
Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

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

Pagina 1 din 4 

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

Probă scrisă 
Profilul: Tehnic 
Domeniul: Electronică, automatizări, telecomunicații 
Clasa: a XII-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. Doi rezistori identici conectați în paralel au rezistenţa echivalentă de 4 Ω. Dacă sunt conectaţi în 
serie, rezistenţa echivalentă este: 

  a) 16    b) 2   c) 8    d) 4  
 

2. O poartă logică ŞI-NU are nivelul 0 V la ieşire dacă la intrare are combinaţia de nivele: 
a. A=5 V; B=0 V; 
b. A=5 V; B=5 V; 
c. A=0 V; B=0 V; 
d. A=0 V; B=5 V. 

 
3. În mod frecvent generatorul de semnal se poate conecta la intrarea amplificatorului  de 
audiofrecvență: 

a. printr-un circuit serie RLC; 
b. printr-o bobină; 
c. printr-un condensator; 
d. printr-o diodă. 

 
4. Funcționarea tranzistorului în regim activ invers presupune : 
    a.   inversarea rolului funcțional între emitor şi colector; 
    b.   inversarea rolului funcțional între bază şi colector; 
    c.   inversarea rolului funcțional între emitor şi bază; 
    d.   polarizarea directă a joncțiunii bază-emitor. 
 
5. Un circuit basculant bistabil de tip RS devine de tip D dacă cele două intrări sunt conectate 
împreună și transformate într-o singură intrare: 

a. prin intermediul unei  porți ŞI; 
b. direct; 
c. prin intermediul unei  porți NU; 
d. prin intermediul unei  porți SAU. 

 
6. Energia electrică  consumată de un radiator electric funcționând la tensiunea de 220 V şi 
parcurs de un curent de intensitate 5 A timp de 24 ore este : 

a. 26,4 KWh; 
b. 2,64 KWh; 
c. 0,264 KWh; 
d. 264 KWh. 
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7. Graficul din figura de mai jos reprezintă dependența dintre tensiunea la bornele unui rezistor 
ideal (UR) şi intensitatea curentului ce îl străbate (IR). Rezistența electrică a rezistorului are 
valoarea de : 

a. 45 Ω; 
b. 1 kΩ; 
c. 1 Ω; 
d. 45 kΩ.  

 
8.  Doparea emitorului unui tranzistor bipolar este: 

a.  mult mai mare decât a bazei; 
b.  mult mai mică decât a bazei; 
c.  egală cu doparea bazei; 
d.  egală cu doparea colectorului. 

 
9. Ultima stare a numărătorului modulo 16 este: 

a. 1110; 
b. 10000; 
c. 1001; 
d. 1111. 

 
10. Suma numerelor binare 110111 și 101101 este: 

a. 1101011; 
b. 1100100; 
c. 1011111; 
d. 1110001. 

 
I.2.   5 puncte 
În coloana A sunt enumerate Blocuri componente ale unui  aparat de măsurat digital, iar în 
coloana B Rolul funcțional. Scrieți, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din 
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.  
  

A. Blocuri componente ale aparatelor digitale B. Rol funcțional 
1. circuit de intrare 

 
a. asigură comanda automată a tuturor 
operațiilor 

2. convertor analog digital 
 

b. indică rezultatul măsurării sub formă 
numerică 

3. decodor c. numără impulsurile de la ieșirea 
convertorului 

4. dispozitiv de comandă 
 

d. prelucrează mărimea de măsurat pentru a 
obține o mărime convenabilă la intrarea 
convertorului 

5. numărător e. transformă rezultatul măsurării din sistem 
binar în sistem zecimal 

 f. transformă mărimea analogică de măsurat 
într-o serie de impulsuri 

         
 
I.3.   5 puncte 
Transcrieți pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunț (a, b, c, d, e)  şi notați în 
dreptul ei litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat sau  litera F, dacă apreciați că enunțul 
este fals.   

a. Funcționarea TEC-J se bazează pe variația rezistenței unui strat de material semiconductor 
sub efectul unui câmp electric 

b. Rezistența electrică a unui conductor nu depinde de rezistivitatea conductorului. 
c. Osciloscopul se utilizează la măsurarea directă a puterii electrice. 
d. Reacția negativă într-un amplificator micșorează stabilitatea şi mărește amplificarea. 
e. Într-un semiconductor intrinsec electronii sunt purtători majoritari. 

IR[mA] 

UR[V] 

 0 
α= 45° 

454445   
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SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
II.1.  10 puncte 
Scrieți, pe foaia de concurs informația corectă care completează spațiile libere.        

a. Un wattmetru electrodinamic având : Un=240 V, In=2 A şi scara gradată 120 diviziuni, are 

constanta …(1)….. W/div. 

b. Oscilatoarele RC se utilizează în domeniul frecvenţelor ......(2)...... şi au reacţie pozitivă 

selectivă, având cuadripolul de reacţie construit din rezistențe și......(3)...... .  

c. La puntea Wheatstone, rezistența montată în serie cu……(4)……din diagonala principala 

are rol de ........(5)...…a aparatului. 

d. Circuitul basculant astabil face parte din categoria oscilatoarelor de........(6)...… şi sunt 

utilizate, în principal,  ca ........(7)...… de impulsuri dreptunghiulare periodice. 

e. Semnalul de la ieşirea unui amplificator trebuie să aibă aceiaşi ......(8)......... şi aceiaşi 

......(9)......... ca şi semnalul de la ......(10).........  

 
II.2.  8 puncte 
În schema electrică de mai jos voltmetrul are rezistența internă  RV = 1 MΩ, ampermetrul are 

rezistența internă RA = 0 Ω, iar tensiunea electromotoare a sursei de tensiune este E = 10 V.  

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Explicaţi care sunt greşelile de montare a aparatelor în schema electrică.  

b. Precizaţi dacă vreunul din aparate se deteriorează în această conexiune, explicând cauza. 

c. Reprezentaţi, pe foaia de concurs, schema electrică corectă.    

d. Precizaţi utilizările schemei electrice de la punctul c.    

     
 
II.3. 12 puncte 
Circuitul din figura alăturată are următorii parametri: 

BD139 : β (h21E) = 100 ; UBE = 0,6V 

PL5V1Z : UZ = 5,1V; IZ = 10 mA 

L = Lampă (bec) : 12 V  

 

 a. Precizați regimul de funcţionare în care trebuie să 

lucreze tranzistorul pentru ca becul să se 

aprindă. Argumentați răspunsul. 

b. Explicați starea lămpii (aprins sau stins) în funcţie de stabilirea sau întreruperea contactului K. 

   

 

E 
R 

V 

A 
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SUBIECTUL al III-lea (40 de puncte) 
III.1.  20 de puncte 

1. În figura de mai jos este prezentată oscilograma obţinută pe ecranul unui osciloscop la care 

atenuatorul este fixat la 1V/div., iar reglajul bazei de timp este pe poziţia 1ms/div. 

a. Determinaţi valoarea tensiunii vârf la vârf a semnalului vizualizat în figură. 

b. Precizați valoarea amplitudinii maxime a semnalului. 

c. Calculați valoarea efectivă a semnalului vizualizat în figură. 

d. Explicaţi modul de măsurare a frecvenţei semnalului din figură.  

e.  Determinaţi valoarea frecvenţei semnalului vizualizat în figură. 

III.2. 10  puncte 

Se consideră amplificatorul din figura de mai jos, realizat cu două amplificatoare operaționale 

ideale. Determinați amplificarea totală AU = V2 / V1, știind că: R1 = 1 k, R2 = R3 = R4 = 10 k 

 

          
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
III. 3. 10 puncte 
 

Pentru proiectarea unui numărător asincron modulo 4, se folosesc circuite bistabile CBB tip JK.  

a. Determinați  numărul de CBB necesar.  

b. Reprezentați, pe foaia de concurs, schema logică a dispozitivului.  

c. Reprezentați, pe foaia de concurs, diagrama evoluţiei în timp a ieşirilor.  

d. Explicați  funcţionarea dispozitivului.  
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