
 

TEST SUMATIV 

 

Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică 

Calificarea profesională: Tehnician electromecanic 

Anul de studiu: a X-a 

Modulul: Circuite electrice 

 

Rezultate ale învățării vizate 

3.2.4. Selectarea elementelor de circuit pentru realizarea circuitelor conform schemei  

3.2.7. Construirea circuitelor simple cu elemente de curent continuu 

3.2.8. Conectarea în circuit a rezistențelor și calcularea rezistenței echivalente 

3.2.9. Verificarea funcției/rolului circuitului de curent continuu 

3.2.11. Alegerea metodei de rezolvare a circuitului de c.c. 

3.2.12. Calcularea mărimilor electrice din circuitele electrice 

3.2.13. Interpretarea rezultatelor obținute prin calcul 

 

Obiectivele evaluării (exemple): 

1. Identificarea elementelor dintr-un circuit 

2. Precizarea  traseelor conductoarelor de legătură 

3. Explicarea rolului funcţional al elementelor din circuit și legarea corectă a acestora 

4. Analizarea rezultatelor obținute 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 

Timp de lucru: 50 minute 

 

SUBIECTUL I          30 puncte 

 

 A.                  (10 puncte) 

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, litera 

corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Care element de circuit electric se opune trecerii curentului electric 

a) Condensatorul; 

b) Sursa de tensiune;  

c) Rezistorul;   

d) Bobina.  

 

2. Un divizor de tensiune este format din 

a) Condensatoare legate în serie ; 

b) Rezistoare legate în serie; 

c) Condensatoare legate în paralel;   

d) Rezistoare legate în paralel. 

 

3. Unitatea de măsură a rezistenței electrice este 

a) Voltul; 

b) Faradul; 



 

c) Amperul; 

d) Ohmul. 

4. Măsurăm intensitatea curentului din circuit cu 

a) Ampermetrul; 

b) Voltmetrul; 

c) Watmetrul;   

d) Ohmetrul. 

 

5. Tensiunea dată de un divizor de tensiune este 

a) Mai mica decât tensiunea data de sursă; 

b) Mai mare decât tensiunea data de sursă; 

c) Egală cu tensiunea data de sursă;   

d) Mult mai mare decât valoarea tensiunii data de sursă. 

 

  

B.              (10 puncte) 

În tabelul de mai jos, în coloana A sunt enumerate mărimi electrice, iar în coloana B sunt 

enumerate unități de măsură   

Scrieți, pe foaia cu răspunsuri, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi literele 

corespunzătoare din coloana B.  

NOTĂ: 

În coloana B veți avea cel puțin un element mai mult decât în coloana A 

 

Coloana A – Mărimi electrice Coloana B – Unități de măsură 

1. Putere electrică a. J 

2. Intensitatea curentului b. Ω 

3. Tensiunea electrică c. A 

4. Rezistență electrică d. V 

5. Energia electrică e. C 

 f. W 

 

C.             (10 puncte) 

Citiţi, cu atenţie, afirmațiile următoare, numerotate cu cifre de la 1 la 5.  

1. Nodul de circuit este locul în care se întâlnesc cel puțin trei laturi. 

2. Un divizorul de curent are rezistoarele legate în serie. 

3. Căldura dezvoltată în unitatea de timp se numește putere Joule. 

4. Legea lui Ohm indică proporționalitatea dintre tensiunea electrică aplicată unui conductor 

și intensitatea curentului ce străbate conductorul. 

 

Pentru fiecare dintre afirmațiile de la 1 la 4, scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, cifra 

corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciați că afirmația este 

adevărată, sau litera F, dacă apreciați că afirmația este falsă. Pentru afirmațiile considerate 

false reformulați. 

  



 

 

SUBIECTUL II           20 puncte 

II.1 Scrieţi, pe foaia cu răspunsuri, informaţia corectă care completează spaţiile libere:   

                                                                                                                                   (5 puncte) 

a. Suma algebrică a .........(1).......... curenților care se întâlnesc într-un ......(2)..... de circuit 

este egală cu zero. 

b. Elementul de ........(3).......care are tensiunea la borne .....(4)...... cu intensitatea curentului 

electric este..... (5)...... 

 

II.2. Calculați tensiunea electrică la bornele unui rezistor cu rezistența de 15 Ω, prin care trece 

un curent electric de 20 mA.                                                                                        (5 puncte) 

 

II.3 În figura de mai jos este reprezentată schema unui circuit electric.                    (10 puncte) 

 
a)  Precizați tipul circuitului                               2 puncte 

b)  Menționați elementele componente din schemă.                          3 puncte 

c)  Exprimați intensitatea I1 în funcție de curentul generat de sursă și precizați unitatea de 

măsură a I1.                                                                                                    5 puncte                                 

 

SUBIECTUL III          40 puncte 

Se dă circuitul din figură cu rezistențele R1 = 10Ω ,  R2 = 20Ω , R3 = 30Ω, VS = 12V. 

 
Cerințe: 

1. Identificați/Selectați elementele din circuit.                                                   4 puncte 

2. Realizați practic montajul.                                                                              6 puncte 

3. Menționați rolul unui divizor de tensiune într-un circuit.                               5 puncte                                     

4. Calculați rezistența echivalentă a circuitului și intensitatea curentului din circuit.  

                                                                                                                         8 puncte 

5. Selectați instrumentul de măsurare a tensiunii, realizați măsurarea tensiunilor de pe 

rezistoarele R1 și R2 și   explicați care sunt pașii în măsurarea acestora         7 puncte                                                                                                                   

6. Verificați prin calcul  corectitudinea măsurării tensiunilor UR1 și UR2.         10 puncte 

  



 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

− Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

− Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  

− Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului 

total acordat la 10. 

 

SUBIECTUL I           30 puncte 

A.            10 puncte 

1 – c); 2 – b); 3 – d); 4 – a); 5 – a); 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.  

Pentru  răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 

B.                                                                                                                              10 puncte 

1 – f ; 2 – c; 3 –  d; 4 – b; 5 – a; 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.  

Pentru  răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 

C.                                                                                                                               10 puncte 

Identificarea valorii de adevăr a afirmaţiilor 

1 – A; 2 – F; 3 – A; 4 – A. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.  

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

Un divizor de curent are rezistoarele legate în paralel. 

Pentru reformularea corectă se acordă 2 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 

SUBIECTUL II             20 puncte 

II.1.                                                                                                                           5 puncte 

a) 1 – intensităților; 2 - nod;  

b) 3 - circuit; 4 - proporțională; 5 – rezistorul. 

            

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct.  

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

II.2.                                                                                                                            5 puncte                                                 

20 mA = 20 X 10-3 A 

Pentru transformare corectă se acordă câte 1 punct. 

U = RI = 15Ω X 20 X 10-3 A = 0,3 V 

Se acordă 2 puncte pentru formulă corectă, 1 punct pentru calcul corect și 1 punct pentru 

unitatea de măsură. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

II.3.                                                                                                                             10 puncte                                                             

a) Divizor de curent   

Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 



 

b) Sursă de curent I, rezistența R1, rezistența R2 

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct.  

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 

c)  U = Re I                                                                                            

 Re = R1 R2/ R1 + R2                                                                        

 I1 = U/R1                                                                                          

 I1 = R2 I / (R1 + R2)                                                                         

 Unitatea de măsură a intensității curentului este Amperul       

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct.  

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte 
 

SUBIECTUL III              40 puncte 

1. Elementele din circuit sunt: sursă de tensiune de 12V, trei rezistoarele cu valorile R1 

= 10Ω ,  R2 = 20Ω , R3 = 30Ω                                                                              4 puncte                                                                                                                                 

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 punct.  

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte 

2. Montaj corect respectând schema                                                                 6 puncte 

Pentru răspuns corect se acordă câte 6 puncte. 

Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 3 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

3. Divizorul de tensiune are rolul de a obține o tensiune mai mica decât tensiunea de 

la borne (de alimentare).                                                                                5 puncte 

Pentru răspuns corect se acordă câte 4 puncte. 

Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 2 puncte. 

Pentru utilizarea corectă a limbajului de specialitate se acordă 1 puncte 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

4. Re = R1 + R2 + R3, Re = 10Ω + 20Ω + 30Ω + = 60Ω                                    8 puncte 

I = U/ Re = 12V/60Ω = 0,2A 

Pentru fiecare formulă corectă se acordă 2 puncte. Pentru fiecare calcul corect se 

acordă 1 punct. Pentru fiecare unitate de măsură se acordă 1 punct. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

5. Aparatul de măsură folosit la măsurarea tensiunilor este Voltmetrul.      7 puncte   

Pentru răspuns corect se acordă câte 2 puncte. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

Măsurarea cu voltmetru presupune legarea în paralel a acestuia pe  rezistența R1 

respectiv rezistența R2; alegerea domeniului de măsurare; citirea corectă; 

UR1 = 2V; UR1 = 4V.  

6. UR1 = R1 I; UR2 = R2 I                                                                                     10 puncte 

I = 0,2A 

UR1 = 2V; UR1 = 4V.  

 

Pentru fiecare formulă corectă se acordă 3 puncte. Pentru fiecare calcul corect se 

acordă 1 punct. Pentru fiecare unitate de măsură se acordă 1 punct. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte. 

 

 

 

 

 


