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Test de evaluare  

Procesul de măsurare şi componentele sale 

 

Subiectul I  - 20 puncte 

 1. Unei măsurari repetate în condiţii identice i s-au determinat de fiecare dată erorea absolută ∆U=1Vşi eroarea 

relativă ε = 0,4%. Corecţia ce trebuie aplicată este: 

a) 1 V 

b) -1V 

c) -0,004 V 

d) 0,004 V 

2. Unităţile fundamentale ale sistemului internaţional sunt: 

a) m, kg, s, A, V, C, K 

b) m, kg, s, A, K, cd, mol 

c) m, kg, s, V, K, cd, mol 

d) g, km, s, V, K, cd, mol 

3. Măsura este: 

a) obiect de măsurare 

b) mijloc de măsurare 

c) aparat de măsură 

d) metodă de măsurare  

1. Unei măsurari repetate în condiţii identice i s-au determinat de fiecare dată erorea absolută ∆U=1,2 Vşi eroarea 

relativă ε = 0,8%. Corecţia ce trebuie aplicată este: 

e) -0,008 V 

f) -1,2 V 

g) 1,2V 

h) 0,008 V 

2. Clasa de exactitate reprezintă; 

a) eroarea absoluta 

b) eroarea relativa exprimată în procente 

c) eroarea absoluta cu semn schimbat 

d) eroarea raportată tolerată exprimată în procente 

3. Pragul de sensibilitate este o caracteristică: 

a) tehnică 

b) constructivă 

c) metrologică 

d) a scării gradate 

4. Măsurandul este : 

a) mărime de măsurat 

b) mijloc de măsurare 

c) aparat de măsurare  

d) metoda de măsurare  

5. Voltul este o: 

a) mărime fizică electrică 

b) unitate de măsură derivată 

c) unitate de măsură fundamentală 

d) mărime fizică neelectrică 

6. Valoarea puterii electrice de 1,2 MW, se poate echivala cu: 

a) 120 mW      b) 12 000 mW         c) 1200 kW                       d) 12 kW 

7.Eroarea de măsurare se mai numeşte: 

a) corectitudinea măsurării 

b) incertitudine de măsurare 

c) precizie de măsurare 

d) rezoluţie 

8. Eroarea instrumentala maxima a unui miliampermetru de 200 mA cu clasa de precizie 1 este: 
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 a) 0,2 mA      b) 200 mA      c) 2 mA       d) 20mA 

9. O scară gradată neuniformă: 

a) are lungimea diviziunii constantă  b) are lungimea diviziunii variabilă 

c) are reperele egale    d) nu are reper zero 

10. Dispozitivul de afişare digital se poate realiza:  

a) cu cristale lichide    b) cu diode stabilizatoare de tensiune 
c) cu cristale piezoelectrice   d) cu fotodiode 
4. Valoarea tensiunii electrice de 10000V, se poate echivala cu: 

b) 100 mV      b) 10 000 mV         c) 1 kV                        d) 10 kV 

5.Gradul de precizie al unei măsurări poate fi apreciat prin: 

e) eroarea absolută 

f) eroarea relativă 

g) eroarea instrumentală tolerată 

h) clasa de precizie a aparatului de măsură 

6. Eroarea instrumentală maximă a unui miliampermetru de 50 mA cu clasa de precizie 1,5 este: 

 a) 0,5 mA      b) 75 mA      c) 0,75 mA       d) 33mA 

1. Eroarea instrumentală tolerată a unui milivoltmetru de 500 mV cu clasa de precizie 0,5 este: 

  a) 0,5 mV      b) 25 mV      c) 250 µV       d) 2,5mV 

2. Clasa de exactitate caracterizează; 

e) eroarea de măsurare 

f) metoda de măsurare 

g) aparatul de măsură 

h) mărimea de măsurat 

3. Lungimea diviziunii este variabilă la o scară gradată: 

e) uniformă 

f) fără reper zero 

g) bilaterală 

h) neuniformă 

4. Unei măsurări repetate în condiţii identice i s-au determinat de fiecare dată erorea absolută ∆l= -1mm şi eroarea 

relativă ε = 2 %. Corecţia ce trebuie aplicată este: 

i) 2 mm 

j) 1 mm 

k) -1 mm 

l) -2 mm 

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

este : 

e) 25 mm 

f) 50 mm 

g) 75 mm 

h) 100 mm 

6. Intensitate curentului electric este o: 

e) unitate de măsură derivată 

f) mărime fizică electrică 

g) unitate de măsură fundamentală 

h) mărime fizică neelectrică 

 7. Valoarea puterii electrice de 0,5 kW, se poate echivala cu: 

c) 5 W      b) 500 W         c) 5 MW                       d) 0,05 MW 

 8. Minutul este o unitate de măsură: 

a) derivată 

b) fundamentală 

c) suplimentară 

d) care nu aparţine Sistemului Internaţional 

9. Citirea incorectă a valorii indicate este o eroare: 

i) sistematică 

j) obiectivă 
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k) subiectivă 

l) instrumentală 

10. Partea din eroarea aleatorie datorată exclusiv mijlocului de măsurare se numeşte: 

       a) eroare de fidelitate    b) eroare de justeţe 

       c) eroare relativă    d) eroare absolută 

 

7. Corecţia reprezintă; 

i) eroarea absolută 

j) eroarea relativă  

k) eroarea absolută cu semn schimbat 

l) eroarea raportată 

8. O scară gradată unilaterală are reperul 0 (zero): 

a) la limita din dreapta a scării gradate 

 b) la limita din stânga a scării gradate 

c) la mijlocul scării gradate 

d) la una dintre limitele scării gradate 

9) Mijloacele de măsurare care servesc la păstrarea unităţilor de măsură şi la transmiterea acestora la alte mijloace de 

măsurare se numesc: 

a) instrumente de măsură    b) aparate de măsură 

c) etaloane      d) traductoare 

10) Măsurarea lungimii cu o riglă este o metodă: 

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

1. Eroarea absolută: 

m) este întotdeauna pozitivă 

n) este întotdeauna negativă 

o) are aceeaşi unitate de măsură ca şi măsurandul 

p) nu are unitate de măsură 

2. Eroarea instrumentală tolerată a unui ampermetru de 6 A cu clasa de precizie 1,5 este: 

  a) 90 mA      b) 9 mA      c) 1,5 A       d) 0,9 A 

3. Diviziunea este partea scării gradate cuprinsă între: 

i) primul şi ultimul reper 

j) oricare două repere 

k) două repere succesive 

l) două repere mari 

4. Unei măsurări repetate în condiţii identice i s-au determinat de fiecare dată erorea absolută ∆I= 0,02 A şi eroarea 

relativă ε = 2 %. Corecţia ce trebuie aplicată este: 

m) - 2 A 

n) - 20 mA 

o) 2 mA 

p) 20 mA 

5. Măsurarea volumului utilizând o riglă este o metodă: 

i) directă 

j) indirectă 

k) de comparaţie 

l) digitală 

6. Pentru determinarea preciziei unei măsurări se calculează: 

i) eroarea instrumentală tolerată 

j) eroarea raportată tolerată 

k) eroarea absolută 

l) eroarea relativă 

 7. Valoarea rezistenţei electrice de 220 Ω, se poate echivala cu: 

d) 22000 mΩ     b) 0,22 kΩ         c) 2,2 kΩ                   d) 22 kΩ 

8. Eroarea de metodă este o eroare: 

a) subiectivă 

b) obiectivă 
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c) de fidelitate 

d) grosolană 

1. O scară gradată a cărei limită inferioară nu este zero se numeşte: 

m) unilaterală 

n) cu zero decalat 

o) fără reper zero 

p) bilaterală 

2. Unei măsurări repetate în condiţii identice i s-au determinat de fiecare data erorea absolută ∆U= 0,5 V şi eroarea 

relativă ε = 5 %. Corecţia ce trebuie aplicată este: 

q) - 5 V 

r) – 0,5 V 

s) 5 V 

t) 0,5 V 

3. Eroarea instrumentală tolerată a unui ampermetru de 1 A cu clasa de precizie 1,5 este: 

  a) 1,5 mA      b) 1 A      c) 1,5 A       d) 15 mA 

4. Candela este: 

q) o mărime fizică electrică 

r) o unitate de măsură derivată 

s) o unitate de măsură fundamentală 

t) o mărime fizică derivată 

5. Imperfecţiunea reglajului la zero generează o eroare: 

m) sistematică 

n) aleatorie 

o) de paralaxă 

p) de metodă 

6. Valoarea intensităţii curentului electric de 3,2 µA se poate echivala cu: 

e) 3200 nA     b) 0,032 mA         c) 320 nA                   d) 0,32 mA 

7. Etaloanele sunt mijloace de măsurare care se caracterizează prin faptul că: 

e) sunt foarte greu de utilizat 

f) au clase de precizie foarte mari 

g) au clase de precizie foarte mici 

h) au scara gradată uniformă 

8. Diferenţa dintre valorile mărimii de măsurat corespunzătoare a două repere succesive reprezintă: 

a) valoarea diviziunii 

b) lungimea diviziunii 

c) domeniul de indicaţii 

d) lungimea scării gradate 

9. Lungimea diviziunii se poate exprima în: 

      a) amperi  b) centimetri  c) volţi  d) metri/secundă 

 

1. Indicaţia unui mijloc de măsurare digital : 

q) poate lua orice valoare în intervalul de măsurare 

r) variază în trepte 

s) nu poate lua valoarea zero 

t) nu poate lua valori subunitare 

2. Eroarea instrumentală tolerată a unui ampermetru de 1 A cu clasa de precizie 1,5 este: 

  a) 1,5 mA      b) 1 A      c) 1,5 A       d) 15 mA 

3. Unei măsurări repetate în condiţii identice i s-au determinat de fiecare dată erorea absolută ∆R= - 12,5Ω şi eroarea 

relativă ε = 20 %. Corecţia ce trebuie aplicată este: 

u) – 20Ω 

v) 20Ω 

w) – 12,5Ω 

x) 12,5Ω 

4. Lungimea este : 

u) o mărime fizică electrică 
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v) unitatea de măsură pentru suprafaţă 

w) o unitate de măsură derivată 

x) o mărime fizică fundamentală 

5. Valoarea unei diviziuni a scării gradate a unui voltmetru se exprimă în: 

q) procente 

r) milimetri 

s) volţi 

t) centimetri 

 6. Valoarea lungimii unui conductor de 0,075 m  se poate echivala cu: 

f) 750 mm     b) 7,5 cm         c) 75 cm                   d) 0,75 mm 

7. O scară gradată este uniformă dacă: 

i) are toate reperele egale 

j) lungimea diviziunii este constantă 

k) lungimea diviziunii variază foarte puţin 

l) toate reperele au numere asociate 

8. Candela este unitatea de măsură pentru: 

a) fluxul luminos    b) iluminare   

c) intensitatea luminoasă   d) cantitatea de substanţă 

9. Valoarea mărimii măsurate cu un mijloc de măsurare analogic se determină prin: 

a) înmulţirea indicaţiei cu 10 

b) înmulţirea indicaţiei cu valoarea diviziunii 

c) împărţirea indicaţiei la 2 

d) înmulţirea indicaţiei cu 2 

10. Un dispozitiv de afişare analogic se poate realiza cu: 

       a) scară gradată şi ac indicator  b) cristale lichide 

       c) diode electroluminescente  d) diode redresoare 

 

10. Sensibilitatea unui mijloc de măsurare este: 

      a) raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare 

      b) cea mai mică valoare a mărimii de intrare care produce o variaţie perceptibilă a mărimii de ieşire 

      c) raportul dintre variaţia mărimii de intrare şi variaţia mărimii de ieşire 

      d) cea mai mare valoare a mărimii de intrare care produce o variaţie perceptibilă a mărimii de ieşire 

9. Justeţea este o caracteristică: 

e) metrologică 

f) constructivă 

g) tehnică 

h) a metodei de măsurare 

10. Dacă reperul 0 (zero) se află la limita din dreapta a scării gradate, scara este: 

      a) cu zero decalat  b) unilaterală  c) bilaterală  d) fără reper zero 

 

Subiectul II  

1. Precizaţi şi definiţi principalele elemente ale unui proces de măsurare.   9 puncte 

2. Definiţi mijloacele de măsurare, clasificaţi-le după complexitate şi apoi după precizie. 

3. Definiţi metoda de măsurare şi  clasificaţi metodele de măsurare după modul de obţinere a valorii măsurate. 

4. Definiţi metoda  de măsurare directă şi  daţi 5 exemple de măsurări în care se utilizează această metodă. 

5. Definiţi scara gradată a unui mijloc de măsurare şi precizaţi caracteristicile acesteia.  

6. Definiţi metoda de măsurare indirectă şi daţi 3 exemple de măsurări în care să se utilizeze o astfel de metodă. 

    

Stabiliţi dacă următoarele enunţuri sunt adevărate sau false, notând în dreptul lor A dacă sunt adevărate şi F dacă sunt 

false.       

a) Corecţia este egală cu eroarea absolută. 

b) O scară bilaterală are diviziuni numai în stânga reperului zero. 

c) Eroarea de paralaxă este o eroare obiectivă. 

d) Eroarea instrumentală tolerată  depinde de clasa de precizie a aparatului. 

e) Radianul este o unitate de măsură fundamentală. 
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f) Partea din eroarea aleatorie datorată exclusiv mijlocului de măsurare se numeşte eroare de justeţe. 

g) Dispozitivele de afişare digitale se pot realiza cu cristale lichide. 

h) Metodele de măsurare directe sunt acele metode în care se măsoară nemijlocit mărimea de măsurat. 

i) La mijloacele de măsurare digitale indicaţia este prezentată sub formă numerică. 

j) Kelvinul este unitate de măsură fundamentală. 

k) O scară unilaterală are întotdeauna diviziuni numai în dreapta reperului zero. 

l) Eroarea absolută poate fi pozitivă sau negativă. 

m) Clasa de exactitate caracterizează metoda de măsurare. 

n) Etaloanele naţionale se află la laboratoarele teritoriale de metrologie. 

o) Erorile  datorate operatorului sunt erori subiective. 

p) Lungimea diviziunii unei scări gradate uniforme este constantă. 

q) Voltul este o unitate de măsură derivată. 

r) O scară unilaterală are întotdeauna diviziuni numai în stânga reperului zero. 

s) Măsurandul este mărimea fizică de măsurat. 

t) Kilogramul este o mărime fizică fundamentală. 

u) Eroarea datorată variaţiilor de temperatură este o eroare subiectivă. 

v) Valoarea unei  diviziuni a scării gradate se exprimă în unitatea de măsură a măsurandului. 

w) Pragul de sensibilitate a unui mijloc de măsurare este o caracteristică tehnică.  

x) Lungimea unei diviziuni a scării gradate se exprimă în unitatea de măsură a măsurandului. 

y) Etaloanele internaţionale sunt etaloane primare..  

z) La mijloacele de măsurare analogice indicaţia este o funcţie continuă. 

aa) Eroarea absolută se mai numeşte şi corecţie. 

bb) O scară gradată neuniformă are lungimea diviziunii variabilă. 

cc) La citirea indicaţiilor pe scara gradată, privirea operatorului  trebuie să fie perpendiculară pe acul indicator. 

dd) O scară gradată nu poate să fie fără reper zero.  

 

3. Efectuaţi următoarele transformări:    

0,045 A=?mA  0,0123m
2
=?cm

2
  1,25km=?m 

120km/h=?m/s  50mV=?V   

45cm=?m  5 A=?A   0,3V=?mV 

70mm
2
=?m

2  
0,3MWh=?kWh   

0,1g=? mg   2 cm
2
=?m

2
   2GW=?W 

0,025 cm=?mm              72000Ws=?kWh   

50 mA=?A    2kW=?MW 

0,5kW=?W    0,02m
2
=?cm

2
  15 m/s=?km/h  

5,1k  =?    3MHz =? Hz   2000dm
3
=?m

3
 

100km/h=?m/s  1200mm=?dm   

450k =?M   0,025mA=? A  2300m=?km 

2dm
3
=?m

3
  0,025kWh=?Ws  

  

1. Figura alăturată reprezintă cadranul  unui voltmetru cu clasa de precizie 1,5 şi 

domeniul de măsurare de 240 V.   

a) Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a voltmetrului utilizat pe domeniul de 

240V.                

 

 

 

2. Figura alăturată reprezintă cadranul  unui voltmetru cu clasa 

de precizie 0,5 şi domeniul de măsurare de 300 V. 

  

a) Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a voltmetrului 

utilizat pe domeniul de 300V.            

 

 



 7 

3. Valoarea rezistenţei unui rezistor este de 330Ω. Dacă eroarea absolută de măsurare este de – 2Ω, determinaţi: 

indicaţia ohmetrului cu care se măsoară rezistenţa,  eroarea relativă de măsurare şi corecţia.           

 

 

4. Figura alăturată reprezintă cadranul unui microampermetru cu 

domeniul de măsurare de 250 A.   

a) Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a 

microampermetrului utilizat pe domeniul de 250 A, dacă are 

clasa de precizie 0,5.                

 

 

 

 

5. Tensiunea electrică la bornele unui rezistor este de 110 V. Ştiind că se efectuează măsurarea tensiunii cu o eroare 

absolută de 7,5 V, să se determine: valoarea indicată de voltmetrul conectat la bornele rezistorului, eroarea relativă de 

măsurare şi corecţia ce se poate aplica.                             

 

 

6.Termometrul  indică  80
0
C la măsurarea temperaturii agentului termic într-o conductă, iar eroarea absolută de 

măsurare este de -5
0
C. Determinaţi valoarea adevărată a temperaturii agentului termic, eroarea relativă de măsurare şi 

corecţia      

 

 

7.Figura alăturată reprezintă cadranul unui wattmetru cu  

domeniul de măsurare de 45W.    

a) Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a 

wattmetrului, clasa de precizie fiind 0,5.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Figura alăturată reprezintă scara gradată a unui 

multimetru utilizat pentru măsurarea tensiunii pe 

domeniul de măsurare de 100V şi având clasa de 

precizie  1.  

a) Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a 

aparatului utilizat pe domeniul de 100V.            

 

 

 

 

9. Tensiunea la bornele unui circuit electric este de 220 V. Voltmetrul conectat în circuit indică 228 V. Să se determine 

eroarea absolută, eroarea relativă şi corecţia.            

 

 

10, Printr-un circuit trece un curent electric cu intensitatea de 2 A. Ampermetrul conectat în circuit indică 2,15 A. Să se 

determine eroarea absolută, eroarea relativă şi corecţia.                
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11. Figura alăturată reprezintă cadranul unui miliampermetru cu 

domeniul de măsurare de 500mA.    

Determinaţi eroarea instrumentală tolerată a miliampermetrului, 

clasa de precizie fiind 0,5.  

 

 

 

 

 

12. Printr-un circuit trece un curent electric cu intensitatea de 10 A. Cunoscând eroarea absolută de măsurare de 0,25A, 

să se determine valoarea indicată de un ampermetru conectat în circuit, eroarea relativă şi corecţia.       

 

 


