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

 
Probă scrisă 

Profil: Tehnic 

Domeniul: Mecanică 

Clasa a XII-a  

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
Subiectul I                                  20 puncte 
I. 1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:           (10 puncte) 
 
1. Unitatea de măsură pentru unghiul solid în SI este: 

a. Radianul; 
b. Steradianul; 
c. Gradul sexagesimal; 
d. Gradul centesimal. 

 
2. Filiera se utilizează pentru: 

a. îndreptarea manuală a semifabricatelor; 
b. pilirea metalelor; 
c. polizarea pieselor; 
d. filetarea arborilor. 

 
3. Pilirea de finisare se execută cu pile: 

a. netede; 
b. bastard; 
c. aspre; 
d. dublufine. 

 
4. Numărul de diviziuni de pe tamburul unui micrometru analogic de exterior este: 

a. 10;   
b. 25;    
c. 50;    
d. 100.  

 
5. Principalul avantaj al unei transmisii prin roți dințate este: 

a. funcționare silențioasă; 
b. raport de transmitere riguros constant; 
c. transmiterea mișcării la distanțe mari; 
d. preluarea suprasarcinilor prin fenomenul de alunecare .     

    
6. Cu turometrul centrifugal se măsoară: 

a. viteza liniară; 
b. debitul; 
c. accelerația; 
d. turația. 

 
7. Arcul solicitat în principal la torsiune este : 

a. arcul spiral plan;  
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b. arcul lamelar simplu;  

c. arcul disc simplu; 

d. arcul lamelar în foi multiple. 

8. Solicitarea principală la care sunt supuşi arborii este: 
     a. întindere; 
     b. forfecare; 
     c. încovoiere; 
     d. torsiune. 
 
9. Piatra abrazivă este: 

a. scula așchietoare folosită la polizare; 
b. dispozitivul de prindere a burghielor; 
c. scula folosită la filetarea interioară; 
d. materialul din care se construiesc pilele. 

 
10. Organele de mașini care asigură transmiterea mișcării de rotație între doi arbori cu axele în 
prelungire, fără modificarea valorii sau a sensului mişcării, se numesc: 

a. transmisii; 
b. asamblări; 
c. cuplaje; 
d. lagăre. 

 
I. 2. Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul 
ei litera A dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi litera F dacă consideraţi că 
răspunsul este fals.           (5 puncte) 

1. Debavurarea capetelor niturilor  constă în înlăturarea, cu ajutorul unei dălți speciale, a 
materialului prins de capetele nitului, care rezultă din surplusul refulat pe sub căpuitor  

2. Sudabilitatea este capacitatea unui material metalic de a putea fi sudat in bune condiții, fără 
defecte, printr-un procedeu cunoscut. 

3. Cuzinetul este o parte componentă a unui rulment.                                                                                                                                                        
4. Cureaua este un element elastic de tracțiune, flexibil, extensibil și variabil, sub forma unei 

benzi fără sfârșit. 
5. Calibrul este un aparat pentru controlul diametrelor interioare și exterioare. 

      
I.3. În coloana A sunt indicate mărimi fizice, iar în coloana B sunt indicate simboluri ale 
unităților de măsură. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 
corespunzătoare din coloana B.         (5 puncte) 
 

A. Mărimi fizice B. Simboluri ale unităților de măsură 

1 suprafața a kg 

2 presiunea b m2 

3 temperatura termodinamică c Pa 

4 unghiul plan d rad 

5 turația e K 

  f rot/min 

 
 
Subiectul II                                                                                                                 30 puncte 

II.1. Răspundeți următoarelor cerințe:                  (10 puncte)    
a. Clasificați lagărele  după direcția forţelor principale.   
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b. Precizați două proprietăți specifice materialelor din care se construiesc lagărele cu 

alunecare.                

II.2. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere:       
                            (10 puncte)                                                                          

a. Comanda ORTHO limitează deplasarea cursorului pe direcţii .......(1).......... cu axele de 
coordonate. 

b. Pictograma  (UCS)  permite ........(2).............. sistemului de coordonate. 
c. Roţile dinţate produc un zgomot caracteristic, ce creşte odată cu creşterea .......(3)........... 

periferice a roţilor dinţate. 

d. Transmisia prin curele se face datorită  ........(4)................care ia naştere între bandă şi roţi. 
e. Multiplul de 106 ori mai mare decât ………(5)…………… se numește megapascal. 

II.3. În imaginile 1-5 sunt prezentate mai multe suduri. Precizați denumirile acestora. 
                                                                       (10 puncte)    
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Subiectul III                                     40 puncte   
             
III.1. Pentru comparatorul cu cadran reprezentat în figură, răspundeți cerințelor: 
                     (20 puncte) 

a. denumiți elementele componente numerotate; 
b. precizați tipul de  măsurări efectuate cu acest instrument; 
c. specificați valoarea diviziunii de pe scara instrumentului; 
d. precizaţi rolul arcului elicoidal; 
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e. pentru valoarea indicată de acul indicator al comparatorului pe cadranul cu scara gradată,  
interpretaţi rezultatul măsurării unei piese cu dimensiuni exterioare și cu toleranțe ± 0,1mm, 
precizând dacă piesa este bună, rebut recuperabil sau rebut irecuperabil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
III.2. Realizați un eseu cu titlul „Transmisii prin roţi dinţate” după următoarea structură de 
idei:     
                      (20 puncte) 

a. definirea transmisiei prin roţi dinţate(angrenaj); 
b. definirea cercului de divizare; 
c. clasificarea angrenajelor după poziţia relativă a arborilor; 
d. enumerarea a trei materiale pentru roţi dinţate; 
e. prezentarea a  două avantaje și a două dezavantaje ale angrenajelor; 
f. precizarea relaţiei generale care exprimă raportul de transmitere; 
g. identificarea tipurilor de roţi din angrenajele următoare, menţionând forma roţilor şi a 

dinţilor: 
 

 

   

a b c d 

 
 
 

1 

2 
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4 
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6 

7 


