
Varianta a Varianta b Varianta c

1

Compartimentarea unei celule electrice se 
utilizează în scopul: 

evitării extinderii avariilor;
protejării personalului de 

exploatare;
protecţiei la supratensiuni

2

Compartimentul notat cu 2 pe desenul de mai sus 
al unei celule prefabricate de medie tensiune de 
tip închis, reprezintă:

compartimentul de legătură cu 
reţeaua electrică;

compartimentul aparatajului de 
comutaţie;

compartimentul circuitelor 
secundare.

3

Componenta simetrică directă produce, în cazul 
unui motor electric:

cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului

4

Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau 
de repulsie care se exercită între sarcinile 
electrice este:

direct proporţională cu pătratul 
distanţei

invers proporţională cu pătratul 
distanţei

direct proporţională cu 
distanţa

5

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un 
rezistor de rezistenţă R înseriat cu un 
condensator de capacitate C, este:

RC R/C 1/(RC)

6

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.

7

Curentul care circula printr-un circuit de curent 
alternativ, având rezistenta r=3 ohm, reactanţa 
x=4 ohm si la bornele căruia se aplica o tensiune 
de 220 V este:

31,5 A 44 A 53,4 A

8
Curentul din circuitul statoric al unui generator 
este direct proporţional:

cu tensiunea între faze cu puterile active generate cu puterile reactive generate

9
Durata de viata a lămpilor cu incandescenta; creste odată cu creşterea frecventei scade odată cu scăderea tensiunii

scade odată cu creşterea 
tensiunii
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10

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)

11

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

12
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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18
Funcţionarea în doua faze a unui transformator 
trifazat are ca efect:

supraîncălzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii tranzitate

19
Descărcătoarele cu oxid de zinc protejează 
echipamentele din reţele împotriva:

supratensiunilor supracurenţilor solicitărilor mecanice

20

Descărcătoarele cu oxizi de zinc sunt 
echipamente destinate:

protecţiei personalului de exploatare 
împotriva electrocutării

protecţiei împotriva 
supratensiunilor

protecţiei împotriva 
supracurenţilor

21

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



22
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

23

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

24
În cazul conexiunii în stea la transformator:

tensiunea de linie este egala cu 
tensiunea de faza

curentul de linie este egal cu ~1,73 
x curentul de faza

tensiunea de linie este egala 
cu ~1,73 x tensiunea de faza

25
Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin inducţie

eliminarea dezechilibrelor din 
reţeaua electrică

eliminarea distorsiunilor 
undelor de curent

26

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

27
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

28

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

1/2 L i  1/2 Li2  Li

29

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 

30
În cazul producerii unui scurtcircuit într-o 
instalaţie, are loc următorul fenomen:

 creste tensiunea de alimentare a 
instalaţiei

 creste impedanţa echivalenta a 
instalaţiei

 creste curentul de alimentare 
a instalaţiei


