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

Profil: TEHNIC
Calificarea: TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE
Clasa: a XI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte

1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Pentru măsurarea tensiunii electrice se utilizează montajul:

2. Traductoarele parametrice rezistive pot fi:
a. de inducţie;
b. piezoelectrice;
c. reostatice;
d. fotovoltaice.

3. Prizele şi fişele sunt:
a. aparate de protecţie;
b. aparate de racord la instalaţia electrica a receptoarelor;
c. aparate de comandă şi control;
d. aparate de semnalizare.

4. Organele de execuţie electrice au în componenţa lor:
a. o vană;
b. un reostat;
c. un robinet;
d. un şubler.

5. În funcţie de viteza de răspuns, regulatoarele automate pot fi:
a. parametrice;
b. generatoare;
c. pentru procese rapide;
d. liniare.

6. Wattmetrele electrodinamice sunt alcătuite din bobine fixe şi bobină mobilă:
a. legate în serie cu circuitul;
b. legate în paralel cu circuitul;
c. legate în serie, respectiv în paralel cu circuitul;
d. legate în paralel, respectiv în serie cu circuitul.

7. Simbolul din figura alăturată corespunde unui aparat:
a. magnetoelectric;
b. feromagnetic;
c. electrodinamic;
d. ferodinamic.
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8. Rotorul cu poli aparenţi este specific pentru:
a. maşina sincronă;
b. generator de curent continuu;
c. motor de curent continuu;
d. motor asincron;

9. Transformatoarele sunt utilizate:
a. numai la modificarea tensiunii la bornele receptoarelor;
b. numai la modificarea curentului absorbit de receptor;
c. la modificarea tensiunii de alimentare, a curentului şi uneori a numărului de faze;
d. la modificarea frecvenţei curentului electric.

10. Funcţionarea în gol a transformatorului monofazat are loc atunci când:
a. înfăşurarea primară este alimentată la tensiunea nominală iar bornele înfăşurării

secundare rămân neconectate;
b. înfăşurarea primară este alimentată la tensiunea nominală iar la bornele

înfăşurării  secundare se conectează o reactanţă capacitivă;
c. înfăşurarea primară este alimentată la tensiunea nominală iar la bornele

înfăşurării  secundare se conectează o reactanţă inductivă;
d. înfăşurarea primară este alimentată la tensiunea nominală iar la bornele

înfăşurării  secundare se conectează un rezistor.

11. Contactorul are rolul:
a. de a închide curenţii în condiţii normale de funcţionare;
b. de a întrerupe curenţii în condiţii normale de funcţionare;
c. de a închide, suporta şi întrerupe curenţii în condiţii normale de funcţionare;
d. de a proteja circuitele împotriva curenţilor de scurtcircuit.

12. Din categoria aparatelor folosite pentru protecţie la suprasarcină fac parte:
a. releele  termice;
b. comutatoarele şi siguranţele fuzibile;
c. releele electromagnetice;
d. descărcătoarele.

2.Transcrieţi  pe foaia de concurs cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul
este fals.

1. Colectorul maşinii de curent continuu  are rolul de redresor în regim de generator.
2. Înfăşurarea de excitaţie a generatorului sincron se alimentează în curent alternativ.
3. Separatoarele se folosesc pentru întreruperea circuitelor sub tensiune, dar fără

sarcină.
4. Funcţionarea unui bimetal se bazează pe fenomenul de histerezis;
5. Simbolul     corespunde unui separator.
6. Un releu maximal acţionează la scăderea mărimii de intrare sub o valoare prescrisă.
7. Aparatele magnetoelectrice funcţionează numai în curent continuu.
8. Măsurarea rezistenţei electrice  cu ohmmetrul este o metodă de măsurare indirectă.

3. Asociaţi elementele din cele două coloane ale tabelelor de mai jos:

1. În coloana A sunt enumerate tipurile de înfăşurări ale maşinii de curent continuu, iar
în coloana B componente ale maşinii pe care sunt amplasate. Scrieţi în dreptul
cifrelor din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B pentru a stabili asocierile
corecte.
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A B
1. înfăşurarea indusului a. poli principali
2. înfăşurarea de excitaţie b. crestături miez rotoric
3. înfăşurarea de compensaţie c.  crestături din tălpile polilor principali
4. înfăşurarea polilor auxiliari d. capetele axului rotorului

e. poli auxiliari

2. În coloana A sunt enumerate elemente ale maşinilor electrice, iar în coloana B
materialele utilizate pentru confecţionarea lor. Scrieţi în dreptul cifrelor din coloana A,
litera corespunzătoare din coloana B pentru a stabili asocierile corecte.

A B
1. miez magnetic a. fontă sau oţel
2. lamele de colector b. material feromagnetic
3. carcasă c. cupru
4. arbore d. bare din aluminiu
5. perii e. oţel
6. înfăşurare în colivie f. grafit

g. material electroizolant

Subiectul. II. TOTAL: 20 puncte
1. Precizaţi două fenomene sau efecte fizice care stau la baza funcţionării elementului

sensibil al traductoarelor generatoare.
2. Enumeraţi trei tipuri de aparate electrice de protecţie împotriva supracurenţilor.
3. Completaţi spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos:

a) Într-un sistem automatizat, elementul care intervine în funcţionarea instalaţiei
tehnologice este …(1) …

b) Traductoarele de deplasare capacitive transformă o deplasare liniară sau
unghiulară într-o variaţie a …(2) …unui condensator electric.

c) Traductoarele … (3) … transformă o mărime fizică neelectrică de măsurat într-un
parametru de circuit electric (rezistenţă, inductanţă, capacitate).

d) Elementul de reacţie secundară este componenta … (4) … automat care
realizează conversia semnalului de comandă într-o mărime de reacţie.

e) Elementul de execuţie este format din două părţi distincte: … (5) …de execuţie şi
organul de execuţie.

4. Specificaţi denumirea aparatului din figura de mai jos şi elementele notate cu cifre de
la 1 la 4.
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Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. În figura de mai jos este reprezentat un contactor şi plăcuţa indicatoare a acestuia.
Realizaţi un eseu structurat după următorul plan:

a) Definiţia contactorului electric;
b) Elementele componente numerotate cu 2, 3, 4, 7, 8, 10;
c) Denumirea parametrilor notaţi cu cifrele 1 şi 2 de pe plăcuţa indicatoare a

contactorului şi valorile lor numerice;
d) Regimul de lucru al contactorului specificat pe plăcuţă.

2. La un transformator electric de mică putere se cunosc următoarele date:
- puterea nominală din secundar SN = 200VA;
- tensiunea nominală în înfăşurarea primară U1N = 220V;
- tensiunea nominală în Înfăşurarea secundară U2N = 24 V;
- randamentul η = 0,94.

Calculaţi:
a) Puterea din înfăşurarea primară S1;
b) Intensitatea curentului din înfăşurarea primară;
c) Intensitatea curentului din înfăşurarea secundară.

2

1



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

Profil: Tehnic – clasa a XI-a -  Tehnician în instalaţii electrice 5

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

Profil: TEHNIC
Calificarea: TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE
Clasa: a XI-a

Barem de corectare şi notare

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

Subiectul. I. TOTAL: 30 puncte
1. 1-c; 2-c; 3-b; 4-b; 5-c  6-c; 7-c; 8-a; 9-c; 10-a; 11-c; 12-a. 12 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit sau
lipsa răspunsului.
2. 1-A; 2-F; 3-A; 4-F; 5-A; 6-F; 7-A; 8-F.   8 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit sau
lipsa răspunsului.
3.1.   1-b; 2-a; 3-c; 4-e.  4 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit sau
lipsa răspunsului.
3.2.    1-b; 2-c; 3-a; 4-e; 5-f; 6-d. 6 puncte
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit sau
lipsa răspunsului.

Subiectul. II. TOTAL: 20 puncte
1. - fenomenul de inducţie electromagnetică;   2 puncte

- efectul termoelectric (Seeback);
- efectul piezoelectric (Hall);
- efectul fotoelectric

Se acordă  câte 1 punct pentru oricare două fenomene sau efecte corect precizate şi 0
puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului.
2.   3 puncte

- siguranţe fuzibile;
- relee termice;
- relee electromagnetice.

Se acordă  câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit sau
lipsa răspunsului.
3. a (1) – elementul de execuţie;  5 puncte

b (2) – capacităţii;
c (3) – parametrice;
d (4) – regulatorului;
e (5) – motorul.

Se acordă  câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit sau
lipsa răspunsului.
4. denumirea aparatului – contor de inducţie;  10 puncte

1 – electromagnet de curent;
2 – electromagnet de tensiune;
3 – magnet permanent;
4 – disc din aluminiu.

Se acordă  câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit sau
lipsa răspunsului.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
1. 20 puncte
a) Contactorul este un aparat de comutaţie cu acţionare mecanică, electromagnetică sau
pneumatică, cu o singură poziţie stabilă care este capabil să stabilească, să suporte şi să
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întrerupă curentul dintr-un circuit în condiţii normale de exploatare, inclusiv în condiţii de
suprasarcină.                                                                              2 puncte
Se acordă 2 puncte pentru definiţie corectă şi completă, 1 punct pentru răspuns incomplet şi
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.
b) 2 – armătură fixă, 3 – bobină; 4 – contact fix; 7 – puntea contactelor mobile; 8 – cameră
de stingere cu grătar metalic; 10 – borne.                                                               12 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element corect precizat şi 0 puncte pentru răspuns
greşit sau lipsa acestuia.
c) 1 – tensiunea nominală, Un = 250 V; 2 – curent nominal, In = 40 A;                        4 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare parametru corect precizat şi 0 puncte pentru răspuns
greşit sau lipsa acestuia.
d)                                 2 puncte
Regimul de lucru DC5 – contactor de curent continuu utilizat pentru pornirea, inversarea
sensului de rotaţie, mersul cu şocuri şi frânarea contracurent a motoarelor cu excitaţie serie.
Se acordă 2 puncte pentru definiţie corectă şi completă, 1 punct pentru răspuns incomplet şi
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia.

2. 20 puncte

1

2

S

S N 4 puncte

S1 =


NS2  =
94,0

200
 = 212,765 VA            3 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru rezolvare corectă şi 1 punct pentru precizarea unităţii de

măsură.

222 IUS NN  4 puncte

33,8
24
200

2

2
2 

N

N

U

S
I A 3 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru rezolvare corectă şi 1 punct pentru precizarea unităţii de

măsură.

111 IUS  3 puncte

967,0
220

765,212

1

1
1 

U

S
I A 3 puncte

Se acordă câte 2 puncte pentru rezolvare corectă şi 1 punct pentru precizarea unităţii de

măsură.

NOTĂ: Se punctează orice altă formă de răspuns corect.
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