
 
 

  

SUBIECTE OLIMPIADĂ - DISCIPLINE TEHNOLOGICE 

Faza județeană  

 

Prof. SOLCAN MARIA 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos 

 

Domeniul: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE                                                                                      

Calificarea:  Tehnician designer vestimentar, Tehnician în industria textilă 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore 

Subiectul  I                                                                                                       Total  15 puncte                                         

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 

       5 puncte 

    1. Cusătura triploc se formează din: 

  a. 1 fir de la ac şi 2 fire de la apucătoare 

  b. 1 fir de la ac şi 1 fir de la apucător 

  c. 1 fir de la ac şi 1 fir la suveică 

  d. 2 fire de la ace şi 1 fir de la apucător 

     2.   Cusătura franceză este folosită la: 

               a. confecţionarea îmbrăcămintei sport 

               b. confecţionarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei subţiri 

               c. confecţionarea uniformelor 

               d. confecţionarea paltoanelor 

     3.   Cuţitele sunt organe de lucru ale maşinii: 

               a. simple de cusut  

               b. Uberdec 

               c. de cusut tivuri 

               d. triploc 

4.  Mâneca raglan se caracterizează prin: 

                a.  capul mânecii are formă liniară și se îngustează spre baza gâtului 

     b.  mâneca face corp comun cu fața produsului, respectiv spatele 

     c.  capul mânecii are formă curbă 

     d.  capul mânecii are formă complexă 

 



 
 

  

       5.  Manşetele pentru pantaloni se pot confecţiona sub formă de: 

a. manşete duble, tivuri, manşete răsfrânte 

b. manşete false, manşete duble, tivuri 

c. manşete false, manşete duble, manşete de prelungire 

d. tivuri, manşete duble, manşete de prelungire. 

 

I.2. În coloana A din  tabelul de mai jos sunt indicate organele de lucru ale maşinii de cusut 

Triploc, iar în coloana B mişcarea acestor organe. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte 

dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.  

                                                    5 puncte 

Coloana A Coloana B 

1. apucătorul stâng a. conduce al doilea fir al apucătoarelor prin bucla formată de 

apucătorul inferior și formează propria buclă pe care o depune în fața 

acului 

2. apucătorul drept b. alimentează maşina cu firele inferioare 

3. picioruşul de 

presare             

c. transportă firul superior prin materialul de cusut şi formează bucla 

pentru împletire cu firele de la apucătoare 

4. plăcuţa acului d. prinde bucla acului în vederea formării punctului de legătură a 

cusăturii 

5. acul   e. presează materialul pe transportor 

 f. susține materialul de cusut și ajută la formarea cusăturii 

                                                                                                                                                                                                                                            

I.3. Transcrieţi pe foaia de concurs, numărul corespunzător fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul lui, 

litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.                                                                                                    

5 puncte                                                                                                                 

1. Manşetele sunt materiale secundare folosite la confecţionarea îmbrăcămintei. 

2. Cutele evantai se obţin prin suprapunerea mai multor cute duble în acelaşi loc al 

detaliului .  

3. Transportorul de la mașina simplă efectuează o mișcare complexă de forma unei elipse. 

4. Cusătura tighel are același aspect pe ambele fețe. 

5. Suveica efectuează o mișcare de oscilație de la stânga la dreapta și invers. 

 

 

 

 



 
 

  

Subiectul II                        TOTAL: 35 puncte 

 

II.1. Pentru acele mașinii Uberdec, explicaţi modul de montare si cauza ce determină această 

dispunere a acelor.                                                                                                          2 puncte                                                                     

                                                             

II.2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 

   15 puncte           

a. Buzunarul cu refileţi este caracterizat prin deschizătură bordată cu doi ………(1)……. 

b. Tivurile formate prin îndoire pot fi ………(2)……… sau ………….(3)……... 

c. Cusătura tighel în paralel este o cusătură tighel simplă formată în ......(4)......... . La maşina cu 

două ace firele superioare sunt alimentate de către .....(5)...., iar firele inferioare sunt purtate de 

către ........(6)......... . 

d.  La maşina simplă de cusut apucătorul îndeplineşte funcţia de a prinde ……(7)…… formată 

de către ac şi de a o împleti cu firul de la .........(8)..... . 

e.  Detaliile secundare sunt părţi componente ale îmbrăcămintei care pot ........(9).......  din 

structura ..........(10)........ a unui produs. 

f. Se întâlnesc următoarele tipuri de decolteuri:… …(11)………..   , .. ….....(12)……….   ,    

,….  ……..(13)…….    ,   ………..(14)……….   ,   …….(15)…………. 

     

II.3. În imaginea de mai jos este prezentat un organ de lucru de la maşina simplă de cusut.  Să se 

precizeze următoarele:                                                                                                    8  puncte 

 

a.  denumirea organului de lucru și mașina de cusut  căreia îi 

aparține 

b. părțile componente ale acestuia 

c. mișcarea pe care o execută în timpul coaserii  

 

 

 

 II.4. Identificaţi cusătura din imaginea de mai jos şi precizaţi :                                     10 puncte 

      

         a. Denumirea cusăturii  

         b. Utilajul pe care se realizează  

         c. Denumirea fiecărui fir reprezentat pe desen 

         d. Trei utilizări ale acesteia  



 
 

  

Subiectul III                      TOTAL: 40 puncte 

 

III.1.                          15 puncte 

 Bluza pentru femei este un produs de îmbrăcăminte cu sprijin pe linia umărului. Răspundeţi la 

următoarele întrebări: 

 

a.  Definiţi reperele principale şi secundare. 

b. Enumeraţi detaliile care alcătuiesc bluza cu 

precizarea cărei categorii de detalii îi aparţine. 

c. Precizaţi cusăturile utilizate la prelucrarea şi 

asambalrea detaliilor produsului. 

 

 

 

 

III.2. În imaginea de mai jos este reprezentată o cusătură mecanică.                                                               

     15 puncte 

a. identificaţi cusătura; 

b. precizaţi utilajul pe care se realizează; 

c. enumeraţi organele de lucru care participă la 

formarea cusăturii; 

d. menționaţi rolul şi mişcarea la două organe de lucru. 

 

III.3. Analizați detaliul din imagine și răspundeți la întrebările:                                     10 puncte 

 

 

a. tipul detaliului 

b. denumirea detaliului 

c. enumerați operațiile de 

prelucrare a detaliului 

       

 

 

 

 



 
 

  

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE 

Subiectul  I                                                                                                 15 puncte 

I.1                                                                                                                              5 puncte 

1 – a, 2 –b, 3 – d, 4 – a, 5 – b 

Se acordă câte 1 punct pentru alegerea variantei de răspuns corectă şi 0 puncte pentru răspuns 

greşit. 

I.2                                                                                                                                5 puncte 

1 – d, 2 – a, 3 – e, 4 – f, 5 – c. 

Se acordă câte 1 punct pentru alegerea variantei de răspuns corectă şi 0 puncte pentru răspuns 

greşit. 

I.3                                                                                                                                5 puncte 

1 - F;  2 - A;  3 – A;  4 - A;  5 - F  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 

se acordă 0 puncte. 

Subiectul  II                                                                                                 35 puncte 

II.1.  Acele sunt montate paralel la aceeaşi tijă suport la niveluri diferite:,acul din stânga mai jos, 

acul din dreapta, care este aproape de apucător, mai sus, deoarece prinderea buclelor formate de 

ace se face de către un singur apucător la momente diferite. 

Pentru precizarea modului de montare 1p. 

Pentru explicarea cauzei ce determină această montare 1p. 

                                                                                                                                         2 puncte 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare caracteristică corectă şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

II.2.                         15 puncte 

(1) - refileţi, (2) - simple, (3) - duble, (4) - paralel, (5) - ace, (6) - suveici, (7) - bucla, (8) - 

suveică,  (9) - lipsi,  (10) – fizică, (11) - închis, (12 ) - cu colț, (13) - rotund , (14) – drept, (15) – 

complex. 

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi 0 puncte pentru răspuns greşit. 

II.3.                         8 puncte 

a. Acul maşinii simple de cusut. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă  1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se 

acordă  0p. 

 b. 1- butuc, 2- tija acului, 3- vârful acului, 4- orificiul acului , 5- canal lung, 6- canal scurt. 

Pentru răspunsuri corecte şi complete se acordă  6 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, se acordă  0 p. 

 c. ridicare – coborâre în plan vertical/ rectilinie - alternativa. 



 
 

  

Pentru răspuns corect şi complet se acordă  1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se 

acordă  0p. 

II.4                                                                                                                            10 puncte 

a – Cusătura de acoperire din trei fire                                     2 puncte 

b – Maşina Überdec                                                                2 puncte 

c – 1, 2 - fire de la ace, 3 – fir de la apucător                         1 punct (3x1p = 3p) 

d – La coaserea tivurilor, la montarea elasticului în tivuri, oferirea unei rezistenţe mai mari liniei 

de asamblare, asamblarea detaliilor cu margini alăturate sau suprapuse, articole de corsetărie.                                                                              

1 punct (3x1p = 3p). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Subiectul  III                                                                                                 40 puncte                                                                                                                    

III.1.    15 puncte 

Pentru definirea reperelor se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 

puncte. 

Pentru enumerarea detaliilor care alcătuiesc bluza se acordă 4 puncte,  Pentru precizarea 

categoriei de detalii căreia îi aparţine, se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia 0 puncte. 

Pentru precizarea cusăturilor utilizate la prelucrarea şi asambalrea detaliilor produsului se acordă 

3 puncte. Pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 puncte. 

 

III.2.                      15 puncte 

a. cusatura tighel simplu                                                                                                  3 puncte 

b.- masina simpla de cusut                         2 puncte 

 c. – ac, conducătorul de fir, transportor, suveica, apucător, picioruş de presare              6 puncte 

Pentru enumerarea celor 6 organe de lucru se acordă 6 puncte (1x6=6 puncte)    

d.-                                                                                                                                     4 puncte 

Pentru precizarea rolului organului de lucru se acorda 1 punct şi pentru precizarea mişcării 

organului de lucru se acorda 1 punct. 

Ac   

rol: de a transporta firul superior  prin material şi de a forma bucla pentru împletire cu firul de la 

suveică 

mişcare: de ridicare coborâre în plan vertical 

Conducătorul de fir 

rol:  conduce firul de la ac şi îl tensionează după ce a fost împletit cu firul de la suveică 

mişcare - complexă, pe o curba de forma cifrei opt 



 
 

  

      Transportor  

rol: transportă materialul în timpul coaserii cu un pas de cusătura 

mişcare:  complexă de:  ridicare – înaintare - coborâre - retragere 

Suveică  

rol: alimentează maşina cu firul inferior şi îl tensionează în vederea formării  cusăturii  

     mişcare: nu are 

Apucător 

rol: prinde bucla formata de ac şi o împleteşte cu firul de la suveică 

mişcare - de rotaţie  

Picioruş de presare 

rol: presează materialul pe transportor in vedere executării coaserii 

mişcare -   nu are; este acţionat în sus şi în jos pentru introducerea materialului. 

 

III.3                              10 puncte 

a. Detaliu principal 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect, incomplet 

sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

b. Guler pentru cămaşa bărbătească cu pelerină şi ştei croite dintr-o bucată. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect, incomplet 

sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

c. Fazele de prelucrare ale gulerului: 

• Termolipirea inserţiei la faţa de guler, 

• Fixarea prin coasere a marginii inferioare a feţei de guler si a întăriturii,  

• Asamblarea feţei cu dosul de guler pe trei laturi, 

• Rihtuirea rezervelor, întoarcerea pe faţă, scoaterea colţurilor 

• Călcarea, 

• Tighelirea pelerinei. 

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 6 puncte (6x1p = 6p),pentru răspuns incorect, 

incomplet sau lipsa acestuia, 0 puncte. 

 

 

 


