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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 2020 
 

Probă scrisă 
Profilul: Tehnic 
Domeniul: Electronică, automatizări, telecomunicații 
Clasa: a XI-a 
 

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

 Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 

SUBIECTUL I (20 de puncte) 
I.1. 10 puncte 
Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1–10), scrieţi pe foaia de concurs, litera corespunzătoare 
răspunsului corect.         

1. La un voltmetru cu rezistenţa internă Rv = 100 KΩ, pentru a extinde domeniul de măsură 
de 15 ori este necesară o rezistenţă adiţională de : 

a. 1,4 MΩ; 
b. 150 KΩ; 
c. 250 KΩ; 
d. 140 KΩ. 

2. Materialele semiconductoare de tip n se obțin prin doparea semiconductorului pur cu 
elemente:  

a. trivalente;  
b. tetravalente;  
c. pentavalente; 
d. bivalente.  

3. La un aparat de măsurat digital, numărătorul se află:  
a. între circuitul de intrare şi convertorul analog-numeric; 
b. între convertorul analog-numeric şi decodificator; 
c. între decodificator şi dispozitiv de afişaj; 

                        d. înainte de circuitul de intrare. 

4. La un osciloscop, pentru ca imaginea de pe ecran să fie stabilă, este necesar ca 
frecvenţa semnalului utilizat să fie: 

a. egală cu 10 kHz; 
b. invers proporţională cu frecvenţa bazei de timp; 
c. mai mică decât frecvenţa bazei de timp; 
d. un multiplu întreg al frecvenţei bazei de timp. 

5. Puntea Wheatstone se foloseşte pentru: 
a. măsurarea bobinelor cu factor mic de calitate; 
b. măsurarea condensatoarelor cu pierderi mari; 
c. măsurarea rezistoarelor; 
d. măsurarea condensatoarelor cu pierderi mici. 

          6. Regimul de funcţionare în care tranzistorul are ambele joncţiuni polarizate invers se  
          numeşte: 

a. regim activ normal; 
b. regim activ invers; 
c. regim de blocare; 
d. regim de saturaţie. 

          7. Frecvenţa măsurată cu un frecvenţmetru digital,  care numără 10000 de impulsuri pe 
         durata de 0,2 s, este de: 

a. 5 kHz; 
b. 20 Hz; 
c. 2 kHz; 
d.   50 kHz. 
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8. În figura alăturată  este prezentată o variantă de polarizare a 
tranzistorului bipolar. Dacă se întrerupe rezistența RC,curentul de emitor 
IE se calculează cu relația: 

a. IE = IC; 
b. IE = (E– UCE)/RC; 
c. IE = (E– UBE)/ RB; 
d. IE = 0. 

9. Şuntul este o rezistenţă electrică de valoare: 
a. mică montată în paralel cu aparatul de măsurat; 
b. mică montată în serie cu aparatul de măsurat; 
c. mare montată în serie cu aparatul de măsurat; 
d. mare montată în paralel cu aparatul de măsurat. 

10. În curent continuu energia se exprimă prin relația: 
a. W = U ·I²; 
b. W = R·I; 
c. W = U·I·t; 
d. W = U·R·I. 

 

I.2  5 puncte 

Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, 
dacă apreciaţi că enunţul este adevǎrat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 

a. Fototranzistorul este un dispozitiv optoelectronic, realizat pe o structură de tranzistor, al 
cărui curent de colector este comandat de un flux luminos 

b. Relaţia P = UIcosφ  reprezintă puterea reactivă. 

c. Pentru reducerea erorilor de măsurare, ampermetrul trebuie să aibă o rezistență internă 
mult mai mică decât rezistența circuitului de măsurare . 

d. Rezistența adițională este utilizată pentru extinderea domeniului de măsurare la 
ampermetre. 

e. Curentul de drenă al unui tranzistor cu efect de câmp depinde de  tensiunile drenă-sursă.. 
 

I.3. În coloana A sunt indicate Circuite logice combinaţionale, iar în coloana B Caracteristicile 
acestora. Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B.                                                 5 puncte       

 

 
 
 
 
 
 
 

A. Circuite logice combinaţionale B. Caracteristici 

1. Porţi logice a. transferă datele de pe o unică intrare la una din cele 
2n ieşiri selectate printr-un cuvânt de n biţi 

2. Decodificatoare  b. transferă datele de la una din cele 2n intrări 
selectabile printr-un cuvânt de n biţi la o unică ieşire 

3. Codificatoare  c. transferă datele de la una din cele 2n intrări 
selectabile printr-un cuvânt de n biţi la una din cele m 
ieşiri 

4. Demultiplexoare d. selectează una sau mai multe ieşiri cu ajutorul unui 
cuvânt de cod binar aplicat pe intrările de adresă 

5. Multiplexoare e. Implementează funcţiile logice de bază şi au o 
singură ieşire 

  f. furnizează la ieşire un cuvânt de n biţi atunci când 
una din intrări este activată 
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
II.1. 10 puncte 
Scrieţi pe foaia de concurs cifrele de la 1 la 10, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea corectă care 
completează spaţiile libere corespunzătoare.  

a. Amplificatorul este un ......(1)....... activ prevăzut cu două borne de intrare şi două borne de 
ieşire, capabil să redea la ieşire semnale electrice de .....(2)..... mai mare decât cele de la 
intrare. 

b. Codificatorul este circuitul logic combinaţional care generează la ieşire un cod ....(3).... 
pentru fiecare ....(4)....  activată. 

c.   Voltmetrul digital cu convertor tensiune-frecvenţă se bazează pe ......(5)...... tensiunii de 
măsurat într-o serie de  ......(6)......, a căror  frecvență este proporţională cu tensiunea de 
măsurat. 

d. Parametrul redresoarelor numit factor de ... ( 7 )... apreciază cât de apropiată este forma 
tensiunii ...( 8)... față de forma tensiunii continue. 

e. Poarta „ŞI” realizează ...( 9)... logic al variabilelor aplicate la intrare. 

    f. În intervalele de timp în care condensatorul electrolitic conectat la ieşirea redresorului 

monofazat monoalternanţă se descarcă, dioda redresoare se află în starea de....(10)....                       
 
 

II.2. 10 puncte 
Un amplificator fără reacţie are frecvenţa limită superioară egală cu 50 KHz şi amplificarea 800. Se 
aplică o reacţie negativă care reduce amplificarea la 400.  

a. Scrieți, pe foaia de concurs, relația dintre amplificarea cu reacție și amplificarea fără reacție. 
b. Determinați frecvenţa limită superioară a amplificatorului cu reacţie. 

 
II.3. 10 puncte  
Pe ecranul unui osciloscop se obține oscilograma din figura alăturată.  
Dacă atenuatorul osciloscopului este poziționat pe  5 V/div  şi reglajul 
în trepte al bazei de timp este pe poziția  20 ms/div:                                                                                                                                                                                                   

a.  calculați valoarea vârf la vârf UVV şi valoarea efectivă  a tensiunii;  
b.  determinați perioada şi frecvența semnalului. 

                                                                        

 
SUBIECTUL al III-lea (40 de puncte) 
III.1.   20 de puncte 
La intrarea în circuitul din figura de mai jos, se aplică o tensiune Ui = 2 V, rezultând la ieşire o 
tensiune Uo = 8 V. 

 
 

a. Definiţi amplificatorul operaţional, precizând tipul de configuraţie din figură. Argumentați 
răspunsul. 

b. Calculaţi valorile rezistenţelor R1 şi R2, ştiind că valoarea curentului de intrare în circuit I1 

este de 0,1 mA. 
 c. Determinaţi valoarea amplificării totale. 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Profilul: Tehnic 
Domeniul: Electronică, automatizări, telecomunicații  
Clasa: a XI-a 

Pagina 4 din 4 

 
III.2. 20 de puncte 
 
Se consideră circuitul logic din figura de mai jos.             

  
a. Reprezentați, pe foaia de concurs, tabelul de adevăr care exprimă funcţia F. 

b. Scrieți expresia logică a funcţiei F. 

c. Precizați modul în care va fi afectată funcţionarea circuitului, dacă apar următoarele defecte: 

1. Ieşirea porţii P2 este permanent în stare logică 0. 

2. Ieşirea porţii P2 este permanent în stare logică 1. 

3. Ieşirea porţii P1 este permanent în stare logică 0. 
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