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Test de evaluare – Măsurarea rezistenţei electrice 

 

Subiectul I Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos litera corespunzătoare răspunsului corect.  

1. Pentru măsurarea rezistenţei electrice,cu ohmmetrul,rezistenţa de măsurat, se montează: 

a) în paralel cu o rezistenţa variabilă 

b) la bornele aparatului 

c) în serie sau în paralel, funcţie de tipul ohmmetrului 

d) în serie sau în paralel, funcţie de valoarea rezistenţei 

2. Ohmmetrele serie au scara gradată: 

a) directă şi uniformă 

b) inversă şi uniformă 

c) directă şi neuniformă 

d) inversă şi neuniformă. 

3. Ohmmetrul derivaţie se foloseşte pentru măsurarea rezistenţelor: 

a) mici 

b) mari 

c) neliniare 

d) adiţionale 

4. Ohmmetrul serie se foloseşte pentru măsurarea rezistenţelor: 

a) mari 

b) mici 

c) neliniare 

d) de şuntare 

5. Cu ajutorul punţii Wheatstone se măsoară: 

a. Rezistenţa electrică 

b. Capacitatea condensatoarelor cu pierderi mari; 

c. Inductanţa bobinelor; 

d. Capacitatea condensatoarelor cu pierderi mici. 

6. Ohmmetrele sunt aparate pentru măsurarea: 

a. tensiunii electrice; 

b. rezistenţei electrice; 

c. diferenţei de potenţial; 

d. intensităţii curentului electric. 

7. Metoda de punte este o metodă de măsurare: 

a. de citire directă 

b. de comparaţie 

c. prin contact 

d. indirectă 

8. Puntea Wheatstone este folosită pentru măsurarea : 

a. capacităţii condensatoarelor cu pierderi mici; 

b. rezistenţelor electrice; 

c. inductivităţii proprii; 

d. capacităţii condensatoarelor cu pierderi mari. 

9. Aparatul cu ajutorul căruia se determină direct rezistenţa electrică se numeşte: 

a) Rezistor 

b) Ohmmetru 

c) Voltmetru 

d) Wattmetru 

10. Ohmmetrele derivaţie au scara gradată: 

a) directă; 

b) inversă, 

c)directă şi foarte neuniformă; 

d) inversă şi foarte neuniformă; 

11. Conditia de echilibru a puntii Wheatstone este: 

a. Rx=R2/R1 

b. Rx= R1·/ R2·R3 

c. Rx= R1·R3 / R2 

d. Rx= R1· R2·R3 

12. Puntea Wheatstone conţine : 

a. 4 rezistenţe 
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b. 2 rezistenţe şi două condensatoare 

c. 3 rezistenţe şi un condensator 

d. 2 rezistenţe şi două bobine 

13. Măsurarea rezistenţelor cu puntea Wheatstone se face printr-o metodă: 

a) indirectă 

b) de citire 

c) de comparaţie de zero 

d) de substituţie 

14. Condiţia de echilibru pentru o punte Wheatstone cu R1 şi R3 în braţe 

opuse este: 

 

 

 

15. Scara gradată a ohmmetrului serie este: 

a) directă şi uniformă                       b) inversă şi neuniformă 

c) directă şi neuniformă                   d) inversă şi uniformă. 

16. Măsurarea rezistenţei electrice poate fi făcută cu ajutorul montajelor 

prezentate în cadranul: 

a) I şi IV 

b) II şi III 

c) III şi I 

d) IV şi II. 

17. Condiţia de echilibru a punţii Wheatstone cu rezistenţele R1 şi R3 în braţe 

opuse 

este: 

a) R1/ R3 = R2/ R4 

b) R1 · R3 = R2 · R4 

c) R1 + R2 = R3 + R4 

d) R1 · R2 = R3 · R4. 

18. Galvanometrul punţilor de măsurare aflate la echilibru indică valoarea: 

a) maximă 

b) medie 

c) efectivă 

d) zero. 

19. Megohmmetrele se folosesc pentru măsurarea rezistenţelor: 

a) mici 

b) mari 

c) foarte mari, de ordinul MΩ 

d) nu contează ordinul de mărime. 

20. Pentru buna funcţionare a ohmmetrului serie este necesar să se realizeze: 

a) Un singur reglaj, pentru Rx =  

b) Două reglaje, pentru Rx = 0 şi pentru Rx =  

c) Trei reglaje, pentru Rx = 0, pentru Rx =  şi pentru Rx = 500Ω 

d) Nici un reglaj. 

21. Măsurarea directă a rezistenţelor se face cu ajutorul: 

a) ohmmetrului 

b) punţii Wheatstone 

c) ampermetrului 

d) montajului industrial A + V. 

22. Într-o punte Wheatstone rezistenţele cunoscute sunt: R1=4Ω, R2=8Ω, R3=16 Ω, iar rezistenţa Rx din braţul opus lui R2 are 

valoarea: 

a) 2Ω;          b) 5 Ω;                c) 7 Ω;                d) 8 Ω. 

23. Rolul rezistenţei montată în serie cu galvanometrul într-o punte Wheatstone este de: 

a) extindere de domeniu de măsurare 

b) echilibrarea punţii 

c) protecţia galvanometrului 

d) creşterea sensibilităţii 

24. La o punte de curent continuu instrumentul indicator de nul este montat: 

a) pe una din diagonale; 

b) în serie cu rezistenţa de măsurat; 
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c) în paralel cu rezistenţa de măsurat; 

d) pe oricare din braţele punţii. 

25. Rolul rezistenţei montate în serie cu galvanometrul într-o punte Wheatstone este de: 

a) extindere a domeniului de măsurare al punţii 

b) protecţie a galvanometrului 

c) scădere a curentului prin rezistenţa necunoscută 

d) creştere a curentului prin diagonala de măsură. 

26. Scara ohmmetrului serie este: 

a) inversă şi foarte neuniformă 

b) directă şi neuniformă 

c) directă şi uniformă 

d) inversă şi uniformă. 

27. Punţile de curent continuu sunt folosite pentru măsurarea: 

a) impedanţei 

b) puterii electrice 

c) tensiunii electrice 

d) rezistenţei electrice 

28. Într-o punte Wheatstone rezistenţele cunoscute sunt: R1= 4Ω, R2 = 8Ω, R3 = 16Ω, iar rezistenţa Rx din braţul opus lui R2 are 

valoarea: 

a) 2Ω   b) 5 Ω   c) 7 Ω   d) 8 Ω 

29. Condiţia de echilibru a punţii Wheatstone este: 

a) produsele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale 

b) rapoartele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale 

c) produsele rezistenţelor din braţele alăturate sunt egale 

d) produsul rezistenţelor din două braţe opuse să fie dublul produsului 

impedanţelor din celelalte două braţe. 

30. Varianta amonte de măsurare a rezistenţei electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului se foloseşte când: 

a) Rx este mult mai mare decât rezistenţa ampermetrului 

b) Rx este mult mai mică decât rezistenţa ampermetrului 

c) Rx este egală cu rezistenţa ampermetrului 

d) Rx este dublă faţă de rezistenţa ampermetrului. 

 

Subiectul II. 

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. 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) Metoda ampermetrului şi voltmetrului, varianta aval se foloseşte numai pentru măsurarea rezistenţelor mici, mult mai mici 

decât rezistenţa ampermetrului. 

c) Metoda ampermetrului şi voltmetrului, varianta amonte, se foloseşte numai pentru măsurarea rezistenţelor mari, mult mai 

mari decât rezistenţa voltmetrului. 

d) Ohmmetrul serie are scara gradată inversă şi neuniformă 

e) Pentru a obţine o precizie cât mai bună, metoda ampermetrului şi voltmetrului varianta amonte se foloseşte numai pentru 

măsurarea rezistenţelor mari. 

f) Metoda de măsurare a rezistoarelor cu puntea Wheatstone, este o metodă directă. 

g) Varianta amonte este recomandată pentru măsurarea rezistenţelor cu valoare mare. 

h) Condiţia de echilibru a unei punţi de curent continuu (braţul 1 opus braţului 3) este dată de 

relaţia: R1 R2 = R3 R4; 

i) Varianta aval este recomandată pentru măsurarea rezistentelor cu valoare mare; 

j) Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora este normală şi foarte 

neuniformă 

k) Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora este normală şi foarte 

neuniformă. 

l) Pentru a obţine o precizie cât mai bună, metoda ampermetrului şi voltmetrului varianta amonte se foloseşte numai pentru 

măsurarea rezistenţelor mari. 

m) Reglarea indicaţiei corespunzătoare valorii zero a ohmmetrelor serie se face cu ajutorul corectorului de zero al aparatului 

magnetoelectric. 

n) Ohmmetrele derivaţie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mari, scara gradată a acestora fiind inversă şi foarte 

neuniformă. 



 4 

o) Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora este normală şi foarte 

neuniformă. 

p) Metoda de măsurare cu puntea Wheatstone este o metodă de măsurare indirectă. 

q) Metoda ampermetrului şi voltmetrului se utilizează la măsurarea indirectă a rezistenţelor. 

r) Ohmmetrele se utilizează pentru măsurarea cu precizie ridicată a rezistenţelor electrice. 

s) Indicatorul punţilor de măsurare este un aparat de mare sensibilitate. 

t) 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. 

u) Metoda voltmetrului şi ampermetrului este o metodă directă de măsurare a rezistenţelor electrice. 

v) În cazul măsurării rezistenţei în curent continuu, cu ajutorul voltmetrului şi ampermetrului prin montajul aval, voltmetrul 

este conectat în serie cu rezistenţa de măsurat. 

w) Metoda ampermetrului şi voltmetrului utilizează două variante de montaj: montajul amonte pentru rezistenţe mici în raport 

cu rezistenţa internă a ampermetrului şi montajul aval pentru rezistenţe mari în raport cu rezistenţa internă a voltmetrului. 

x) Puntea Wheatstone se foloseşte pentru măsurarea condensatoarelor. 

y) Metoda de punte este cea mai precisă metodă de măsurare a rezistenţelor. 

z) Ohmmetrele serie au scara gradată normală şi uniformă. 

aa) Pentru măsurarea rezistenţelor de valoare mică sunt folosite ohmmetrele derivaţie. 

bb) Varianta aval de măsurare a rezistenţei se foloseşte atunci când rezistenţa necunoscută este mult mai mare decât rezistenţa 

aparatului. 

cc) Varianta aval de măsurare a rezistenţei constă în legarea ampermetrului după voltmetru. 

 

2. 

a. Precizaţi tipurile de ohmmetre utilizate pentru măsurarea rezistenţelor electrice.  

b. Exprimaţi condiţia de echilibru a unei punţi de rezistenţe şi precizaţi semnificaţia mărimilor din această relaţie.  

c. Enumeraţi patru metode pentru determinarea valorilor rezistenţei electrice, R.  

d. Daţi 2 exemple de măsurare a unei rezistenţe electrice folosind metode de măsurare diferite.  

e. Enumeraţi metodele de comparaţie utilizate la măsurarea rezistenţelor electrice. 

f. Precizaţi două elemente din componenţa unei punţi Wheatstone.  

 

3. 

a) Măsurarea rezistenţei electrice cu puntea Wheatstone este o metodă de ................... . 

b) La puntea Wheatstone, rezistenţa montată în serie cu .......................din diagonală are rol de protecţie a aparatului. 

c) În general, rezistenţa electrică se măsoară prin metode de citire directă, dar se utilizează şi metode de ....................... . 

d) La o punte Wheatstone, aparatul indicator de nul se montează în una din ....................... punţii. 

e) Puntea Wheatstone se utilizează pentru măsurarea ………………… 

f) Unitatea de măsură a rezistenţei electrice în SI, este ……………… . 

g) Ohmmetrele ........ se folosesc pentru măsurarea rezistenţelor mari. 

h) Deoarece la începutul măsurării puntea Wheatstone poate să fie mult dezechilibrată, se introduce în serie cu galvanometrul 

o rezistenţă cu rol de ............. . 

i) Scara gradată a ohmmetrelor serie este … … şi este foarte neuniformă. 

j) Scara gradată a ohmmetrelor derivaţie este……şi este foarte neuniformă. 

k) Condiţia de echilibru a punţii este îndeplinită când ............... aparatului de măsurat montat în ............. este zero. 

l) La o punte în echilibru ……braţelor alăturate sunt egale. 

m) Pe unul din braţele punţii Wheatstone este montat un .................... variabil în decade. 

n) Puntea Wheatstone se alimentează de la o sursă de tensiune .................. 

o) Pentru măsurarea indirectă a rezistenţelor electrice se utilizează metoda ampermetrului şi ................. 

p) La o punte Wheatstone în echilibru produsele rezistenţelor din braţele ......... sunt egale. 

q) Metoda ampermetrului şi voltmetrului este o metodă . ….…..de măsurare a rezistenţelor electrice. 

r) Galvanometrul montat pe diagonală punţii Wheatstone indică valoarea......... la echilibrul punţii. 

s) Pentru măsurarea rezistoarelor se utilizează puntea ……….. 

t) Ohmmetrele sunt aparate cu citire directă folosite la măsurarea ........... electrice. 

u) Ohmmetrele sunt aparate cu citire .......... folosite la măsurarea rezistenţelor. 

 

Subiectul III 

1. Se consideră schema de măsurare indirectă a rezistenţei electrice. 

a. Denumiţi metoda folosită. 

b. Indicaţi tipul de montaj folosit şi destinaţia acestuia. 

c. Determinaţi relaţia exactă de calcul a rezistenţei necunoscute, ţinând cont de 

rezistenţa internă a ampermetrului. 

d. Ştiind că voltmetrul indică 24 V; microampermetrul indică 7,5 μA, iar RA = 500 Ω, 
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determinaţi rezistenţa necunoscută. 

 

2. In figura de mai jos sunt prezentate două aparate de măsurat, care se utilizează pentru măsurarea rezistenţei necunoscută RX cu 

montajul amonte. Având in vedere datele marcate pe cadranele acestor aparate, se cer:  

a. caracteristicile aparatelor de măsurat utilizate (tip aparat de măsurat, domeniul maxim de măsurare, rezistenţa electrică internă); 

b. valorile indicate de acele instrumentelor; 

c. reprezentarea montajului amonte;  

d. precizaţi ce fel de rezistenţe electrice necunoscute, RX, pot fi măsurate cu ajutorul montajului amonte. 

 

 
 

 

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 este reprezentată schema unui ohmmetru analogic. 

a) Precizaţi tipul ohmmetrului reprezentat şi domeniul de rezistenţe pentru care 

se utilizează. 

b) Caracterizaţi scara gradată a acestui tip de ohmmetru. 

c) Explicaţi cum se efectuează reglarea indicaţiei de la capetele scării gradate. 

d) Precizaţi rolul componentei notată K. 

 

 

5. În figura următoare este reprezentat un ohmmetru analogic.  

a) Precizaţi tipul ohmmetrului reprezentat şi domeniul de rezistenţe pentru care se 

utilizează. 

b) Caracterizaţi scara gradată a acestui tip de ohmmetru. 

c) Explicaţi cum se efectuează reglarea indicaţiei de la capetele scării gradate. 

d) Precizaţi consecinţele îmbătrânirii bateriei de alimentare. 

 

 

 

6.  Figura de mai jos prezintă o punte Wheatstone. 

a. Scrieţi ecuaţia de echilibru a punţii;  

b. Precizaţi elementele componente ale punţii; 

c. Dacă R1=8 , R2=40 , R3=60 , calculaţi valoarea rezistenţei Rx . 

d. Precizaţi tipul aparatului notat pe schemă cu 1. 

 

 

 

7. Se consideră un rezistor R, a cărui rezistenţă se măsoară prin metoda ampermetrului şi voltmetrului, varianta aval. Se cunosc 

indicaţia miliampermetrului de 110 mA, indicaţia voltmetrului de 30 V şi rezistenţa internă: RV = 3 kΩ. 

a. Desenaţi schema electrică a circuitului şi indicaţi prin săgeţi sensurile curenţilor şi tensiunilor din circuit. 
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b. Determinaţi valoarea rezistenţei lui R.  

 

 

 

 

 

8. Rezistenţa RX se măsoară cu ajutorul punţii din figura alăturată 

a. Denumiţi puntea utilizată la măsurare; 

b. Precizaţi ce rol are rezistenţa Ra, montată în serie cu galvanometrul (instrument de nul); 

c. Deduceţi condiţia de echilibru a punţii;  

d. Calculaţi valoarea rezistenţei RX dacă la echilibru s-au obţinut următoarele valori: R1 = 

200Ω, R2 = 400Ω şi R3 =60 Ω.  

 

 

 

 

 

9. În figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone: 

a) Denumiţi metoda de măsurare utilizată la măsurarea cu puntea Wheatstone; 

b) Precizaţi denumirea elementelor din schemă notate cu E, G, R3, şi K1; 

c) Explicaţi rolul elementelor notate cu E, G, R3, Ra şi K2 la funcţionarea 

punţii; 

d) Precizaţi relaţia dintre elementele din braţele punţii la echilibru; 

e) Calculaţi valoarea lui Rx dacă condiţia de echilibru s-a realizat pentru: 

R1=0,002MΩ, R2=4000 Ω, R3=1,2 kΩ; 

 

10. Pentru puntea din figură precizaţi:  

a. numele punţii şi domeniul de utilizare; 

b. etapele procesului de echilibrare a punţii; 

c. condiţia de echilibru; 

d. valoarea rezistenţei necunoscute dacă R1=R2, iar la echilibru R3=100 Ω; 

e. două avantaje ale metodelor de punte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Figura de mai jos reprezintă schema electrică a unei punţi de măsurat. 

Notaţi: 

a. denumirea punţii şi elementele de circuit ce se pot măsura cu aceasta. 

b. denumirile elementelor notate prin literele R1, R2, R3, Rx 

c. condiţia de echilibru a punţii 

d. rolul elementelor G, E, R3 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. În figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone. 

a) Denumiţi metoda de măsurare utilizată la măsurarea cu puntea Wheatstone 

b) Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu E, G, R3 şi K1. 

c) Explicaţi rolul elementelor notate cu E, G, R3, Ra, K1 şi K2 la funcţionarea 

punţii 

d) Precizaţi relaţia dintre elementele din braţele punţii la echilibru 
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e) Calculaţi valoarea lui Rx dacă condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,2 kΩ, R2=800 Ω, R3=1,2 kΩ. 

 


