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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare – 

 2020 
 

Probă scrisă 
Profil: Tehnic 

Domeniul: Mecanică 

Clasa a XI-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. Proprietatea materialelor metalice de a putea fi trase în fire subţiri la rece, fără să se rupă, se 
numește: 

a. ductilitate; 
b. elasticitate; 
c. forjabilitate; 
d. maleabilitate. 

 
2. Pentru susținerea și ghidarea arborilor aflați în mișcarea de rotație se pot folosi: 

a. arcuri; 
b. cuplaje; 
c. lagăre; 
d. osii. 

 
3. Pentru confecționarea niturilor poate fi folosit oțelul cu simbolul: 

a. OL 34; 
b. OLC 60; 
c. OSC 10; 
d. OT 45-1. 

 
4. Numărul de diviziuni de pe vernierul unui șubler analogic cu precizia de 0,05 mm este: 

a. 10;   
b. 20;    
c. 30;    
d. 40.  

 
5. Pentru îndepărtarea bavurilor semifabricatelor turnate se aplică: 

a. îndoirea; 
b. îndreptare; 
c. polizarea; 
d. trasarea.  

        
6. Pentru măsurarea directă a suprafeței se folosește: 

a. micrometrul; 
b. manometrul; 
c. multimetrul; 
d. planimetrul. 
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7. Cifrele din simbolul standardizat al unui oțel laminat de calitate (OLC) indică: 
a. conținutul de carbon; 
b. duritatea oțelului; 
c. rezistența la oboseală; 
d. rezistenţa la rupere. 

 
8. Comanda care desenează un obiect de același tip cu cel selectat la distanța indicată este: 

a. Mirror; 
b. Mline; 
c. Offset; 
d. Scale. 

 
9. Simbolul folosit pentru notarea filetului în țoli este: 

a. M; 
b. S; 
c. Tr; 
d. W. 

 
10. Organele de mașini care, prin forma lor și a locașurilor în care sunt introduse, asigură 
asamblări demontabile a două piese cu axa longitudinală comună se numesc: 

a. arcuri; 
b. filete; 
c. nituri; 
d. pene. 

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

1. Alamele moi se folosesc pentru fabricarea sârmelor trase (trefilate). 
2. Materialele de adaos folosite în procesul de lipire sunt substanţe chimice care au rolul de a 

dizolva şi îndepărta oxizii de pe suprafaţa metalului de bază. 
3. Îndoirea este operaţia tehnologică de deformare elastică a unui semifabricat prin care piesa 

se obține fără îndepărtare de material.  
4. Măsurandul este element component principal al procesului de măsurare. 
5. Pentru reprezentarea flanșelor pe desen se folosesc, de obicei, o secțiune și o vedere, 

astfel încât să apară toate detaliile de formă, dimensionale și constructive. 
      
I.3. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice, iar în coloana B sunt enumerate 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 accelerația a kg 

2 forța b m2 

3 masa c m/s 

4 turația d m/s2 

5 viteza e N 

  f rot/min 

 
Subiectul II                                                                                                             30 de puncte 

II.1. Răspundeți următoarelor cerințe:                (8 puncte)   
a. Clasificați penele după poziție în raport cu piesele care se asamblează.   
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b. Enumerați două tipuri de materiale utilizate pentru execuția penelor.                

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

a. Comanda Fillet realizează ………………(1)…………………… unui contur sau a unui colț . 
b. Un avantaj al materialele neferoase este rezistența la ………(2)……………………… mult 

mai ridicată decât a materialelor feroase. 
c. Cusătura de sudură rezultă prin ………………(3)………………………….. băii de metal topit. 
d. În Sistemul Internațional, unitatea de măsură pentru……………(4)…………plan este 

radianul. 
e. La nituirea manuală, căpuitorul este folosit la formarea …………(5)…………... de închidere 

al nitului. 
 
II.3. În imaginile 1-6 sunt prezentate mai multe piulițe, cu forme constructive diferite. 
Precizați tipul fiecăreia:                    (12 puncte)   
 
 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 



Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

 

Profilul: Tehnic        
Domeniul: Mecanică       
Clasa: a XI -a 

Pagina 4 din 4 

 

010,0

025,045−

−

6. 

 
 
 
Subiectul III                                     40 puncte               
III.1. Pentru manometrul cu element elastic reprezentat în figură, răspundeți cerințelor: 
                     (10 puncte) 

a. denumiți elementele componente numerotate cu 2, 5, 6, 7, 8 și 9; 
b. explicați, pe scurt, funcționarea acestui mijloc de măsurare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
III.2. Pe desenul de execuţie al unui arbore este înscrisă cota              .   
       

                   (10 puncte) 
 
După execuția arborelui, prin măsurarea diametrului indicat, se obține valoarea 44,955 mm.  

a. Precizați mijlocul analogic de măsurare care poate fi utilizat pentru determinarea valorii 
efective a diametrului arborelui? 

b. Stabiliți dacă piesa este bună sau este rebut. Argumentați răspunsul. 
   
III.3. Realizați un eseu cu titlul „Asamblări lipite” având în vedere următoarele cerințe:     
                   (20 puncte) 

a. definiți lipirea; 
b. prezentați trei avantaje și trei dezavantaje ale asamblării prin lipire; 
c. menționați oricare patru materiale de adaos folosite la lipire; 
d. enumerați șase utilizări ale asamblărilor lipite. 


