul 

proceselor tehnologice de fabricare a tricoturilor.    
 
II.2. Scrieți, pe foaia de concurs, informația corespunzătoare fiecărei cifre (1-10), astfel 
încât enunțul să fie corect din punct de vedere științific:                                  10 puncte 
 
a. Ața de cusut este cel mai important material......(1).......folosit la.....(2)......îmbrăcămintei, 
de care depinde asamblarea corespunzătoare a detaliilor produselor. 
b. Împâslirea este o caracteristică a fibrelor de.....(3).....și a altor păruri, determinată de 
prezența......(4)......la suprafață. 
c. Fibrele chimice sunt …(5)… , însă pot fi și colorate, dacă se adaugă în soluția/topitura  
…(6)…  un pigment. 
d.  Lățimea este....(7)...... între primul și ultimul fir de urzeală/ochi de tricot, măsurată pe 
direcția.....(8).....a bucății de material. 
e. Deșirabilitatea este determinată de ruperea unui …(9)… de structură al ...(10)... datorită 
unor forțe ce depășesc rezistența firului sau datorită degradării acestuia prin uzură. 
 
II.3. Prezentați caracteristicile a două dintre conformațiile cu anomalii ale corpului omenesc.  
                                                                                                                                 10 puncte 
 
Subiectul III                                                                                                       (40 de puncte)                                                                                                                          
  

III.1.             
A. Un mosor cu fir cântărește 850 g, mosorul gol cântărește 150 g. Știind că lungimea firului 
de pe mosor este de 35 Km, să se calculeze: 

a. Fineţea exprimată în Nm, Tt, Td utilizând relațiile de definiție; 
b. Forța de rupere, știind că firul are lungimea de rupere  25 km. 

B. Ordonaţi crescător din punct de vedere al fineţii, exprimată în Nm, următoarele fire:   F1/ 
Nm = 3000;   F2/ Td = 6 den;   F3/ Tt = 0,5 tex.  

                                                                                                                           
                                                                                                                       25 de puncte 

III.2. Elaboraţi un eseu cu titlul „Alungirea la rupere a fibrelor textile” respectând următoarele 
cerințe:                                                                               
a.  Precizarea direcției de acțiune a forțelor exterioare care determină alungire fibrelor; 
b. Scrierea relațiilor de calcul, cu explicitarea termenilor, pentru alungirea absolută și 
alungirea relativă; 
c. Definirea componentelor alungirii absolute. 
                                                                                                                                  15 puncte 
 
 
 

 


