
Test de interevaluare – Măsurarea tensiunii şi intensităţii curentului electric 

 

Subiectul I    20 puncte 

 Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 10), scrieţi  litera corespunzătoare răspunsului corect.  

 

1. Pentru a mări domeniul de măsură al unui voltmetru se conectează: 

a) o rezistenţă de valoare mare în serie cu voltmetrul         b) o rezistenţă de valoare foarte mică în serie cu voltmetrul 

c) o rezistenţă de valoare mare în paralel cu voltmetrul      d) o rezistenţă de valoare foarte mică în paralel cu voltmetrul  

 

2. Pentru ca măsurarea tensiunii într-un circuit să fie însoţită de erori cât mai mici, este necesar ca voltmetrul să aibă 

rezistenţa internă: 

a) mult mai mică decât rezistenţa circuitului                      b) mult mai mare decât rezistenţa internă a sursei 

c) mult mai mare decât rezistenţa circuitului     d) mult mai mare decât rezistenţa conexiunilor                  

 

3. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric se foloseşte: 

a) voltmetrul;                b) watmetrul;                     c) varmetrul.   d) ampermetrul 

 

4. Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor care măsoară intensitatea curentului electric continuu se face cu 

ajutorul: 

a) unui transformator de măsurat de tensiune                                           b) unui şunt conectat în paralel cu ampermetrul 

c) unei rezistenţe adiţionale montată în serie cu ampermetrul                 d) unui şunt montat în serie cu ampermetrul. 

 

5. Ampermetrul se conectează în circuitul de măsurat în: 

a) Paralel                b) Serie               c) Serie cu rezistente adiţionale                     d) Depinde de circuit 

 

6. Elementul folosit pentru extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru  se numeşte: 

a) rezistenţă adiţională               b) corector de zero                 c) rezistenţă în Ω/V                d)  şunt. 

 

7. Formula de calcul a rezistenţei şuntului  este: 

a) rş=ra(n+1);            b) rş=ra(n-1);                  c) rş=ra / (n-1)                       c) rş=ra/(n-2) 
 

8. Voltmetrul se conectează în circuitul de măsurat în: 

a) serie cu consumatorul           b) paralel cu consumatorul         

c) serie cu o rezistenţă de şunt         d) paralel cu o rezistenţă adiţională. 

 

9. Pentru ca precizia măsurătorilor să fie cât mai bună se impun condiţiile : 

a) ambele aparate trebuie să aibă rezistenţe cât mai mari 

b) voltmetrul şi ampermetrul să aibă rezistenţe cât mai mici 

c) voltmetrul trebuie să aibă rezistenţă cât mai mare, iar ampermetrul să aibă rezistenţă cât mai mică 

d) voltmetrul trebuie să aibă rezistenţă cât mai mică, iar ampermetrul să aibă rezistenţă cât mai mare 

 

10. Pentru măsurarea unei tensiuni electrice se foloseşte un aparat magnetoelectric care are scara gradată cu 10  diviziuni 

şi Un = 150V. Dacă acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii 8, aparatul va indica o tensiune de: 

a) 8V                      b) 80V                 c) 120V                d) 150V. 

 

Subiectul II     -    30 puncte 

1. Transcrieţi litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este 

corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.    20 puncte 

 

a) Extinderea domeniului de măsurare a unui ampermetru poate fi făcută dacă se montează un şunt în paralel cu aparatul. 

b) Ampermetrul se leagă în serie în circuitul în care se măsoară intensitatea curentului. 

c) La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul, curentul în circuit creşte foarte mult. 

d) Pentru a măsura cu un voltmetru acesta se înseriază în circuit cu consumatorul. 

e) Rezistenţa proprie a ampermetrului montat în circuit trebuie să fie mult mai mare decât rezistenţa circuitului. 

f) Rezistenţa adiţională este o rezistenţă electrică de valoare mare care se montează în serie cu aparatul de măsurat. 

g) Amperul este o unitate de măsură  fundamentală în Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură. 



h) Rezistenţa proprie a unui ampermetru este foarte mică. 

i) Aparatele magnetoelectrice pot fi utilizate numai pentru măsurări in curent continuu. 

j) Pentru a măsura intensitatea curentului electric într-un circuit, ampermetrul se montează în paralel cu consumatorul. 

 

2. Completaţi spaţiile libere:    10 puncte 

 

a) Pentru măsurarea intensităţii curentului electric se foloseşte  ...................... . 

b) Rezistenţa adiţională se conectează în …………… cu voltmetrul pentru a extindere domeniul de măsurare al acestuia. 

c) Şuntul se foloseşte pentru extinderea domeniului de măsurare al ……………….. . 

d) Unitatea de măsură a  tensiunii electrice este .................. 

e) Într-un circuit, voltmetrul se conectează numai în ....................... . 

 

Subiectul III    20 puncte 

 

1. 8 puncte 

a. Reprezentaţi un circuit de curent continuu format dintr-o sursă ideală de tensiune ( cu rezistenţa internă egală cu zero) 

având tensiunea electromotoare E=9 V  şi rezistoarele R1=6 Ω şi R2=3 Ω, conectate în serie.  2p 

b. Calculaţi intensitatea curentului prin circuit.    2p 

c. Montaţi în circuitul reprezentat la punctul a , aparatele necesare pentru a măsura intensitatea curentului prin circuit şi 

tensiunea la bornele rezistorului R1.    4p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  12 puncte 

Voltmetrul din figura următoare necesită extinderea domeniului de 

măsurare la 200V. 

a. indicaţi elementele şi caracteristicile inscripţionate pe cadranul aparatului 

cu cifrele 1 – 2 – 3 – 4 – 5 şi 6;   6p 

b. determinaţi tensiunea indicată de voltmetru înainte de extinderea 

domeniului de măsurare.   2p 

c. calculaţi constanta voltmetrului după extinderea domeniului de măsurare.     

2p 

d. calculaţi tensiunea măsurată de voltmetru după extinderea domeniului de 

măsurare.     2p 
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