
Fişă de lucru – Măsurarea rezistenţei electrice 
 

A. 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. Dacă apreciaţi că enunţul 
este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat.  
a) La o punte în echilibru, produsele braţelor alăturate sunt egale. 
b) Pentru a obţine o precizie cât mai bună, metoda ampermetrului şi voltmetrului varianta amonte se foloseşte 
numai pentru măsurarea rezistenţelor mari. 
c) Metoda de măsurare a rezistoarelor cu puntea Wheatstone, este o metodă directă. 
d) Indicatorul punţilor de măsurare este un aparat de mare sensibilitate. 
e) Valoarea rezistenţei RX, măsurată cu ajutorul unei punţi Wheatstone pe ale cărei braţe se găsesc rezistenţele 
R1=2kΩ, R2=100 Ω, R3=250 Ω, este 1kΩ. 
f) Ohmmetrele serie au scara gradată normală şi uniformă. 
 
B. Completaţi enunţurile următoare 
1. Ohmmetrele ........ se folosesc pentru măsurarea rezistenţelor mari. 
2. Deoarece la începutul măsurării puntea Wheatstone poate să fie mult dezechilibrată, se introduce în serie cu 
galvanometrul o rezistenţă cu rol de ............. . 
3. Scara gradată a ohmmetrelor serie este … … şi este foarte neuniformă. 
4. Metoda ampermetrului şi voltmetrului este o metodă . ….…..de măsurare a rezistenţelor electrice. 
5. Galvanometrul montat pe diagonală punţii Wheatstone indică valoarea......... la echilibrul punţii. 
 
C. 
1. În figurile alăturate se prezintă schemele ohmmetrelor serie şi derivaţie.  

 
a. Identificaţi tipul ohmmetrului reprezentat în figura a) şi tipul ohmmetrului reprezentat în 
figura b). 
b. Precizaţi denumirile elementelor notate pe schemă cu 1,2,3,4 în figura a). 
c. Explicaţi funcţionarea ohmmetrului din figura a). 
d. Precizaţi denumirile elementelor notate pe schemă cu 1,2,3,4 în figura b). 
e. Explicaţi funcţionarea ohmmetrului din figura b). 
f. Precizaţi rolul elementului notat pe schemă cu K. 
 
2. In figura de mai jos este reprezentată o schema electrică de măsurare a rezistenţei Rx        

 
a. Denumiţi metoda de măsurare şi precizaţi din ce categorie de metode de 
măsurare face parte 
b. Precizaţi denumirea elementelor din schemă notate cu 1, E, K şi Rv. 
c. Explicaţi rolul elementelor notate cu E şi 1 la funcţionarea schemei 
d. Descrieţi etapele măsurării 
 
 
 
 
 

 



3. În figura de mai jos este reprezentată schema electrică a unui montaj de măsurare a rezistenţelor 
electrice..  

 
a. Precizaţi metoda de măsurare reprezentată în 
schemă. Indicaţi denumirile aparatelor numerotate cu 
cifrele 1 şi 2. 
b. Precizaţi condiţiile de utilizare a acestei metode. 
c. Calculaţi valoarea rezistenţei în cazul când 
ampermetrul indică 0,5A, iar voltmetrul 1,5V. 
 
 

 
4. În figura următoare sunt reprezentate scheme ale ohmmetrelor analogice: 

 
a) Indicaţi tipul ohmmetrului reprezentat în fiecare figură şi precizaţi criteriul în funcţie de care s-a efectuat 
clasificarea. 
b) Precizaţi pentru ce valoare a rezistenţei Rx se obţine valoarea maximă a curentului prin aparatul indicator, în 
fiecare caz în parte. 
c) Explicaţi de ce este necesară reglarea indicaţiei acului indicator la un ohmmetru înainte de efectuarea 
măsurătorii. 
d) Precizaţi cum se face reglarea indicaţiei ohmmetrului pentru fiecare variantă prezentată. 
e) Comparaţi cele două tipuri de ohmmetre din punct de vedere al protecţiei necesare pe durata cât aparatul nu 
este utilizat. 
 
 
5. Pentru schema din figură precizaţi:  
a. denumirea circuitului reprezentat; 
b. tipul constructiv al elementelor R1, R2 şi R3;  
c. etapele procesului de echilibrare a punţii. 
d. ecuaţia de echilibru a punţii 

e. valoarea rezistenţei Rx, dacă R1=3 , R2=4 , R3=8 . 
 
 
 
 
 
6. Se consideră montajul de măsurare a unei rezistenţe electrice folosind un ampermetru şi un voltmetru 
conectate în montaj aval. 
a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de măsurare; 
b. Determinaţi valoarea rezistenţei necunoscute dacă ampermetrul indică 0,05 A, voltmetrul indică 10 V şi 
rezistenţa voltmetrului este de 1000 Ω. 
c. Calculaţi curentul nominal al voltmetrului, dacă tensiunea nominală a voltmetrului este de 100 V. 
d. Determinaţi valoarea şuntului necesar extinderii domeniului de măsurare al ampermetrului cu rezistenţă 
internă de 10 Ω de la 1A la 10 A 
e. Calculaţi tensiunea indicată de voltmetru dacă se măsoară o rezistenţă de 1k Ω şi prin ampermetru trece un 
curent de 0,1 A. 
 
7. Se consideră un ohmmetru serie având: o baterie cu tensiunea E=1,5V, un ampermetru cu rezistenţă internă 
ra=5 Ω şi valoarea maximă indicată IAmax=0,1A şi un rezistor variabil Rp în limita 0-50 Ω. 
a. Reprezentaţi schema electrică a ohmmetrului. 
b. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp când acul indicator al ohmmetrului indică 0 Ω. 
c. După un timp de utilizare tensiunea bateriei scade la E1=1,45V, iar rezistenţa internă r a bateriei creşte de la 0 
la 2Ω. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp în acest caz.  
 


