
 

Test de evaluare – Electrocinetica 

 

 

Subiectul I:   Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect.   10 p 

 

1.  Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit, este exprimata prin relatia:                       

            a)   R = U I           b)  U = R I          c)   I =  UR 

2.   Tensiunea electrică se masoara in: 

           a. volti    b. amperi   c. ohmi     

3. Un rezistor alimentat la 200 V, avand o rezistenta de 500 Ω este parcurs de un curent de : 

           a.   2,5 A         b. 4 A      c. 400mA 

4. Faradul este unitatea de măsură pentru: 

a. rezistenta electrica          b. capacitatea electrica           c. forta electrica 

5.   Legea lui Joule exprimă relaţia de calcul a: 

a. capacităţii unui condensator 

b. rezistenţei electrice a unui rezistor  

c. căldurii degajate de un rezistor parcurs de curent 

6. Un rezistor a fost modificat la 4/5 din lungimea iniţială. Dacă tensiunea de alimentare rămâne aceeaşi, puterea electrică: 

a.   scade;        b. rămâne neschimbată;            c. creşte; 

7. Rezistenţa unui rezistor care este parcurs de un  curent de 0,1A atunci când la bornele sale se aplică o tensiune de 50 V 

este:        a. 500 Ω          b. 100Ω           c. 400 Ω 

8.  Rezistorul ideal se caracterizează prin : 

a) capacitate electrică  b) rezistentă electrică  c) inductivitate 

9. Valoarea unui curent de 200 mA se poate echivala cu : 

         a. 0,02A      b. 20 A          c. 0, 2 A       

10. Rezistenta unui rezistor care este parcurs de un  curent de 0,8 A atunci cand la bornele sale se aplica o tensiune de 80 

V este:   a. 10 Ω        b. 100Ω       c. 80 Ω 

11.  Intensitatea curentului care circulă printr-un rezistor atunci cand la bornele sale se   aplică o tensiune electrică : 

 a) este direct proportională cu tensiunea aplicată  

 b) nu depinde de tensiunea aplicată 

 c) este invers proportională cu tensiunea aplicată 

12. Pentru calcularea puterii electrice se poate folosi relatia: 

a.    P= RI
2
     b. P=RU

2
       c. P= RI 

13. Un rezistor alimentat la 30 V, având o rezistenţă de 200 Ω este parcurs de un curent de : 

a.   6A         b. 300mA      c. 150mA 

14. Voltul este unitatea de măsură pentru: 

a. intensitatea câmpului electric      b. tensiunea electrică                c. sarcina electrică  

15. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este A (amper). Acesta este definit de relaţia:   

                 a)                   b)           c)  

16. Un rezistor a fost scurtat la 1/2 din lungimea initiala. Daca tensiunea de alimentare ramane aceeasi, intensitatea 

curentului electric: 

a. scade;          b. rămâne neschimbată        c. creşte; 

17. Tensiunea electrica intre punctele A si B se poate echivala cu:   

 a)  diferenţa de potenţial dintre A si B       b) rezistenţa electrică între A si B       c)intensitatea câmpului electric în A 

18.    Capacitatea echivalenta a trei condensatoare legate in paralel, este                              

a) Ce = C1 x C2 x C3           b)   Ce = C1 - C2 - C3                 c)   Ce = C1 + C2 + C3  

19. Valoarea unui curent de 40 mA se poate echivala cu : 

           a. 0,04A     b. 40 A         c. 0, 4 A       

20. La gruparea serie a “n” rezistoare formula de calcul a rezistenţei echivalente este:                                                             
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Subiectul II:  40 puncte 

 

1.Stabiliţi dacă enunţurile următoare sunt adevărate sau false.   10 p 

a) 11 km sunt echivalenti cu 11000 m. 

b) Legea a II a a lui Kirchhoff se aplica intr-un nod de circuit. 

c) La legarea in serie a condensatoarelor, capacitatea echivalenta este mai mica decat oricare dintre capacitatile 

componente. 

d) Tensiunea la bornele unui generator în gol este egală cu tensiunea sa electromotoare. 

e) Wattul este unitatea de măsură pentru energia electrică. 

f) Rezistivitatea  electrică a unui material conductor nu se modifică cu temperatura. 

g) Într-un miliamper sunt 1000 de microamperi. 

h) Prin conectarea în paralel a două rezistoare se obţine un divizor de current. 

i) Legea lui Joule se referă la efectul termic al curentului electric. 

j) Rezistenţa unui conductor depinde de tensiunea aplicată la bornele sale. 

k) Un divizor de tensiune este o reţea de rezistoare legate în serie. 

l) 1kWh  este echivalent cu 1000 Ws. 

m) Capacitatea electrica este o proprietate a condensatoarelor. 

n) Rezistenţa electrică a unui conductor este proporţională cu lungimea sa. 

o) La legarea în serie a rezistoarelor, rezistenţa echivalentă este mai mare decât oricare dintre rezistenţele componente. 

p) Tensiunea dintre două puncte ale unui câmp electric este egală cu diferenţa de potenţial electric. 

q) Tensiunea la bornele unui generator este întotdeauna mai mare decât tensiunea sa electromotoare. 

r) Legea lui Ohm  se aplică într-un nod de circuit. 

s) Căderea interioară de tensiune pe un generator nu depinde de curentul care îl parcurge. 

t) Puterea electrică a unui receptor reprezintă energia electrică consumată într-o secundă. 

 

2. a) Reprezentaţi un circuit electric format dintr-o sursă de tensiune continuă cu tensiunea electromotoare de 24V si 

rezistenţa internă de 1Ω care alimenteaza o retea de rezistoare formata dintr-un rezistor R3 in serie cu doua rezistoare R1 si 

R2 legate in paralel.   5p 

b) Calculati intensitatea curentului prin rezistorul R3 si tensiunea la bornele acestuia, cunoscand R 1  50Ω, R 2  50 Ω si R3 

= 22 Ω.    13 p 

 

3. Un rezistor cu rezistenta de 0,45 Ω este parcurs de un curent de 3 A. Sa se determine:   

a. tensiunea la bornele rezistorului.   4p 

b. puterea electrica absorbita de rezistor.  4p 

c.   cantitatea de caldura degajata in  30 minute.                4 p  

 

4. Unui bec de 100W i se aplică o tensiune de 50V . Să se determine: 

a. intensitatea curentului care parcurge filamentul becului. 4p 

b. rezistenţa electrică a filamentului.    4p 

c.   energia electrică consumată în 30 minute.       4p 

 

5. Un rezistor cu rezistenta de 75 Ω este alimentat la 150 V. Să se determine: 

a. intensitatea curentului care parcurge rezistorul.           4p 

b. puterea electrica absorbita de rezistor.            4p 

c.   cantitatea de caldura degajata in  5 minute.                            4 p 

 

Subiectul III:          30 puncte 

 

1.   Calculaţi U1 dacă: R1 = 30Ω, R2 = 60Ω şi U=120V   6 puncte  

            R1                            R2                               

       I 

  

 U1                             U2                                                                                                                          
 

                              U 

   

 



2.   Calculaţi I2 dacă: R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω şi I=6 A          6 puncte 

           I1          R1                                                    

 

        I  

                               

 

    

                        I2           R2                                             

 

3.    Un generator are rezistenţa internă de 1 Ω  şi tensiunea la borne de 38V când este parcurs de un curent de 2 A. Să se 

determine:      

a. rezistenţa exterioară conectată la bornele generatorului.     3p 

b. tensiunea electromotoare a generatorului                            3p 

c. curentul de scurtcircuit al generatorului.                             3 p       

       

4. La bornele unui generator având tensiunea electromotoare de 50 V şi rezistenţa internă de  1 Ω  se conectează o 

rezistenţă exterioară de 99 Ω. Să se calculeze : 

a. intensitatea curentului prin circuit   3p 

a. curentul de scurtcircuit al generatorului 3p 

c. tensiunea la bornele generatorului        3p              

 

5. Se consideră circuitul din figura alăturată: 

a)  Sa se stabileasca sensul curentilor in circuit            3 puncte 

b) Să se calculeze curenţii 1I , 2I , 3I  din laturile circuitului.       12 puncte 

 

  

           U 

R1 
20Ω 

R3 
200Ω 

E1 
40 V  E2 

10 V  

R2 
400Ω 


