
 EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI  (ELECTROTEHNICĂ, MAŞINI ŞI REŢELE ELECTRICE).   

Enunţ Varianta a Varianta b Varianta c

1

Curentul electric alternativ poate fi produs 
numai prin fenomene:

termice chimice de inducţie

2

Curentul electric generat prin deplasarea cu 
viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină 
electrică se numeşte:

curent electric de conducţie curent electric de convecţie
curent electric de deplasare 

(Maxwell)

3

Curentul produs într-un circuit care conţine 
elemente neliniare şi care este alimentat cu o 
tensiune sinusoidală este:

întotdeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal
nesinusoidal sau sinusoidal, depinde 

de natura elementelor neliniare

4
Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni 
nesinusoidale la bornele unei bobine este:

mai puţin deformat decât 
tensiunea care i-a dat naştere

mult mai deformat decât 
tensiunea care i-a dat naştere

sinusoidal

5

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni 
nesinusoidale la bornele unui condensator este:

mult mai deformat decât 
tensiunea care i-a dat naştere

sinusoidal
mai puţin deformat decât tensiune 

care i-a dat naştere

6

Dacă două conductoare parcurse de curenţi în 
acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

densitatea de curent scade în 
părţile apropiate ale 

conductoarelor

densitatea de curent creşte în 
părţile mai depărtate ale 

conductoarelor

densitatea de curent este uniformă 
pe ambele părţi ale conductoarelor

7

Daca la un circuit al unei staţii de 6 sau 20 kV 
care funcţionează cu neutrul izolat apare o 
punere monofazatã netã la pământ, tensiunea 
fata de pământ a celorlalte doua faze:

scade de 1,41 ori rămâne constanta creste de 1,73 ori

8

Dacă o forţă electromotoare E, montată în latura 
AB a unei reţele pasive, produce în latura CD a 
reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura 
CD va produce în latura AB:

un curent - (minus) I un curent I un curent I/2



9

Dacă printr-un condensator circulă un curent 
alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce 
o cădere de tensiune:

defazată cu 90 de grade în urma 
curentului

defazată cu 90 de grade înaintea 
curentului

în fază cu curentul

10

Delimitările prin pereţi între celulele unei staţii 
electrice de interior se utilizează în principal în 
scopul: 

asigurării unui acces mai comod 
la aparataj;

limitării zgomotului în corpul 
de conexiuni;

evitării extinderii avariilor.

11
Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează 
echipamentele din reţele împotriva:

supratensiunilor supracurenţilor solicitărilor mecanice

12

Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt 
echipamente destinate:

protecţiei personalului de 
exploatare împotriva 

electrocutării

protecţiei împotriva 
supratensiunilor

protecţiei împotriva supracurenţilor

13

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de 
condensatoare montate în serie este egală cu:

 suma diferenţelor de potenţial la 
bornele fiecărui condensator 

diferenţa de potenţial la bornele 
fiecărui condensator în parte 

diferenţa de potenţial a unui 
condensator împărţită la n

14
Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice 
între ele dacă:

raportul perioadelor lor este un 
număr întreg oarecare

au aceeaşi perioadă
raportul perioadelor lor este egal cu 

1/2

15

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au 
vârfuri comune şi origini diferite care se 
descompun în componente simetrice:

au aceleaşi componente directe au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare

16
Durata de viata a lămpilor cu incandescenta;

creste odată cu creşterea 
frecventei

scade odată cu scăderea 
tensiunii

scade odată cu creşterea tensiunii

17
Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

încălzirea materialelor prin 
inducţie

eliminarea dezechilibrelor din 
reţeaua electrică

eliminarea distorsiunilor undelor de 
curent

18

Efectul pelicular al unui curent care străbate un 
conductor masiv se datorează:

unor curenţi simetrici paraziţi 
induşi în conductor

unor forţe electromotoare 
induse datorită variaţiei 

curentului

capacităţii conductorului faţă de 
pământ



19
Energia electrica reactiva:

 este o energie electrica 
complementara, care serveşte la 

magnetizarea bobinajelor

 se poate transforma în energie 
mecanica

 se poate transforma în energie 
luminoasa

20

Energia electromagnetică produsă de curentul i 
care parcurge un circuit care conţine o 
inductanţă L este egală cu:

1/2 L i  1/2 Li **2  Li

21

Energia electrostatică a unui conductor izolat în 
spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un 
potenţial V este egală cu:

1/2 q V q V  2 q V 

22

Energia transmisă de undele electromagnetice cu 
intensitatea câmpului electric E şi intensitatea 
câmpului magnetic H se propagă după un vector:

S=E+H S=HxE S=ExH

23

Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si 
nici distruse, ci doar mutate" reprezintă:

legea conservării sarcinii 
electrice

legea lui Coulomb  legea lui Laplace

24

Enunţul "suma algebrică a forţelor 
electromotoare dintr-o buclă a unei reţele 
electrice este egală cu suma algebrică a căderilor 
de tensiune din buclă" reprezintă:

Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz

25

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea 
curentului care străbate un conductor de lungime 
l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie 
magnetică de mărime B, reprezintă:

o forţă  o tensiune  o rezistenţă

26
Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o 
porţiune de circuit este:

 I = U / R  I = UxR  I = U - R

27
Extinderea domeniului de măsurare la 
ampermetre se realizează cu:

rezistente adiţionale shunturi bobine înseriate



28
Extinderea domeniului de măsurare la voltmetre 
se realizează cu:

shunturi rezistente adiţionale condesatoare montate în paralel

29

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-
un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină 
de inductanţă L, alimentate de o forţă 
electromotoare constantă este egal cu:

R/L L/R 1

30

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică 
de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o 
înconjoară, este egal cu:

 valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2


