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Test de evaluare – Măsurarea mărimilor neelectrice 

 

 

Subiectul I    

 

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi  litera corespunzătoare răspunsului corect:  

 

1.  Aparatele destinate măsurării lungimilor sunt: 

a) ampermetre, voltmetre, micrometre     b) şublere, micrometre 

c) compasuri de măsurat, transformatoare de măsurat   d) termometre, micrometre 

 

2.  Ruleta este: 

a) aparat de măsură         b) instrument de măsurat           

c) măsură de lungime cu repere         d) măsură de lungime terminală 

 

3.  Barometrul se foloseşte pentru măsurarea: 

a) vitezei vântului              b)  vitezei curentului de aer la aparatele  aer condiţionat   

c) presiunii atmosferice                                         d) turaţiei unui motor 

 

4.  Un micrometru are limita inferioară de măsurare de 25 mm şi limita superioară de 50 mm. Intervalul de măsurare 

este : 

a) 25 mm         b)  50 mm                 c) 75 mm           d) 100 mm 

 

5. Scara alăturată ne indică: 

a) Capacitatea electrică 

b) Intensitatea luminoasă 

c) Temperatura 

d) Intensitatea curentului electric 

 

6. Funcţionarea  manometrelor mecanice se bazează pe: 

a) dilatarea unui lichid       b) elasticitatea materialelor     

c) modificarea rezistenţei electrice       d) modificarea capacităţii electrice 

 

7. Măsurarea volumului utilizând o riglă este o metodă: 

a) directă  b) indirectă              c)  de comparaţie          d) digitală 

 

8. Valoarea lungimii unui conductor  de 450 mm se poate echivala cu: 

a) 4500cm      b) 0,45 km          c) 4,5dm                    d) 45 m 

 

9.Micrometrul: 

a) este un mijloc de măsurat unghiuri, care conţine un vernier liniar suprapus peste o riglă gradată 

b) este un mijloc de măsurat unghiuri, care conţine un vernier circular suprapus peste o riglă gradată 

c) este un mijloc de măsurat lungimi, care conţine un vernier liniar suprapus peste o riglă gradată 

d) este un mijloc de măsurat lungimi, care conţine un vernier circular suprapus peste o riglă gradată 

 

10. Măsurarea temperaturii cu un termometru cu lichid este o metodă: 

a) directă       b) indirectă           c) de comparaţie           d) de substituţie 

 

11. Numărul de diviziuni de pe vernier, în cazul şublerului cu precizia de 0,02 mm este: 

a)  50 diviziuni           b)  10 diviziuni    c)  20 diviziuni             d)  100 diviziuni                           

 

12. Vernierul este: 

a) o scară gradată în milimetri        b) o scară gradată în centimetri 

c) cursorul unui şubler        d) o scară gradată în fracţiuni de milimetru 
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13. Valoarea lungimii unui conductor de 0,15 m  se poate echivala cu: 

a) 15 mm        b) 1,5 cm          c) 150 mm                    d) 150 dm 

 

14. Presiunea este : 

a) o mărime fizică fundamentală    b) o mărime fizică neelectrică    

c) unitatea de măsură pentru suprafaţă   d) o unitate de măsură derivată    

 

15. La un micrometru, o rotire completă a tamburului determină o deplasare a tijei filetate cu: 

a) 0,1 mm   b) 0,01 mm   c) 0,05 mm   d) 0,5 mm 

 

16. Metrul este o: 

a) mărime fizică electrică         b) unitate de măsură derivată       

c) unitate de măsură fundamentală           d) mărime fizică neelectrică 

 

17. Valoarea  lungimii de 2,5dm  se poate echivala cu: 

a) 250 mm                   b) 25mm                    c) 0,25km                      d) 250cm 

 

18. Pe scara gradată de pe tamburul micrometrului se citesc: 

a) numărul întreg de milimetri          b) jumătăţile de milimetru        

c) sutimile de milimetru           d) numărul întreg de centimetri 

 

 

Subiectul II   

 

1. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă 

apreciaţi că enunţul este fals. Dacă enunţul este fals, reformulaţi propoziţia astfel încât să obţineţi un enunţ 

corect.  

 

a) Şublerele, raportoarele şi micrometrele sunt  aparate pentru măsurarea directă a suprafeţelor. 

b) Funcţionarea termometrele cu lichid se bazează pe modificarea culorii lichidului la modificarea temperaturii. 

c) Cu micrometrul se poate măsura diametrul  unui conductor. 

d) Membranele pentru manometre se confecţionează din aliaje metalice. 
e) Pe scara gradată de pe tamburul micrometrului se citesc  jumătăţile de milimetru. 

f) Şublerele cu precizia de 1/20 au valoarea diviziunii vernierului de 0,02 mm. 

g) Micrometrul este un instrument cu riglă şi cursor. 

h) Şublerul este un mijloc de măsurat lungimi, care conţine un vernier liniar suprapus peste o riglă gradată 

i) Termometrul cu lichid are o lamelă bimetalică. 

j) Vacuummetrele  măsoară presiuni mai mici decât presiunea atmosferică. 

k) Elementul bimetalic al unui termometru bimetalic îşi modifică curbura în funcţie de presiune. 
l) Unitatea de măsură pentru presiune în Sistem Internaţional este mmHg.      
m) Precizia unui micrometru este de 0,1mm. 

n) Barometrul se utilizează pentru măsurarea presiunii atmosferice.  

o) Unitatea de măsură pentru temperatură în SI este gradul Celsius. 

p) Funcţionarea unui termometru cu tijă se bazează pe radiaţia termică a corpurilor . 

q) Micrometrele sunt aparate de măsurat lungimi cu vernier circular. 

r) Tubul Bourdon este elementul sensibil al unui termometru bimetalic. 
s)  Între gradul Celsius şi gradul Fahrenheit există relaţia 1

0
F=1,8

0
C 

t) Funcţionarea micrometrelor se bazează pe transformarea mişcării de rotaţie a unui şurub micrometric în mişcare de 

translaţie. 

u) Micrometrul este un mijloc de măsurat unghiuri, care conţine un vernier circular suprapus peste o riglă gradată 

v) Barometrul se utilizează pentru măsurarea presiunii apei în reţeaua de apă potabilă. 

w) Pascalul este unitate de măsură pentru debit. 

x) Funcţionarea termometrului manometric se bazează pe transformarea variaţiei de temperatură în variaţie de 

presiune. 

y) Pascalul este o mărime fizică fundamentală. 
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z) Micrometrele sunt instrumente pentru măsurat lungimi. 

aa) Micrometrul conţine un vernier circular suprapus peste o riglă gradată. 
bb) Între gradul Celsius şi gradul Fahrenheit există relaţia 1

0
C=0,8

0
F 

cc) Vacuummetrele se utilizează pentru măsurarea presiunilor mai mari decât presiunea atmosferică. 

dd) La termometrele digitale indicaţia este prezentată sub formă numerică. 

ee) Micrometrul este un instrument de măsurat suprafeţe. 

ff) Barografele înregistrează temperatura. 

gg) Elementul sensibil al manometrului cu tub Bourdon este un tub metalic curbat în formă de arc de cerc.  

hh) La un micrometru, rotirea cu o diviziune a scării circulare determină o deplasare a tijei filetate cu 0,5 mm.                   

ii) Şublerul este un instrument pentru măsurarea densităţii. 

jj) Un termometru bimetalic se poate utiliza pentru măsurarea masei. 
 

 

2. Efectuaţi următoarele transformări:                

50 cm
3
=?dm

3
      48000 cal=?kcal  150

0
C=?K        144 km/h=?m/s  76 daN=?kN 

600 g=?kg      70 dm
2
=?m

2
                   5,2 Mcal=?kcal           500 m =?cm  60

0
C=?K 

 

0,05 kPa=?Pa      700 mm
2
=?cm

2
  5,15 MJ=?kJ   295K=?

0
C          1,05 km=?dam 

0,3 kPa=?Pa  5000 mm
2
=?cm

2
 5,4 MJ=?kJ                   30

0
C=?K  1,5 kN=?daN 

 

2,2 M =?k    0,003kHz =? Hz           5000dm
3
=?m

3
                 120km/h=?m/s              450mm=?dm   

60 mg=?dg   6 m
2
=?dm

2
   0,35 Gcal=?Mcal  

75 m =?mm   20
0
C=?K 

 

3.  

a) Enumeraţi trei mijloace pentru măsurarea lungimilor.     

b) Denumiţi două principii pe care se bazează funcţionarea manometrelor.           

c) Precizaţi două unităţi de măsură pentru energia termică şi relaţia dintre acestea.     

d) Denumiţi două principii pe care se bazează funcţionarea termometrelor.                

e) Precizaţi trei tipuri constructive de termometre.     

f) Precizaţi trei unităţi de măsură pentru presiune.     

 


