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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  
Etapa naţională  

Bistriţa, aprilie 2014 

 

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

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

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

Subiectul I                                                                                                           30 puncte 
 
I.1. 10 puncte 
     Pentru fiecare dintre cerintele de mai jos scrieţi, pe foaia de concurs, litera 
corespunzatoare răspunsului corect: 
 
1. Într-un solenoid foarte lung având N spire, pe lungimea l, parcurse de curentul I după 
aplicarea teoremei lui Ampère pe un drum închis dreptunghiular, inducţia magnetică are 
valoarea: 

a) S
l

IN
B


  ; 

b) 
l

IN
B r


 0 ; 

c) 
l

IN
H


 ; 

d) 
l

IN
H r


 0 . 

 
2. În figura de mai jos şublerul (cu vernier 1/20) măsoară dimensiunea: 

a) 42,4 cm; 
b) 42,2 mm; 
c) 58,4 mm; 
d) 42,4 mm. 

 

 
3. Măsurarea rezistenţei electrice prin metoda indirectă presupune realizarea unui montaj 
care utilizează două aparate electrice: un voltmetru şi un ampermetru. Precizaţi care 
montaj, reprezentat în figura de mai jos, este denumit „montajul AVAL”: 

a) montajul din cadranul I; 
b) montajul din cadranul II;  
c) montajul din cadranul III, 
d) montajul din cadranul IV. 
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4. Proprietatea unor cristale utilizată la realizarea traductoarelor de intrare şi reacţie, de a se 
încărca cu sarcină electrică pe unele dintre feţele acestora atunci când sunt supuse la 
solicitări de întindere sau de compresiune, după o anumită direcţie, se datorează: 
 a) efectul piezoelectric; 
 b) efectul fotovoltaic; 
 c) efectul Seebeck; 
 d) efectula Thomson. 
 
 
 
 
 
5. O aplicție a forței Laplace (forța electromagnetică) este galvanometrul magnetoelectric. 
Bobina galvanometrului, aflată în câmp manetic (N – S), se va roti, în funcție de sensul 
curentului ce trece prin conductoarele acesteia, conform desenului din imaginea de mai jos: 

    

a) b) c) d) 
 
6. Precizaţi care este schema electrică a unui releului termic.  
 

 
 

 

a) b) 

  
c) d) 

 
7. În imaginea de mai jos este redată o punte redresoare, utilizată de un redresor 
monofazat în punte. Precizaţi care este forma de undă obţinută la bornele redresorului 
(„+”  „-”) redată în graficele de mai jos: 

    

 a) b) c) d) 
 
 
 
 

 

    
    

 

  



 Ministerul Educaţiei Naţionale  
Subiecte pentru – Etapa naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Profil:Tehnic, Domeniul: Electric, electrotehnic, electromecanic  – clasa a XI-a 

 

P
ag

e3
 

8. Precizaţi care dintre imaginile de mai jos redă principiul de funcţionare a unui traductor 
inductiv: 

 
 
9. Pentru divizorul de curent, cu aplicaţie în extinderea domeniului de măsurare a unui 
ampermetru, valoarea curentului prin şunt este exprimată prin relaţia: 

a) 

sunt

A

sunt

R

R
II





1

1
; 

b) 

A

sunt

sunt

R

R
II





1

1
;    

c) 
Asunt

sunt
sunt

RR

R
II


 ; 

d) 

sunt

A

A
sunt

R

R

R
II





1

. 

 
10. În cazul motoarelor electrice, pentru organele în mişcare, realizarea legăturii electrice 
între înfăşurarea rotorică mobilă în spaţiu şi circuitul electric exterior se face cu ajutorul: 
      a) periilor şi a colectorului;  
      b) unui şurub şi piuliţă; 
      c) îmbinărilor prin lipire; 
      d) îmbinărilor prin pene. 
 
 
I.2. 10 puncte 

Trasnscrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei 
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul 
este fals. Transformaţi varianta considerată falsă în adevărată: 
1. În exteriorul unui magnet, liniile de câmp magnetic ies din polul nord şi intră în polul sud.  
2. Rezistenţa adiţională, utilizată la extinderea domeniului de măsurare a voltmetrului, se 

montează în serie cu aparatul de măsurat.  
3. Rolul corectorului de „zero”, din componenţa unui aparat analogic, este de a aduce acul 

indicator al aparatului la valoarea normală (poziţie „zero”).  
4. Capacitatea unui condensator este direct proporţională cu permeabilitatea dielectricului şi 

suprafaţa armăturilor şi invers proporţională cu distanţa dintre armături.  
 
I.3. 10 puncte 
     Senzorii utilizaţi în construcţia traductoarelor, funcţie de mărimea de intrare în blocul 
traductor, sunt construiţi ţinând seama de efecte/fenomene fizice. În coloana A sunt redate 
efectele/fenomenele fizice, iar în coloana B sunt redaţi tipuri de senzorii utilizaţi în 
construcţia traductorului. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din 
coloana A, şi litera corespunzătoare din coloana B. 
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A          (efect / fenomen fizic) B (senzor utilizat de traductor) 

1) Efect termoelectric     

 

a) 

Sonda magnetostrictivă 

2) Efect Hall         

 

b) Fotojoncţiune  

3) Efect magnetostrictiv      

 

c) Termocuplu  

4) Fotoemisie, fotovoltaic            

 

d) Sonda piezoelectrică 

5) Efect piezoelectric        

 

e) Sondă Hall 

  f) 
 
 
 

Tahogenerator 

 
 
Subiectul II                                                                                                          20 puncte 
 
II.1. 5 puncte 
A. Precizaţi cum poate fi inversat sensul de rotaţie a unui motor de curent alternativ. 
B. Indicaţi ce fel de agenţi folosesc elementele de acţionare hidraulice. 
C. Precizați cum poate fi stabilit sensul liniilor de câmp magnetic din jurul unui conductor 
rectiliniu parcurs de curent electric. 
D. Exprimaţi, sub formă matematică, „teorema I a lui Kirchhoff”. 
E. Realizarea practică a unui rezistor electric are la bază o formulă care depinde de material 
şi dimensiuni geometrice. Scrieţi expresia matematică a acestei formule. 
 
II.2. 5 puncte 

Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos: 

 Unitatea de măsură a presiunii în S.I. este ....1.... ea fiind o mărime scalară.  

 Separatoarele electrice nu pot închide sau deschide sub ...2... un circuit electric.  

 Transformatorul de curent se utilizează pentru extinderea domeniului de măsurare la 
…3… de curent alternativ.  

 Datorită forţei lui Ampère (cunoscută sub denumirea de forţă electromagnetică) 
conductoarele parcurse de  ...4... de acelaşi sens se atrag.  

 Inducția magnetică în interiorul unei ... 5... fără miez magnetic este:  
l

IN
B


 00  . 

II.3. 10 puncte 
    Pentru schema de comandă a inversării sensului de rotaţie a unui motor asincron trifazat 
se cer următoarele:                         
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a) menţionaţi la ce tensiune sunt alimentate 
bobinele contactoarelor K1 şi K2.                   
b) precizaţi ce rol au contactele normal închise 
K22 şi K12 din circuitul 11 şi 13.        
c) specificaţi ce semnificaţie are bara de 
contacte din subsolul schemei.                      
d) indicaţi rolul cnd K11 şi K21 din circuitele 12 
şi 14.                                                          
e) precizaţi ce rol au butoanele S2 şi S3 din 
circuitele 11 şi 13.                                                    
f) motivaţi care este rolul butonului S1.         
g) descrieţi rolul siguranţelor fuzibile F5 şi F6.                                                      

 
Subiectul III                                                                                                         40 puncte 
III.1. 16 puncte 

Se dau trei rezistenţe identice, cu valoarea R, grupate astfel: două în derivaţie, înseriate 
cu a treia. Gruparea este alimentată la o sursă ideală de tensiune cu valoarea E şi rezistenţă 
internă nulă. Se cer: 

a) Desenaţi schema electrică; 
b) Calculaţi valoarea rezistenţei echivalente a grupării; 
c) Calculaţi valoarea intensităţii curentului generat de sursă;  
d) Valoarea tensiunii la bornele rezistenţelor grupate în derivaţie. 

 
III.2. 24 puncte 
     Dorim etalonarea unui ampermetru, A2. Acesta este conectat în serie cu un ampermetru 
etalon la o sursă de tensiune continuă de 3,5 V şi o rezistenţă cu valoarea R = 60 Ω. 
Ampermetrul etalon, A1, are clasa de exactitate 0,5. În urma măsurării au rezultat valorile 
prezentate în figurile de mai jos (A1: 50 div, A2: 52 div). 
 

 
Se cer: 
a) domeniile de măsurare ale celor două miliampermetre, A1 şi A2; 
b) rezistenţele interioare RA ale celor două miliampermetre A1 şi A2; 
c) clasa de exactitate a miliampermetrului A2; 
d) elaboraţi schema electrică utilizată la etalonarea miliampermetrului A2; 
e) valorile indicate de cele două aparate; 
f) valoarea intensităţii curentului electric, I, înainte şi după montarea cele două aparate, A1 şi 
A2. 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  

Etapa naţională  
Bistriţa, aprilie 2014 

 

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

 

Barem de corectare şi notare 

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

 

SUBIECTUL I                                                                                                            30 puncte 

I.1.  10p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b d b a b b b d b a 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

I.2.  10p 

1 2 3 4 

A A A F 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.  

Pentru transformarea variantei false în variantă adevărată se acordă 2 puncte. 
R.  Capacitatea unui condensator este direct proporţională cu permitivitatea dielectricului şi 
suprafaţa armăturilor şi invers proporţională cu distanţa dintre armături.  2p 

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

I.3.  10p 

1 2 3 4 5 

c e a b d 

 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

Subiectul II                                                                                                               20 puncte 

 

II.1 5p 
A.   Se inversează 2 faze între ele la conectarea motorului la reţea. 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
B.   Uleiuri hidraulice. 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
C.  Regula observatorului lui Ampère sau regula mâinii drepte sau regula tirbușonului lui 
Maxwell. 

Se acordă 1 punct pentru enumerarea corectă a uneia dintre cele trei reguli.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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D.   0
1




n

k

Ki  

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

Se acceptă orice formulare corectă. 

E.   
S

l
R   

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

II.2. 5p 
1 – pascal. 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

2 – sarcină. 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

3 – ampermetrele. 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

4 – curenţi. 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

5 – bobine.   

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

 

II.3 – 10  

a –  220 V  1p 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

b – CONTACTE DE INTERBLOCARE A COMENZILOR ALEATOARE  2p 

Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

c – INDICĂ POZIŢIA CONTACTELOR ÎN CIRCUITELE SCHEMEI  2p 

Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

d – CONTACTE DE AUTOMENINERE  2p 

Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

e – BUTOANE DE ACŢIONARE ÎN CELE DOUĂ SENSURI       1p 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

f – PENRU OPRIREA ALIMENTĂRII CIRCUITULUI DE COMANDĂ   1p 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

g – DE PROTECŢIE LA SCURTCIRCUIT A CIRCUITULUI DE COMANDĂ   1p 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 
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Subiectul III                                                                                                            40 puncte 
 
III.1.  16p 

a)       3p 

Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect exprimat. 

Se acordă 1 punct pentru răspuns parţial corect. 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 
 

b) Gruparea derivaţie are rezistenţa echivalentă:   

RRRRed

2111
  2p   

Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect exprimat (1p pentru formulă, 1p pentru rezultat) 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

2

R
Red     2p 

Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect exprimat. 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

 
Gruparea serie derivaţie va avea valoarea: 

2

3

2

R
R

R
RRR ede   3p  

Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect exprimat (1p pentru formulă, 1p pentru 

introducerea datelor în formulă, 1p pentru rezultat) 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 
 

c) 
R

E

R

E

R

E

R

E
I

e


3

2

3

2

2

3
  3p  

Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect exprimat (1p pentru formulă, 1p pentru 

introducerea datelor în formulă, 1p pentru rezultat) 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

  
d) Tensiunea la bornele grupării derivaţie este: 

EEE
R

E
REIREU 

3

1

3

2

3

2
   3p   

Se acordă 3 puncte pentru răspuns corect exprimat (1p pentru formulă, 1p pentru 

introducerea datelor în formulă, 1p pentru rezultat) 

Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 
 

III.2.  24p 

a)   A1 – 100 mA;  A2 – 80 mA.  2p 
Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect exprimat. 
Se acordă 1 punct pentru răspuns parţial şi corect exprimat. 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

       

b)   RA1 = 2 Ω;   RA2 = 8 Ω.  2p 
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Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect exprimat. 
Se acordă 1 punct pentru răspuns parţial şi corect exprimat. 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

 c)   C = 1,5  1p 

Se acordă 1 punct pentru răspuns corect exprimat.  

Pentru răspuns greşit, incomplet sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte. 

d)  schema electrică de etalonat  9p 

   
 
Se acordă 3 puncte pentru elaborarea schemei cu aparatele A1, A2 şi rezistenţei R. 
Se acordă 1 punct pentru răspuns parţial şi corect exprimat (sens curent, inscripţionare RA1, 
RA2, R, inscripţionare sursă). 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

 

e)  IA1 = 50 mA = 0,05 A;  IA2 = 52 mA = 0,052 A  2p 
Se acordă  2 puncte pentru răspuns corect exprimat. 
Se acordă 1 punct pentru răspuns parţial şi corect exprimat. 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

 

f)  valoarea curentului înaintea montării aparatelor de măsurat 

mAA
R

U
I )3(,58)3(058,0

60

5,3
   4p   

 
Se acordă  4 puncte (1p formulă + 1p introducerea datelor în formulă + 1p rezultat + 1p 
unitate de măsură) 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 
 

 valoarea curentului după montarea aparatelor de măsurat 

     mAA
RRR

U
I

AA

5005,0
70

5,3

21




   4p  

Se acordă  4 puncte (1p formulă + 1p introducerea datelor în formulă + 1p rezultat + 1p 
unitate de măsură) 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte. 

 

 
 


