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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 07.IV.2010

Profil: TEHNIC
Calificarea: Tehnician Electrotehnist
Clasa: a XII-a rută progresivă

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I TOTAL: 30 puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaie, litera corespunzătoare
răspunsului corect :
1. Acul indicator al unui wattmetru având constanta Kw = 20 W/div, se opreşte în faţa
diviziunii 50. Puterea electrică măsurată este:

a) 0,4 W;
b) 2,5 W;
c) 1000 W;
d) 100 W.

2. Pentru măsurarea tensiunii în curent continuu se foloseşte :
a) ampermetrul electrodinamic;
b) voltmetrul electrodinamic;
c) voltmetrul magnetoelectric;
d) transformatorul de măsură de tensiune.

3. Pe calea de reacţie a unui sistem de reglare automată este montat :
a) regulatorul automat;
b) traductorul;
c) elementul de comparaţie;
d) elementul de execuţie.

4. Abaterea mărimii de ieşire de la valoarea prescrisă prin mărimea de intrare a unui sistem
de reglare automată se obţine la ieşirea:

a) traductorului;
b) regulatorului automat;
c) elementului de comparaţie;
d) elementului de execuţie

5. Elementele principale ale sistemelor energetice sunt :
a) centralele electrice interconectate, reţelele electrice de energie şi reţele de

termoficare;
b) centrale termice, reţele electrice şi reţele de termoficare;
c) centrale termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice şi  reţelele electrice;
d) turbine hidraulice, reţele, consumatori.

6. Apariţia cercului de foc la colector se datorează :
a) scurtcircuitării unei spire din înfăşurarea rotorică;
b) defectarea colectorului;
c) întreruperii înfăşurării rotorice;
d) întreruperii înfăşurării statorice.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Energetic%C4%83
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7. Wattmetrul electrodinamic are scala de măsurare:
       a)  inversă şi uniformă
       b) directă şi uniformă
       c)  inversă şi neuniformă
       d) directă şi neuniformă

8. Conturnarea este solicitarea care poate apărea la izolatoarele:
a)  solide;
b)  lichide;
c) gazoase;
d) metalice.

9. Prin suprasarcină se înţelege depăşirea valorii:
      a) nominale a curentului;
      b) nominale a tensiunii;

c) frecvenţei curentului electric;
d) nominale a curentului de scurtcircuit.

10. Protecţia unui motor la scurtcircuit se realizează prin:
     a) relee termice;
     b) contactoare;
     c) siguranţe fuzibile;
     d) relee intermediare.

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen cifra corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi
notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă
apreciaţi că enunţul este fals:
1. Transformatorul de măsură de curent este utilizat pentru extinderea domeniului de
măsurare a unui voltmetru.
2. Traductoarele sunt dispozitive care servesc la convertirea unei mărimi fizice, numită
mărime de intrare, într-o mărime de altă natură sau de acelaşi fel, dar care variază în altă
gamă de valori, numită mărime de ieşire, cu scopul de a măsura mărimea de intrare.
3. Manşonul de cablu este un înveliş etanş din fontă, plumb, aluminiu sau PVC, care
acoperă joncţiunea a două cabluri.
4. Branşamentul este legătura dintre reţeaua furnizorului de energie electrică şi circuitul
utilizatorului.
5. Spaţiul de aer dintre stator şi rotor care facilitează mişcarea relativă între cele două
armături poartă denumirea de întrefier.

I.3. În tabelul de mai jos, în coloana A sunt date amenajările unei centrale hidroelectrice, iar
în coloana B, rolurile acestora. Realizaţi asocierile corespunzătoare .

Amenajarea Rolul
1. barajul a. este un rezervor înalt, situat la capătul canalului de

aducţiune, care face legătura între acesta şi conducta forţată;
2. lacul de
acumulare

b. constituie o rezervă “tampon” de apă, care compensează
variaţiile de debit are râului.

3. canalul de
aducţiune

c. creeză o acumulare de apă, sau o cădere de apă, sau
ambele scopuri, prin închiderea văii unui curs de râu.

4. castelul de
echilibru

d. asigură circulaţia apei între captare şi castelul de echilibru, cu
o pierdere minimă de nivel.

5. conducta
forţată

e. este conducta prin care se evacuează apa din turbinele
hidraulice, în cursul natural al râului
f. uneşte castelul de echilibru cu sala turbinelor.
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Subiectul II TOTAL: 20 puncte
II.1.

1. Specificaţi unitatea de măsură, în S.I.,  a puterii aparente.
2. Precizaţii  rolul  unui dispozitiv de automatizare în cadrul unui proces tehnologic.
3. Enumeraţi ce surse de energie primară folosesc centralele termoelectrice.
4. Specificaţi  tipurile de solicitări la care sunt supuse aparatele electrice.
5. Denumiţi maşina electrică ce face conversia energiei electrice în energie mecanică.

II. 2.
1. Dacă mărimea de ieşire este o rezistenţă, o inductanţă sau o capacitate electrică,

traductoarele se numesc .....(1)...…
2. Mărimea care este supusă reglării într-o valoare prescrisă este cunoscută sub

denumirea de mărime … (2)…..
3. Manşonul de cablu este un ...(3).... etanş din fontă, plumb, aluminiu sau PVC, care

acoperă joncţiunea a două cabluri.
4. Colectorul maşinii de curent continuu are rolul de redresor …..(4) …… al tensiunii

electromotoare induse.
5. Uzura în lagărele maşinilor electrice se datorează funcţionării acestora fără .....(5)......

II.3.
În figură  este prezentat un multimetru analogic (MAVO – 35), precum şi enumerarea
elementelor componente ale acestui aparat. Scrieţi pe foaia de examen denumirile
corecte ale elementelor componente cărora le sunt asociate  cifrele 2, 3, 7, 9, 10.



Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 07 APRILIE 2010

Profil: tehnic, calificarea: tehnician electrotehnist – clasa a XII-a ruta progresivă 4

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 07.IV.2010

Profil: TEHNIC
Calificarea: Tehnician Electrotehnist
Clasa: a XII-a rută progresivă

Barem de corectare şi notare

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

Subiectul I                       30 puncte

I.A.          10 puncte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c c b c a c b a a c

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

I.B.            10 puncte
1 2 3 4 5
F A A A A

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

I.C.          10 puncte
1 2 3 4 5
c b d a f

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

Subiectul II                        20 puncte

1. 5 puncte
1 – VA; 2 – realizează operaţiile de comandă şi de reglare; 3 – solizi – cărbune, lichizi –
păcură, - gazoşi – gaz metan; 4 – solicitări termice, electrice, mecanic, condiţii de mediu; 5 –
motor electric
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit, incomplet,  sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

2. 5 puncte
1- parametrice; 2 – reglată; 3 – înveliş; 4 - mecanic ; 5 -  lubrifiant;
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

3. 10 puncte
Cifră Denumirea

2 Scală gradată
3 Ac indicator
7 Corector de zero
9 Comutator
10 Reglaj de zero al ohmmetrului

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.
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Subiectul III                        40 puncte
1 – 20 puncte
a) – Puntea Wheatstone
Se acordă 4 puncte pentru  răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte
b) Rezistenţa Ra, înseriată cu galvanometrul, limitează valoarea curentului ce trece prin
instrumentul de nul.
Se acordă 4 puncte pentru  răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte
c) Echilibrarea electrică a punţii Wheatstone se realizează prin modificarea rezistenţei
variabile, 3R ,  din braţul punţii, până când curentul prin galvanometru ajunge la zero .
Se acordă 4 puncte pentru  răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte

d) xRRRR  231   sau

3
2

1 R
R

R
Rx 

Se acordă 4 puncte pentru  răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

e) 3
2

1 R
R

R
Rx    126

20

40
xR

Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect (1 punct pentru formulă, 2 puncte pentru
introducerea datelor în formulă şi rezultat corect, 1 punct de unitatea de măsură).
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte.

2 – 20 puncte
a) 1 – ax
    2 – miez magnetic
    3 – înfăşurare rotorică
    4 – colector
    5 – lagăr cu rostogolire (rulment)
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare  răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte
b) 1 – susţinere a masei rotorice şi de transmitere a mişcării de rotaţie
    2 – închiderea circuitului magnetic
    3 – rol de a produce câmpul magnetic de reacţie
    4 – redresor mecanic
    5 – asigură mişcarea relativă a rotorului faţă de stator
Se acordă  câte 2 puncte pentru fiecare  răspuns corect.
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte

Notă:
Se punctează orice altă formă de răspuns corect.
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Subiectul III TOTAL: 40  puncte

III.1. Măsurând rezistenţa RX cu ajutorul punţii din figura
alăturată, s-au obţinut următoarele valori:
R1 = 40 Ω, R2 = 20 Ω şi R3 = 6 Ω.

Se cer:
a) denumiţi puntea utilizată la măsurare;
b) precizaţi ce rol are rezistenţa Ra, montată în serie

cu galvanometrul (instrument de nul);
c) modul de echilibrare al punţii;
d) condiţia de echilibru a punţii;
e) calculaţi valoarea rezistenţei RX.

III.2. Se dă figura de mai jos:
a) Identificaţi elementele componente numerotate de la 1 la 5;
b) Specificaţi rolul fiecărui element identificat.
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