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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2019 

 
Probă scrisă 

 

Profilul:Tehnic 
Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice 
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.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:   (10 puncte) 
1. Compartimentarea clădirilor pe verticală se face prin: 
a) pereți portanți; 
b) pereți despărțitori; 
c) planșee; 
d) acoperiș. 
2. Compensatoarele de dilatație se montează pe coloane astfel : 
a) la primul etaj; 
b) la fiecare două etaje; 
c) la fiecare etaj; 
d) la ultimul etaj. 
3. Elementul de protecție al unei scări este: 
a) mâna curentă; 
b) treapta; 
c) balustrada; 
d) contratreapta. 
4.Materialele și SDV-urile utilizate la zugrăveli sunt: 
a) lopată, mistrie, var, pensulă; 
b) bidinea, trafalet, var, pigmenți; 
c) ipsos,mistrie, var, mortar de var; 
d) mortar de var, pigmenți, pensulă, ipsos. 
5. Pe coloana de scurgere, la o clădire P+4, piesele de curățire se amplasează: 
a) la ultimul etaj; 
b) la primul etaj ; 
c) la fiecare etaj ; 
d) la primul și ultimul etaj. 
6. Denumirea culorii convenționale pentru conducta de apa caldă este: 
a) albastru; 
b) cafeniu; 
c) roșu; 
d) violet. 
7. Semnul convențional                reprezintă:     
a) conductă care urcă; 
b) conductă care vine de sus; 
c) conductă care vine de jos; 
d) conductă care coboară. 
8. Pentru suprafața unei încăperi, unitatea de măsură este: 
a) cm; 
b) m; 
c) m3; 
d) m2. 
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 9. Durabilitatea normală sau obișnuită a unei construcții este între: 
a) 10 - 20 ani; 
b) 10 - 30 ani; 
c) 20 - 40 ani; 
d) 20 - 50 ani. 
10.Ordinea de introducere a materialelor în betonieră este: 
a) adaosul de liant, nisip, pastă de var, apă; 
b) pastă de var, adaos de liant, apă, nisip; 
c) apă, pastă de var, nisip, adaos de liant; 
d) nisip, adaos de liant, apă, pastă de var. 

 
I.2. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi notaţi cu litera A dacӑ consideraţi afirmaţia 
adevӑrată sau litera F dacӑ este falsӑ.                                                                  (5 puncte) 
1) Este admisă montarea subterană a conductelor de gaze sub linii de tramvai sau de cale 

ferată în lungul acestora.  
2) Unitatea de măsură a lucrărilor de zidărie este metrul pătrat. 
3) Stratul de apă de 6 până la 8 mm situat în sifonul de scurgere se numeşte garda 

hidraulică. 
4) Mortarul este un amestec omogen de liant, pietriş şi apă. 
5) Structura unei construcții este alcătuită din două părți principale: infrastructură și 

suprastructură. 
 
 I.3. În coloana A sunt reprezentate prin semne convenționale pentru materiale de 
construcții și instalații, iar în coloana B sunt specificate denumirea acestor materiale.  
Realizaţi pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele 
corespunzӑtoare din coloana B.                                                                            (5 puncte)                                                  
  

Coloana A – materiale de construcții și 
instalații 

Coloana B – denumire material 

 
1. 
 

a. Beton armat 

2. 
 
 

b. Spălător cu platformă 

3. 

 

 

c. Cadă de baie dreptunghiulară 

4.    

 

 

d. Lemn, secțiune transversală pe fibră 

5. 
 
 

e. Beton 

 
 
 

f. Zidărie de cărămidă 
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SUBIECTUL II              30 de puncte 
II.1. Studiaţi cu atenţie desenul de mai jos. Identificați oricare cinci elemente 
componente ale instalației de circulație a apei calde de consum menajer.      (5 puncte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2. Studiaţi cu atenţie fundația cu secțiune dreptunghiulară din desenul de mai jos.  

(9 puncte) 
a. Identificați cele șase elemente componente. 
b. Numiți semnificațiile simbolurilor: B, H și bo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.3. Completaţi spaţiile libere în textele de mai jos, alegând dintre următoarele 
cuvinte: cuprinde, finisaj, partea, fundațiilor.                                                      (8 puncte) 
a. Suprastructura sau elevația clădirii este……(1)………din clădire situată deasupra 

terenului și ……(2)……… toate elementele de rezistență în afara ……(3)…….., precum 
și lucrările de ……….(4)……..  și protecție ale clădirii. 
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II.4. Prezentați cele patru lucrări de instalații care asigură un grad ridicat de confort la 
o clădire.                                 (8 puncte) 
Subiectul III                            40 de puncte 
III.1. Pentru elementul de construcții din desenul de mai jos, răpundeți la următoarele 
cerințe:                     (4 puncte) 
a. Calculați perimetrului feţei ABCD. 
b. Calculați aria feţei ABCD. 
c. Calculați volumul plăcii de beton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2. În desenul de mai jos, se dă o porţiune din planul unei clădiri. Înălţimea nivelului este 
de 3,10 m. Analizaţi desenul şi răspundeţi, pe foaia de concurs, următoarelor cerinţe.  

   (36 de puncte) 
a) Calculați suprafaţa pardoselii fiecărei încăperi. 
b) Calculați suprafața totală a golurilor.  
c) Calculați suprafața totală a planșeului. 
d) Volumul încăperilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


