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NOTĂ DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplică pentru calificările corespunzătoare domeniului de pregătire profesională
Electric:
1. Tehnician în instalaţii electrice
2. Tehnician energetician
3. Tehnician electrotehnist
4. Tehnician metrolog
5. Tehnician electrician electronist auto
Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) aferente
calificărilor sus menţionate.
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor – 4
Corelarea dintre unităţile de rezultate ale învăţării şi module:
Unitatea de rezultate ale învăţării –
tehnice generale (URÎ)

Denumire modul

URÎ 4. Măsurarea mărimilor electrice în
curent alternativ

MODUL I. Măsurări electrice în curent
alternativ

URÎ 5. Montarea şi întreţinerea aparatelor
electrice de joasă tensiune

MODUL II. Aparate electrice
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Clasa a X-a
Învăţământ liceal – Filiera tehnologică
Aria curriculară Tehnologii
Domeniul de pregătire profesională: ELECTRIC
Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală
Modul I. Măsurări electrice în curent alternativ
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică
Modul II. Aparate electrice
Total ore /an:
din care:
Laborator tehnologic
Instruire practică

175
70
175
35
70

Total ore/an = 10 ore/săpt. x 35 săptămâni = 350 ore
Pregătire practică comasată - Curriculum în dezvoltare locală
Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an:
90
Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 440 ore/an

Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată se desfăşoară preponderent la operatorul
economic.
Absolvenții clasei a X-a, învățământ liceal filiera tehnologică, care optează pentru obținerea unui
certificat de calificare de nivel 3, vor parcurge un stagiu de pregătire practică de specialitate cu
durata de 720 ore.

*

Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în
parteneriat cu operatorul economic, cu avizul inspectoratului şcolar.
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MODUL I. MĂSURĂRI ELECTRICE ÎN CURENT ALTERNATIV
 Notă introductivă
Modulul „Măsurări electrice în curent alternativ”, componentă a ofertei educaționale
(curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face
parte din cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală aferente clasei a X-a, învățământ
liceal, filiera tehnologică.
Modulul are alocat un numărul de 175 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 70 ore/an – laborator tehnologic
Modulul „Măsurări electrice în curent alternativ” este centrat pe rezultate ale învăţării şi
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din
ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregătire profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel
superior.

 Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 4. MĂSURAREA MĂRIMILOR
ELECTRICE ÎN CURENT
ALTERNATIV
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
4.1.1.
4.2.1.
4.3.1.
4.2.2.
4.3.2.
4.2.3.
4.3.3.
4.2.4.
4.3.6.
4.2.20.
4.2.21.

Conţinuturile învăţării

Curentul electric alternativ:
- Inducţia electromagnetică (definire fenomen, montaje
experimentale , legea inducţiei electromagnetice)
- Generarea tensiunii electromotoare alternative
sinusoidale (principiul generatorului de c.a. monofazat)
- Mărimi caracteristice curentului alternativ monofazat
(definire, relaţii matematice, unităţi de măsură):
valoarea instantanee, valoarea efectivă, amplitudinea,
perioada, frecvenţa, pulsaţia, faza, faza iniţială
- Reprezentarea convenţională a mărimilor alternative
sinusoidale
- Puteri electrice în curent alternativ: puterea aparentă,
puterea activă, puterea reactivă
Soft-uri educaţionale pentru simularea funcţionării
generatorului de c.a. monofazat

4.1.2.

4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.2.20.
4.2.21.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.6.

Circuite electrice de c.a. monofazat (definire, unităţi de
măsură şi relaţii de calcul pentru mărimile caracteristice;
scheme electrice):
- Elemente de circuit în curent alternativ: rezistoare,
bobine, condensatoare
- Circuite electrice simple cu rezistoare, bobine şi
condensatoare conectate în serie şi/sau paralel
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Soft-uri educaţionale pentru simularea comportării
elementelor de circuit în curent alternativ
Soft-uri educaţionale pentru simularea funcţionării
circuitelor de curent alternativ monofazat
4.1.3.

4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.
4.2.16.
4.2.20.
4.2.21.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

Măsurarea mărimilor electrice în circuite de c.a.
monofazat (aparate de măsurat utilizate, reglaje
pregătitoare ale aparatelor, scheme de montaj, citirea
indicaţiilor aparatelor, relaţii de calcul, prelucrarea şi
interpretarea rezultatelor):
- Măsurarea intensităţii curentului electric alternativ cu
ampermetrul şi multimetrul
- Măsurarea tensiunii electrice alternative cu voltmetrul
şi multimetrul
- Măsurarea puterii electrice în circuite de c.a.
monofazat:
o Măsurarea puterii aparente cu montajul voltampermetric
o Măsurarea puterii active cu wattmetrul
o Măsurarea puterii reactive cu varmetrul
o Măsurarea indirectă a puterii reactive
- Măsurarea energiei electrice active cu contorul
- Măsurarea impedanţelor:
o Măsurarea impedanţelor prin metoda substituţiei
o Punţi de c.a. pentru măsurarea capacităţii
o Punţi de c.a. pentru măsurarea inductanţei
Soft-uri educaţionale pentru simularea măsurării
mărimilor electrice în circuitele de c.a.
Norme SSM şi PSI specifice măsurării mărimilor
electrice în curent alternativ

4.1.4.

4.2.17.
4.2.18.
4.2.19.
4.2.20.
4.2.21.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.6.

Extinderea domeniului de măsurare al aparatelor
analogice în c.a. monofazat (scheme de montaj, relaţii de
calcul):
- Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor
cu transformatoare de măsurat de curent
- Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrelor cu
transformatoare de măsurat de tensiune

 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete,
materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
 Mijloace de măsurare pentru mărimi electrice de c.a.: ampermetre, voltmetre, multimetre,
wattmetre, varmetre, punţi de c.a., contoare
 Transformatoare de măsurat de tensiune şi de curent
 Surse de c.a., rezistoare, bobine, condensatoare, conductoare de legătură
 Soft educaţional
 Echipament individual de securitatea muncii
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 Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Măsurări electrice în curent alternativ” trebuie să fie abordate
într-o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Măsurări electrice în curent alternativ” are o structură flexibilă, deci poate
încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se
recomandă a se desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practică din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor
precizate în unităţile de rezultate ale învăţării, menţionate mai sus.
Pregătirea practică în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din
unitatea de învăţământ sau de la agentul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării/ competenţelor de specialitate.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activităţi de învăţare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenţialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant
la propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui etc.;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
elaborarea de referate interdisciplinare;
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, CD/DVD-uri);
problematizarea;
demonstraţia;
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
jocuri de rol;
simulări;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/în echipă.
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Un exemplu de metodă de învăţare, care stimulează participarea tuturor elevilor la activitate,
este metoda „UNUL stă, TREI circulă”. Bazându-se pe schimbul de idei între elevi, metoda îşi
propune să dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a elevilor şi capacitatea acestora de a evalua
anumite idei.
Metoda se desfăşoară cu aplicarea următorilor paşi:
1.

Colectivul clasei se împarte în grupuri de câte 4 elevi. Grupurile sunt numerotate, iar în cadrul
grupului fiecare elev primeşte un număr cuprins între 1 şi 4.

2.

Elevii primesc o fişă de lucru în care sunt precizate sarcinile de lucru/problemele de rezolvat.
Lucrând în grup, elevii rezolvă sarcinile de lucru primite şi notează pe fişă rezultatele obţinute.

3.

La semnalul profesorului, elevii se rotesc astfel: cei cu numărul 1 din fiecare grup se mută până
la grupul următor, cei cu numărul 2 se mută peste două grupuri, cei cu numărul 3 peste trei
grupuri, iar cei cu numărul 4 rămân pe loc.

4.

Elevii care au rămas pe loc explică vizitatorilor rezultatul muncii grupului lor. Timp de 10
minute, vizitatorii pun întrebări şi îşi iau notiţe, pentru a putea raporta grupului iniţial ce au
aflat. Fiecare vizitator face comentarii pe marginea celor prezentate de gazdă.

5.

Elevii se întorc în grupurile iniţiale şi lucrează timp de alte 10 minute, astfel:
 elevul care a stat pe loc raportează comentariile pe care le-au făcut vizitatorii;
 ceilalţi elevi spun pe rând ce au aflat în grupurile pe care le-au vizitat, subliniind
asemănările şi diferenţele faţă de propriul rezultat;
 pe baza tuturor informaţiilor culese, elevii finalizează rezolvarea sarcinilor de lucru.

În continuare, se prezintă un exemplu de fişă de lucru care poate fi utilizată la tema
„Măsurarea puterii active cu wattmetrul în circuite de c.a. monofazat”, din unitatea de învăţare
„Măsurarea puterii electrice în circuite de c.a. monofazat”.
FIŞĂ DE LUCRU - METODA „UNUL STĂ, TREI CIRCULĂ
Măsurarea puterii active cu wattmetrul în circuite de c.a. monofazat
 Lucraţi în echipă! Timp alocat: 40 min
Rezultate ale învăţării vizate, conform standardului de pregătire profesională:
4.1.3. Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.a. monofazat (aparate de măsurat, reglaje
pregătitoare ale aparatelor, scheme de montaj, citirea indicaţiilor, prelucrare şi interpretare
rezultate, norme SSM şi PSI specifice, soft educaţional): măsurarea puterii active
4.2.10. Selectarea aparatelor de măsurat în funcţie de mărimea electrică de măsurat şi domeniul
de variaţie al acesteia
4.2.12. Reprezentarea schemei electrice de conectare a aparatelor de măsurat în circuitul de
măsurare
4.2.20. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de
muncă
4.2.21. Comunicarea rezultatelor activităţilor desfăşurate
4.3.1. Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
4.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de
lucru primită
4.3.6. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
Sarcini de lucru:
- Aveţi la dispoziţie diferite tipuri de ampermetre, voltmetre şi wattmetre analogice. Alegeţi
aparatele necesare măsurării puterii active într-un circuit de curent alternativ.
Care sunt caracteristicile aparatelor alese?
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-

Reprezentaţi schema electrică de măsurare a puterii active, în care să se regăsească
aparatele alese anterior.
Care este utilitatea ampermetrului şi a voltmetrului în circuitul de măsurare a puterii
active?

-

Determinaţi relaţiile de corecţie pentru obţinerea valorilor adevărate, la măsurarea puterii
active cu wattmetrul, atât în varianta amonte, cât şi în varianta aval.

-

Explicaţi cum s-ar modifica valoarea factorului de putere, dacă toţi consumatorii de curent
alternativ ar absorbi numai putere activă?

Un alt exemplu de metodă de învăţare, care presupune instruirea elevilor prin organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi practice de învăţare, îl reprezintă lucrările de laborator. Prin
desfăşurarea de lucrări practice de laborator, elevii îşi formează priceperi şi deprinderi de lucru
necesare pentru viaţă şi pentru activitatea profesională, îşi dezvoltă abilităţile de cooperare şi de
lucru în echipă.
Lucrările de laborator se execută prin parcurgerea următoarelor etape:
1. Instructajul privind normele de protecţia muncii specifice lucrării, realizat de către profesor,
la începutul orei. Instalaţiile şi aparatele din laborator trebuie să aibă instrucţiuni de folosire cu
măsurile de protecţia muncii necesare. Nu se permite realizarea de lucrări cu aparate sau instalaţii
defecte ori care au defecte de izolaţie a cablurilor sau a altor elemente de alimentare cu energie
electrică.
2. Planificarea individuală a muncii, prin prezentarea de către profesor a obiectivelor lecţiei şi
distribuirea sarcinilor şi a responsabilităţilor, respectiv cunoaşterea de către elevi a scopului lucrării,
a produsului sau a instalaţiei ce urmează a fi realizată şi a paşilor ce urmează a fi parcurşi. În acest
sens, se recomandă ca elevii să primească o fişă de lucru cu toate informaţiile necesare realizării
lucrării de laborator.
3. Efectuarea propriu-zisă a lucrării de laborator. Elevii îşi aleg materialele şi mijloacele
potrivite scopului propus şi ţinând cont de recomandările din fişa de lucru primită, realizează
lucrarea practică. Pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare, în timpul desfăşurării lucrării de
laborator, elevii trebuie să ţină cont de următoarele reguli:
- citirea aparatelor să se facă cu multă atenţie, pentru a se evita erorile de citire;
- datelor obţinute să fie înregistrate corect;
- variaţia anumitor parametri (curent, tensiune, rezistenţă etc.) să se facă încet şi cu atenţie
asupra sensului de variaţie;
- contactele legăturilor electrice în montaj să fie corect făcute şi bine strânse, pentru a nu se
introduce erori la măsurări şi pentru a evita încălzirile locale;
- evitarea zgomotelor şi trepidaţiilor.
4. Controlul şi autocontrolul execuţiei propriu-zise a lucrării de laborator, avându-se grijă să
se corecteze eventualele greşeli.
În continuare, se prezintă un exemplu de fişă de lucru pentru lucrarea de laborator cu tema
„Măsurarea puterii active cu wattmetrul în circuite de c.a. monofazat”. Pentru această lucrare, se
recomandă ca elevii să lucreze în echipă, fiecare dintre ei având sarcini specifice. De exemplu,
sarcinile de lucru în cadrul unei grupe de patru elevi pot fi distribuite astfel:
- un elev va selecta aparatele de măsurat necesare realizării lucrării;
- un elev va realiza montajul de lucru, conform schemei date;
- un elev va citi indicaţiile aparatelor de măsură;
- un elev va completa tabelul cu rezultatele obţinute;
- toţi elevii din cadrul grupei vor interpreta rezultatele măsurărilor efectuate.
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LUCRARE DE LABORATOR
Măsurarea puterii active cu wattmetrul în circuite de c.a. monofazat
FIŞĂ DE LUCRU
 Lucraţi în echipă! Timp de lucru: 2x 50 min
Rezultate ale învăţării vizate, conform standardului de pregătire profesională:
4.1.3. Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.a. monofazat (aparate de măsurat, reglaje
pregătitoare ale aparatelor, scheme de montaj, citirea indicaţiilor, prelucrare şi interpretare
rezultate, norme SSM şi PSI specifice, soft educaţional): măsurarea puterii active
4.2.10. Selectarea aparatelor de măsurat în funcţie de mărimea electrică de măsurat şi domeniul de
variaţie al acesteia
4.2.13. Realizarea montajelor de măsurare a mărimilor electrice de c.a. monofazat
4.2.14. Citirea indicaţiilor aparatelor de măsurat
4.2.15. Prelucrarea matematică şi interpretarea rezultatelor măsurărilor efectuate
4.3.1. Cooperarea cu colegii de echipă în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă
4.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de
lucru primită
4.3.3. Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum şi a normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor
Schema montajului de lucru:
W
A

rA
V

~
220V

RV

L1

L2

L3

k1

k2

k3

Aparate şi dispozitive necesare:
- W - wattmetru electrodinamic (2,5-5) A/ (150-600) V;
- A - ampermetru feromagnetic, 5 A;
- V – voltmetru feromagnetic, 250 V;
- L1, L2, L3 - consumatori (lămpi cu incandescenţă) de putere diferită;
- k1, k2, k3 - întrerupătoare simple;
- sursă de tensiune alternativă, 220 V;
- conductoare de legătură.
Modul de lucru:
1. Dintre aparatele electrice avute la dispoziţie, alegeţi aparatele necesare măsurării puterii
electrice active în c.a. monofazat.
2. Realizaţi montajul conform schemei electrice, fără a-l cupla la reţea.
3. Poziţionaţi selectorul de tensiune al wattmetrului pe tensiunea imediat mai mare decât
tensiunea sursei de c.a., iar selectorul de curent pe curentul maxim.
4. Introduceţi în circuit becul L1 şi cuplaţi montajul la reţea.
5. Micşoraţi domeniul de curent până la domeniul imediat mai mare decât indicaţia
ampermetrului.
6. Citiţi indicaţia în diviziuni α a wattmetrului.
7. Calculaţi constanta wattmetrului kw şi puterea măsurată Pw.
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Repetaţi experimentul, modificând sarcina prin introducerea în circuit a becului L2 şi apoi, şi
a becului L3.
9. Deconectaţi montajul de la reţea.
10. Calculaţi puterea consumată P ţinând cont de puterea înscrisă pe becuri şi comparaţi cu
puterea măsurată cu wattmetrul Pw.
11. Calculaţi eroarea relativă de măsurare εr.
12. Completaţi tabelul de mai jos cu rezultatele obţinute.
8.

Receptoare
introduse în
circuit
L1
L1 + L2
L1 + L2 + L3

Un

In

αmax

α

[V]

[A]

[div]

[div]

[W/div]

Pw = k w α

P

[W]

[W]

Observaţii şi concluzii:
- Comparaţi rezultatele obţinute în cazul modificării sarcinii. Ce constataţi?
- Ce rol au ampermetrul şi voltmetrul în circuitul de măsurare?
- Ce se întâmplă atunci când bornele wattmetrului marcate (cu asterisc) nu sunt legate spre
sursă?
Atenţie!
- Este interzisă atingerea părţilor neizolate ale circuitului (borne, fişe, capete libere ale
conductoarelor etc.), atât timp cât circuitul se află sub tensiune
- Nu se vor folosi cordoane de legătură defecte sau improvizate
- Pentru evitarea accidentelor cauzate de spargerea becurilor, se va controla cu atenţie ca
tensiunea nominală a becurilor să corespundă cu tensiunea sursei de alimentare.

 Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul
va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determină măsura în care elevii
au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele de pregătire profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale elevilor.
 planificarea evaluării trebuie să se deruleze după un program stabilit, evitându-se
aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp.
 va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ învăţare
şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
- fişe de observaţie;
- fişe test;
- fişe de lucru;
- fişe de documentare;
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-

fişe de autoevaluare/ interevaluare;
eseul;
portofoliul;
referatul ştiinţific;
proiectul;
activităţi practice;
teste docimologice.

Se propun următoarele instrumente de evaluare finală:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Se propune un test de evaluare pentru tema „Măsurarea puterii active cu wattmetrul în
circuite de c.a. monofazat”, care vizează verificarea nivelului de realizare pentru următoarele
rezultate ale învăţării, conform standardului de pregătire profesională:
4.1.3. Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.a. monofazat (aparate de măsurat, reglaje
pregătitoare ale aparatelor, scheme de montaj, citirea indicaţiilor, prelucrare şi interpretare
rezultate, norme SSM şi PSI specifice, soft educaţional): măsurarea puterii active
4.2.20. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de
muncă
4.3.6. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
TEST DE EVALUARE



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 40 minute.

SUBIECTUL I
Total: 30 puncte
I.1. Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, scrieţi pe foaia de răspuns litera
corespunzătoare răspunsului corect:
15p
1. În curent alternativ monofazat, wattmetrul este destinat să măsoare:
a) puterea aparentă;
b) puterea activă;
c) puterea reactivă;
d) energia electrică.
2. În circuitele de curent alternativ monofazat, puterea activă se calculează cu relaţia:
(P-puterea electrică; U-tensiunea electrică; I, I1, I2-intensitatea curentului electric; φ-unghiul de defazaj dintre tensiune
şi curent)

a) P = UI;

b) P = UIsinφ;

c) P = UIcosφ;

d) P = kI1I2cosφ.

3. Acul indicator al unui wattmetru având constanta kw= 10 W/div se opreşte în faţa diviziunii 50.
Puterea electrică consumată este:
a) 5 W;
b) 500 kW;
c) 500 W;
d) 5 kW.
I.2. Transcrieţi pe foaia de răspuns cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei
litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este
fals.
15p
a) La un wattmetru electrodinamic sau ferodinamic, bobinele fixe numite şi bobine de tensiune se
leagă în serie cu consumatorul.
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b) Montarea wattmetrului în circuit se face alegând varianta amonte sau aval, în funcţie de mărimea
şi natura consumatorului.
c) Constanta wattmetrului reprezintă puterea corespunzătoare unei diviziuni a scării gradate.
SUBIECTUL II
Total: 30 puncte
În figura de mai jos este reprezentată o schemă electrică pentru măsurarea puterii electrice în curent
alternativ monofazat.

a)
b)
c)
d)
e)

Precizaţi denumirea elementelor notate pe schemă cu A, V şi W.
Denumiţi puterea măsurată în mod direct cu W şi unitatea de măsură în S.I a acesteia.
Precizaţi rolul pe care-l au, în circuitul de măsurare a puterii, elementele notate cu A şi V.
Indicaţi ce sunt bornele marcate cu asterisc şi cum trebuie legate în circuit.
Denumiţi varianta de montaj realizată atunci când comutatorul (K) este pe poziţia (a).

SUBIECTUL III
Total: 30 puncte
III.1. Un receptor inductiv de c.a. cu factorul de putere cos = 0,8 este alimentat la tensiunea
sinusoidală cu valoarea efectivă U= 220 V. Ştiind că valoarea efectivă a curentului prin receptor
este I= 5 A, calculaţi:
15p
a) puterea consumată de receptor;
b) impedanţa receptorului;
c) rezistenţa receptorului.
III.2. Pentru wattmetrul al cărui cadran este reprezentat în figura de mai jos, calculaţi:
a) puterea nominală Pn;
b) constanta wattmetrului kW;
c) puterea activă P măsurată de wattmetru.

15p

OBS. Testul de evaluare cuprinde punctaje alocate fiecărui subiect. Repartizarea acestora pe itemi
rămâne la latitudinea profesorului.
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MODUL II. APARATE ELECTRICE
 Notă introductivă
Modulul „Aparate electrice”, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru
calificări profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, face parte din cultura de
specialitate şi pregătirea practică săptămânală aferente clasei a X-a, învățământ liceal, filiera
tehnologică.
Modulul are alocat un număr de 175 ore/an, conform planului de învăţământ, din care:
 35 ore/an – laborator tehnologic
 70 ore/an – instruire practică
Modulul „Aparate electrice” este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile specificate în
SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire
profesională Electric sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior.

 Structură modul
Corelarea dintre rezultatele învăţării din SPP şi conţinuturile învăţării
URÎ 5. MONTAREA ŞI
ÎNTREŢINEREA APARATELOR
ELECTRICE
DE JOASĂ TENSIUNE
Rezultate ale învăţării
(codificate conform SPP)
Cunoştinţe Abilităţi
Atitudini
5.1.1.
5.2.1.
5.3.5.
5.1.5.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.19.
5.2.23.
5.2.24.

Conţinuturile învăţării

Aparate electrice de joasă tensiune (clasificare, rol
funcţional, mărimi nominale, subansambluri
constructive, notaţii şi semne convenţionale, utilizări):
- aparate de conectare;
- aparate de comandă;
- aparate de reglare;
- aparate de semnalizare;
- aparate de protecţie;
- aparate pentru automatizări;
- aparate pentru instalaţii electrice de iluminat şi prize.
Surse de informare şi documentare pentru aparate
electrice de joasă tensiune

5.1.2.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.19.
5.2.20.
5.2.21.
5.2.22.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.

Lucrări de montare şi executare a conexiunilor
aparatelor electrice de j.t., conform fişelor tehnologice:
- operaţii de montare şi executare a conexiunilor;
- materiale, SDV-uri, aparate de măsură şi control
necesare;
- operaţii de verificare a funcţionării;
- fişa tehnologică;
- norme SSM şi PSI.
Surse de informare şi documentare pentru aparate
electrice de joasă tensiune
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Modalităţi de avertizare a pericolelor la locul de muncă
(semnale de avertizare)
Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor

5.2.23.
5.2.24.

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.
5.2.14.
5.2.15.
5.2.16.
5.2.17.
5.2.18.
5.2.19.
5.2.20.
5.2.21.
5.2.22.
5.2.23.
5.2.24.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.

Solicitările aparatelor electrice de j.t. (cauze, efecte,
metode/măsuri de limitare):
- electrice;
- termice;
- electrodinamice;
- datorate mediului.
Lucrări de întreţinere a aparatelor electrice de joasă
tensiune, conform fişelor tehnologice:
- operaţii de demontare/ montare a aparatelor
electrice de joasă tensiune;
- operaţii de verificare a funcţionării;
- materiale, SDV-uri, aparate de măsură şi control
necesare;
- fişa tehnologică;
- norme SSM şi PSI.
Surse de informare şi documentare pentru aparate
electrice de joasă tensiune
Modalităţi de avertizare a pericolelor la locul de muncă
(semnale de avertizare)
Norme de protecţia mediului şi de gestionare a
deşeurilor

Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii
prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Scule şi dispozitive pentru lucrări de montare şi întreţinere a aparatelor electrice de j.t. (trusa
electricianului – cleşti de diferite tipuri: multifuncţional, sertizat, presă, cuţite)
Aparate de măsură pentru mărimi electrice: ampermetre, voltmetre, wattmetre, multimetre.
Cabluri şi conductoare, papuci de cablu, şuruburi şi piuliţe, cleme şi conectori de diferite tipuri,
pistol de lipit, aliaj pentru lipit
Aparate de conectare: întreruptoare-separatoare, contactoare, prize şi fişe industriale,
demaroare, întreruptoare automate, disjunctoare, contactoare cu disjunctoare
Aparate de comandă: comutatoare stea-triunghi, autotransformatoare de pornire, inversoare de
sens, comutatoare de număr de poli, demaroare
Aparate de reglare: reostate de pornire şi de excitaţie, controlere, relee
Aparate de semnalizare: lămpi de semnalizare, butoane şi selectoare cu lampă de semnalizare
integrată, manipulatoare, cutii suspendate cu butoane, balize luminoase, hupe, sonerii, buzere
Aparate de protecţie: siguranţe fuzibile, blocuri de relee termice, separatoare cu siguranţe,
descărcătoare, relee de protecţie, declanşatoare
Aparate pentru automatizări: butoane de comandă, limitatoare, microîntreruptoare
Aparate pentru instalaţii electrice de iluminat şi prize: prize, întreruptoare
Panoplii cu componente şi subansambluri ale aparatelor electrice
Documentaţie tehnică şi tehnologică
Echipament individual de securitatea muncii
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 Sugestii metodologice
Conţinuturile modulului „Aparate electrice” trebuie să fie abordate într-o manieră
integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al elevilor.
Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau
conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale
colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică
şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.
Modulul „Aparate electrice” are o structură flexibilă, deci poate încorpora, în orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregătirea se recomandă a se
desfăşura în laboratoare sau/şi în cabinete de specialitate, ateliere de instruire practică din unitatea
de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform recomandărilor menţionate mai sus.
Pregătirea în cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practică din unitatea de
învăţământ sau de la operatorul economic are importanţă deosebită în atingerea rezultatelor
învăţării.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES. Aceste activităţi de învăţare vizează:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie;
- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea
programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită
efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 – 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuţia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelară, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele
cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activităţile de
documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia dirijată etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă (ex. studiul individual,
investigaţia ştiinţifică, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care oferă
deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotecă virtuală).
-

Pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:
activităţi de documentare;
vizionări de materiale video (casete video, CD/DVD-uri);
investigaţia ştiinţifică;
învăţarea prin descoperire;
activităţi practice;
studii de caz;
elaborarea de proiecte;
activităţi bazate pe comunicare şi relaţionare;
activităţi de lucru în grup/ în echipă.

O metodă interactivă ce poate fi integrată în activităţile de învăţare la acest modul este
metoda mozaicului (JIGSAW).
Numită şi metoda grupurilor interdependente, metoda mozaicului este o metodă de predareînvăţare în grup, bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu
în care trebuie să devină „expert”. El are, în acelaşi timp, şi responsabilitatea transmiterii
informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi.
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În continuare, se prezintă un exemplu de activitate de învățare pentru tema „Aparate
electrice de joasă tensiune: clasificare, rol funcţional, mărimi nominale, subansambluri
constructive, notaţii şi semne convenţionale, utilizări”) utilizând metoda mozaicului.
Rezultatele învățării vizate, conform standardului de pregătire profesională sunt:
5.1.1. Aparate electrice de joasă tensiune (clasificare, rol funcţional, mărimi nominale,
subansambluri constructive, notaţii şi semne convenţionale, utilizări)
5.2.1. Asocierea fiecărui tip de aparat electric de j.t. cu rolul funcţional şi domeniul de utilizare
corespunzător
5.2.2. Identificarea valorilor mărimilor nominale ale aparatelor electrice de j.t.
5.2.3. Identificarea subansamblurilor constructive ale aparatelor electrice de j.t.
5.2.4. Decodificarea notaţiilor şi semnelor convenţionale ale aparatelor electrice de j.t. din
schemele electrice
Etapele şi fazele necesare aplicării acestei metode sunt:
1. Pregătirea materialului de studiu
Profesorul stabileşte tema de studiu (de exemplu, „Aparate electrice de joasă tensiune:
clasificare, rol funcţional, mărimi nominale, subansambluri constructive, notaţii şi semne
convenţionale, utilizări”) şi o împarte în subteme, câte una pentru fiecare categorie de aparate
electrice de joasă tensiune, astfel:
1. Aparate de conectare
2. Aparate de comandă
3. Aparate de reglare
4. Aparate de semnalizare
5. Aparate de protecţie
6. Aparate pentru automatizări
7. Aparate pentru instalaţii electrice de iluminat şi prize
Pentru fiecare subtemă, stabileşte elementele principale pe care trebuie să pună accentul
elevul, atunci când studiază independent, pentru a devni „expert”. Aceste elemente pot fi formulate
fie sub formă de întrebări, fie sub forma unor texte lacunare pe care elevul le poate completa atunci
când învaţă despre subtema proprie. Elementele principale se listează pe o fişă-expert, câte una
pentru fiecare subtemă.
De exemplu, pentru subtema „Aparate de conectare” fişa-expert poate conţine următoarele
întrebări:
a. Care este funcţia realizată într-un circuit de aparatele de conectare?
b. Care sunt aparatele electrice din această grupă?
c. Pentru ce se utiliează fiecare?
d. Ce mărimi nominale caracterizează aparatele de conectare şi între ce limite iau valori
acestea?
e. Care sunt principalele subansambluri constructive ale aparatelor de conectare?
f. Ce simboluri se folosesc pentru aparatele de conectare în schemele electrice de joasă
tensiune?
g. Cum se notează aparatele de conectare în schemele electrice de joasă tensiune?
2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare şi echipe de experţi
Profesorul alcătuieşte grupe de câte 7 elevi.
Fiecare elev din fiecare echipă primeşte un număr, de la 1 la 7 şi sarcina de a studia independent,
subtema corespunzătoare numărului său. El trebuie să devină expert în tema dată. Astfel, elevii cu
numărul 1 din fiecare echipă studiază subtema 1 – Aparate de conectare, cei cu numărul 2 studiază
subtema 2 – Aparate de comandă ş.a.m.d.
2a. Faza independentă
Fiecare elev studiază subtema lui, citeşte textul corespunzător sau se documentează. Acest
studiu independent poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea
organizării mozaicului.
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2b. Faza constituirii grupurilor de experţi
După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaşi număr se reunesc, constituind
grupe de experţi pentru a dezbate subtema împreună. Astfel, elevii cu numărul 1, părăsesc echipele de
învăţare iniţiale şi se grupează la o masă, pentru a aprofunda subtema cu numărul 1.
2c. Faza discuţiilor în grupurile de experţi
Elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat independent. Au loc discuţii pe
baza datelor puse la dispoziţie de profesor sau colectate prin documentare, se adaugă elemente noi şi se
stabileşte modalitatea prin care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membri din echipa iniţială.
Fiecare elev este membru al unui grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare.
Organizatoric, mesele de lucru pot fi astfel aranjate, încât echipele să nu se deranjeze reciproc.
Scopul comun al fiecărei echipe de experţi este să înveţe cât mai bine noile cunoştinţe, având
responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială.
3. Desfăşurarea procesului propriu-zis de predare-învăţare
3a. Faza raportului de echipă
Experţii transmit cunoştinţele asimilate reţinând, la rândul lor, cunoştinţele pe care le transmit
ceilalţi colegi, experţi în alte subteme. Modalitatea de transmitere trebuie să fie concisă şi atractivă,
putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale, diverse materiale.
Specialiştii într-o subtemă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot ilustra
ideile cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. Colectivul clasei este antrenat în discuţii, în
adresarea de întrebări şi formularea de răspunsuri. În paralel, fiecare elev noteză, întocmindu-şi
propriul plan de idei.
4. Evaluarea
4a. Faza demonstraţiei
Grupele prezintă rezultatele autoinstruirii în faţa întregii clase. În această fază, elevii sunt gata
să demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un eseu sau poate da spre
rezolvare, fiecărui elev, câte o fişă de evaluare. Pentru evaluarea orală, răspunsul trebuie dat, fără
ajutorul echipei de experţi.
Metoda mozaicului are numeroase avantaje:
- face parte din grupa strategiilor care urmăresc dezvoltarea capacităţilor conexe instruirii şi vizeză în
special, capacitatatea de ascultare, de vorbire, de cooperare, de reflectare, de gândire creativă şi de
rezolvare de probleme, implicând activ şi complex elevii în procesul instructiv;
Elevii trebuie să asculte activ comunicările colegilor, să fie capabili să expună ceea ce au învăţat, să
coopereze în realizarea sarcinilor, să găsească cea mai potrivită cale pentru a-i învăţa şi pe colegii
lor ceea ce au studiat.
- permite anularea efectului de „lene socială” (efectul Rigelmann) deoarece sarcina comună poate fi
îndeplinită numai în condiţiile în care fiecare elev îşi aduce contribuţia la realizarea ei. Efectul
Ringelmann apare cu deosebire atunci când individul îşi imaginează că propria contribuţie la
sarcina de grup nu poate fi stabilită cu precizie: interdependenţa dintre membri şi individualizarea
aportului fac din metoda mozaicului, un remediu sigur împotriva acestui efect.
- contribuie la întărirea coeziunii grupurilor, prin toate activităţile pe care le presupune. Elevii învaţă
unii de la alţii, comunicarea se îmbunătăţeşte, iar ierarhiile dispar, deoarece fiecare are ceva de
transmis celorlalţi, la rândul său fiind interesat de ceea ce au de spus ceilalţi colegi.
- elevii învaţă să ofere şi să primească sprijin în efortul de autoinstruire.

 Sugestii privind evaluarea
Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va
măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii au atins
rezultatele învăţării şi şi-au format competenţele stabilite în Standardele de Pregătire Profesională.
Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi:
a. Continuă:
 Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda
de evaluare – probe orale, scrise, practice.
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 Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,
evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.
 Va fi realizată de către profesor pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile specificate în Standardul de Pregătire Profesională.
b. Finală:
 Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de
predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a
cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
Se propun următoarele instrumente de evaluare continuă:
 Fişe test;
 Fişe de lucru;
 Fişe de autoevaluare/interevaluare;
 Eseul;
 Portofoliul;
 Referatul ştiinţific;
 Proiectul;
 Activităţi practice + Fişe de observaţie;
 Teste docimologice.
Se propun următoarele instrumente de evaluare finală:
 Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei,
materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor
într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.
 Studiul de caz, cu variantele sale (prezentare de informaţii + sarcini de lucru pe baza acestora,
sarcini de lucru rezolvate prin documentare + prezentare rezultate), folosit de exemplu, pentru un
produs, o imagine, sau o înregistrare electronică referitoare la un anumit proces tehnologic.
 Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare;
 Testele sumative reprezintă un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu de itemi
care permit măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al elevului. Oferă informaţii cu privire la
direcţiile de intervenţie pentru ameliorarea şi/sau optimizarea demersurilor instructiv-educative.
În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi, la final, de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul acestui modul.
Evaluarea sumativă trebuie proiectată astfel încât să fie respectate criteriile şi indicatorii de
realizare a acestora prevăzute în standardul de pregătire profesională.
Se propune un test de evaluare ce vizează verificarea nivelului de realizare pentru
următoarele rezultate ale învăţării, conform standardului de pregătire profesională:
5.1.1. Aparate electrice (clasificare, notaţii şi semne convenţionale, mărimi nominale,
subansambluri constructive, domenii de utilizare)
5.1.3. Solicitările aparatelor electrice de j.t. (cauze, efecte, metode/măsuri de limitare)
5.2.1. Asocierea fiecărui tip de aparat electric de j.t. cu rolul funcţional şi domeniul de utilizare
corespunzător
5.2.2. Identificarea valorilor mărimilor nominale ale aparatelor electrice de j.t.
5.2.3. Identificarea subansamblurilor constructive ale aparatelor electrice de j.t.
5.2.4. Decodificarea notaţiilor şi semnelor convenţionale ale aparatelor electrice de j.t. din
schemele electrice
5.2.23. Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate
5.3.5. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme
Testul de evaluare are în vedere conţinuturile corespunzătoare temelor „Aparate electrice” „Solicitările
aparatelor electrice de joasă tensiune”
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TEST DE EVALUARE
Timp de lucru: 50 minute
Se acordă din oficiu 10 puncte
SUBIECTUL I
20p
I. Scrieţi, pe foaia de răspuns, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
itemii numerotaţi cu cifre de la 1 la 5. Este corectă o singură variantă de răspuns.
10p.
1. Intensitatea solicitării electrice a izolatoarelor este influenţată de:
a) curenţi de valoare mare;
b) pierderile în dielectric;
c) polarizarea dielectricului;
d) temperatura izolatorului.
2. Demaroarele sunt aparate electrice montate în circuitul de forţă al motoarelor electrice pentru:
a) limitarea vitezei;
b) pornirea directă;
c) protecţia la scurtcircuit;
d) reglarea turaţiei.
3. Siguranţele fuzibile utilizate în instalaţiile electrice interioare sunt aparate de :
a) comandă a circuitului;
b) comutaţie în circuit
c) protecţie la scurtcircuite;
d) protecţie la supratensiuni;
4. Contactorul este un aparat electric care are rolul de a conecta şi deconecta circuite în regim:
a) de scurtcircuit;
b) de suprasarcină;
c) normal de funcţionare;
d) normal de temperatură.
5. Aptitudinea aparatelor electrice de a suporta solicitările termice provocate de trecerea prin aparat
a curenţilor de scurtcircuit se exprimă prin mărimea numită:
a) curent limită dinamic;
b) curent limită termic;
c) curent nominal standard;
d) curent nominal termic.
I.2. Transcrieţi pe foaia de răspuns, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera
A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
10p
a) Cheile de comandă pot închide concomitent mai multe circuite.
b) Contactele de autoreţinere ale unui contactor sunt plasate în circuitul principal de curent.
c) La întreruptoarele şi comutatoarele pachet, contactele mobile au mişcare de translaţie.
d) Releul Reed are viteză mare de acţionare.
e) Controlerele cu came au putere de rupere mai mică decât controlerele cu tobă.
SUBIECTUL II
II.1. Scrieţi pe foaia de răspuns, informaţia corectă care completează spaţiile libere.

30 puncte
20p

a) Releele trestie sunt formate din două lamele subţiri de material .......(1)....... închise etanş într-un
tub subţire de .......(2)........ .
b) Cheile de .......(3)....... sunt aparate electrice .......(4)....... utilizate pentru acţionări industriale şi
automatizări.
c) În instalaţiile electrice de joasă tensiune, pentru .......(5)....... împotriva scurtcircuitelor, se
folosesc siguranţe fuzibile .......(6)....... .
d) Bimetalele folosite pentru protecţia la .......(7)....... sunt formate din două metale care au
coeficienţi diferiţi de .......(8)....... .
e) Conturnarea reprezintă formarea unui canal conducător de electricitate pe .......(9)....... unui
izolant .......(10)........ .
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II.2. În coloana A sunt enumerate aparate electrice de joasă tensiune, iar în coloana B sunt indicate
roluri funcţionale ale acestora. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierea dintre fiecare cifră din coloana
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
10p
A. Aparate electrice de
joasă tensiune
1. întreruptoare-pârghie
2. comutatoare stea-triunghi
3. controlere
4. prize şi fişe industriale
5. reostate de excitaţie

B. Roluri funcţionale
a. conectarea la reţea a grupurilor de sudură
b. reducerea curentului absorbit la pornire de motoarele
asincrone cu rotorul în scurtcircuit
c. pornirea manuală a motoarelor asincrone cu rotorul în
scurtcircuit
d. modificarea în trepte a turaţiei motoarelor asincrone
e. reglarea tensiunii la generatoarele electrice
f. reglarea turaţiei la motoarele electrice mari

SUBIECTUL III

40 puncte

III.1. Realizaţi un eseu cu titlul „Butoane de comandă” după următoarea structură de idei:

20p

a) Definiţia butoanelor de comandă.
b) Justificarea afirmaţiei: „Butoanele de comandă sunt acţionate prin comenzi de scurtă durată.”
c) Deosebirea între butoanele de comandă utilizate în circuite de curent continuu şi cele
folosite în circuite de curent alternativ.
d) Marcarea cu culori a butoanelor de comandă.
e) Marcarea literală (cu litere) a butoanelor de comandă.
III. 2. În figura de mai jos este reprezentată schema constructivă de principiu a unui aparat pentru
comandă automată:
20p

a. Identificaţi tipul aparatului de comandă automată.
b. Precizaţi elementele componente care sunt numerotate pe
figură de la 1 la 11.
c. Precizaţi rolul funcţional al componentei notate cu 7.
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