
                                                                                                                    Prof. ing. Danciu Elena-Aida 

                                                                                       Colegiul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Iași 

TEST DE EVALUARE  (Varianta 1) 

Profilul: ELECTROMECANICĂ 

Clasa a X-a 

Numele şi prenumele elevului:   

Data susţinerii testului:   

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea A şi din Partea B se acordă 90 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.  

PARTEA  A                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                     10 puncte 

1. Materialul folosit la construcţia rezistoarelor electrice este: 

    a) cuprul;  b) fierul;  c) manganina;  d) zincul. 

2. Şublerul este un dispozitiv de măsurare a:  a) forţei;  b) lungimii;  c) temperaturii;  d) tensiunii. 

3. Scara de mărime naturală  în desenul tehnic este de:  a) 1:1;  b) 1:2;  c) 2:1;  d) 100:1 

4. Punctatoarele sunt scule folosite la:  a) îndreptare;  b) debitare;  c) găurire;  d) trasare. 

 5.Tensiunea la bornele grupării în paralel a rezistoarelor este egală cu: 

    a) suma tensiunilor pe rezistoare;  b)  inversul sumei tensiunilor pe rezistoare; 

    c) zero;  d) tensiunea aplicată la bornele rezistoarelor. 

 

II. Notaţi pe foaie în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F,  

     dacă apreciaţi că enunţul este fals:                                                                                            10 puncte 

A  F    1. 0, 32 km = 320 m. 

A  F    2. Linia de cotă se trasează cu linie întreruptă subţire. 

A  F    3. Verificarea planeităţii unei suprafeţe se realizează prin metoda fantei de lumină. 

A  F    4. Filetarea este operaţia tehnologică de aşchiere cu ajutorul sculelor aşchietoare, numite burghie. 

A  F    5. Unitatea de măsură a tensiunii electrice în Sistemul Internaţional este 1W. 

 

III. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice electrice, iar în coloana B unităţi de măsură.  

      Asociaţi corect pe foaie cifrele din coloana A cu literele din coloana B:                              15 puncte 

  A.  Mărimi fizice electrice B.  Unităţi de măsură 

1.   tensiunea electrică a.   oC 

2.   intensitatea curentului electric b.    W 

3.   puterea electrică c.     F 

4.   rezistenţa electrică d.     V 

5.   capacitatea electrică e.      

 f.      A 

 

 



IV. Înscrieţi denumirile organelor de maşină desenate mai jos:                                                 10 puncte 

     

      

 

PARTEA  B                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. Se consideră mijlocul de măsurare din figura de mai jos:                                                        25 puncte 

1. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare. 

2. Numiţi mărimea fizică care se măsoară cu mijlocul de măsurare. 

3. Identificaţi elementele numerotate cu 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 

4. În figura dreapta jos este prezentată o poziţie reciprocă a elementelor care permite citirea valorii mărimii 

măsurate. Ce valoare va fi citită în acest caz? 

 

1.  ………………………………………………………………..….  

2.  …………………………………………………………………… 

3.  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  …………………………………………………………………… 

 

II. Reprezentaţi schema electrică a circuitului de mai jos:                                                          10 puncte  

 

 

III. Enumeraţi 5 proprietăţi ale cuprului.                                                                                     10 puncte   

   

 

 

 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă fracţiuni de punct sau alte punctaje intermediare, decât cele precizate explicit prin barem. 

• Se acordă10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut 

pentru lucrare. 

PARTEA  A                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. 10 puncte 

   1- c), 2- b), 3- a), 4- d), 5- d). 

   Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

II. 10 puncte 

     1 - A, 2 - F, 3 - A, 4 - F, 5 - F. 

    Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

III. 15 puncte 

     1- d, 2 - f, 3 - b, 4 - e, 5 - c. 

     Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 3 puncte = 15 puncte). 

IV. 10 puncte 

 Piuliţă crenelată Piuliţă fluture Arc elicoidal conic Arc în foi multiple  Bolţ fără cap 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

PARTEA  B                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. 25 puncte 

    1. (5 puncte) micrometru de exterior 

    2. (5 puncte) lungimea 

    3. (9 x 1 punct  = 9 puncte) 

2 – scară gradată circulară (cu 50 de diviziuni); 3 – tambur; 4 – dispozitiv de limitare a forţei de măsurare;  

5 – scară liniară; 8 – dispozitiv de blocare a tijei (şurubului micrometric); 9 – tijă (şurub micrometric);  

10 – nicovală; 11 – potcoavă; 12 – precizie de măsurare.  

    4. (6 puncte) figura dreapta jos  Dm = 17,18 mm. 

Se acordă punctajul dacă  nivelul de informaţii scris este corect. 

Pentru răspunsuri incorecte sau lipsă se acordă 0 puncte. 

II. 10 puncte 

                                  

      

 

 

                      

III. 10 puncte   

     Cuprul are următoarele proprietăţi: culoare roşiatică, conductibilitate electrică ridicată, conductibilitate  

     termică ridicată, ductil, maleabil, se lipeşte şi se sudează uşor. 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte).  

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare simbol poziţionat 

corect al circuitului (5 x 2 puncte = 10 puncte).   



                                                                                                                   Prof. ing. Danciu Elena-Aida 

                                                                                       Colegiul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Iași 

TEST DE EVALUARE (Varianta 2) 

 Profilul: ELECTROMECANICĂ  

Clasa a X-a  

Numele şi prenumele elevului:   

Data susţinerii testului:   

•  Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea A şi din Partea B se acordă 90 de puncte.  

•  Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.  

PARTEA  A                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                    10 puncte 

1. Pentru fabricarea contactelor electrice se utilizează materiale: 

    a) electroizolante;  b) conductoare;  c) magnetice;  d) semiconductoare. 

2. Legea lui Ohm se exprimă prin relaţia matematică:  a) I = U • R ;  b) U = I / R;  c) U = I • R;  d) R = U • I. 

3. Liniile de cotă se trasează cu linie:  a) continuă subţire;  b) continuă groasă;  c) ondulată;  d) întreruptă 

4. Unitatea de măsură fundamentală este:  a) voltul;  b) ohmul;  c) wattul;  d) amperul. 

5. Filetele interioare se realizează cu:  a) punctatorul;  b)  pila;  c) filiera;  d) tarodul. 

 

II. Notaţi pe foaie în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F,   

     dacă apreciaţi că enunţul este fals:                                                                                           10 puncte 

A  F    1. 125 mA = 0,125A. 

A  F    2. Axa de simetrie se trasează cu linie punct subţire. 

A  F    3. Dacă se arde un bec în circuitul serie, toate celelalte funcţionează. 

A  F    4. Aliajul dintre Cu şi Al se numeşte alamă. 

A  F    5. La legarea în serie a două rezistenţe R1 şi R2, rezistenţa lor echivalentă este R1 + R2. 

  

III. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice mecanice, iar în coloana B unităţi de măsură.  

      Asociaţi corect pe foaie cifrele din coloana A cu literele din coloana B:                              15 puncte 

 A.  Mărimi fizice mecanice B.  Unităţi de măsură 

1.   forţă a.     rot / min 

2.   masă b.     m / s 

3.   viteză c.     Pa 

4.   acceleraţie d.     N 

5.   presiune e.     m2 / s   

 f.      kg 

 

 

 

 



IV. Înscrieţi denumirile organelor de maşină desenate mai jos:                                                 10 puncte 

                               

      

 

PARTEA  B                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. Se consideră mijlocul de măsurare din figura de mai jos:                                                        25 puncte 

1. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare. 

2. Numiţi mărimea fizică care se măsoară cu mijlocul de măsurare. 

3. Identificaţi elementele numerotate cu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

4. În figura dreapta jos este prezentată o schemă de măsurare care permite citirea valorii mărimii măsurate.  

    Ce valoare va fi citită în acest caz? 

  

1.  ………………………………………………………………..….  

2.  …………………………………………………………………… 

3.  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  …………………………………………………………………… 

 

II. În circuitul electric de mai jos, montaţi schematic un voltmetru:                                          10 puncte  

                             +     - 

       

 

III. Enumeraţi 5 proprietăţi ale aluminiului.                                                                                10 puncte   

   

 

 



BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

• Nu se acordă fracţiuni de punct sau alte punctaje intermediare, decât cele precizate explicit prin barem.  

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obţinut 

pentru lucrare. 

PARTEA  A                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. 10 puncte 

   1- b), 2- c), 3- a), 4- d), 5- d). 

   Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

II. 10 puncte 

     1 - A, 2 - A, 3 - F, 4 - F, 5 - A. 

    Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

III. 15 puncte 

     1- d, 2 - f, 3 - b, 4 - e, 5 - c. 

     Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 3 puncte = 15 puncte). 

IV. 10 puncte 

 Şurub hexagonal  Nit cap semirotund  Arc elicoidal cilindric Arc spiral plan  Şaibă 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte). 

PARTEA  B                                                                                                                                     (45 puncte) 

I. 25 puncte 

    1. (5 puncte) şubler de interior şi exterior 

    2. (5 puncte) lungimea 

    3. (9 x 1 punct = 9 puncte) 

1 – riglă gradată; 3 – cursor; 4 – şurub de fixare a cursorului; 5, 8 – ciocuri mobile; 6, 7 – ciocuri fixe;  

9 – vernier; 11 – loc tijă de adâncime.  

    4. (6 puncte) figura dreapta jos  Dm = 28,50 mm. 

Se acordă punctajul dacă  nivelul de informaţii scris este corect. 

Pentru răspunsuri incorecte sau lipsă se acordă 0 puncte. 

II. 10 puncte          

 

                        

                                                   

 

                       

III. 10 puncte   

     Aluminiul are următoarele proprietăţi: culoare alb-argintie, densitate mică, conductibilitate electrică şi    

     termică ridicată, ductil, maleabil, rezistent la coroziune, se sudează uşor. 

     Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5 x 2 puncte = 10 puncte).  

 

 

Se acordă câte 5 puncte pentru identificare simbol şi 

poziţionare corectă în circuit (2 x 5 puncte = 10 puncte). 


