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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

Probă scris ă 
Electroenergetic ă 

 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. În figura de mai jos este reprezentată schema principială monofilară a protecţiei diferenţiale   
longitudinale a transformatorului electric.             18 puncte 

                                      
a. Explicați principiul de funcționare al acestei protecții prin relee, în regim normal. 
b. Explicați funcționarea schemei de protecție în cazul apariției unui scurtcircuit interior zonei 

protejate. 
c. Precizați un dezavantaj al acestei protecții prin relee. 
 
2. Se consideră circuitul electric din figura de mai jos, în care se cunosc: R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω,  
R3 = 1Ω, R4 = 4Ω, E = 12 V şi r = 0,5Ω. Calculați intensitatea curentului electric din circuit I, în 
următoarele situaţii:                                                         12 puncte 
a. întrerupătorul K este deschis. 
b. întrerupătorul K este închis. 
 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PI  

I-I  

I SII  

Scurtcircuit exterior  

I SI  -   

  + 

+   

I PII  



Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Probă scrisă la electroenergetică  Varianta 2 
Pagina 2 din 2 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
1. Problematizarea este o metodă de predare activ–participativă, centrată pe elev. Prezentati 
această metodă după următorul plan de idei:     24 de puncte  

a. menţionaţi etapele problematizării; 
b. precizaţi două avantaje ale acestei metode; 
c. precizaţi un dezavantaj al acestei metode; 
d. exemplificați utilizarea metodei în vederea formării/dezvoltării unei competențe specifice, în 

cadrul unei secvențe corespunzătoare unui modul de pregătire profesională, cu 
respectarea corectitudinii ştiinţifice a informaţiei de specialitate. Menţionaţi şi elemente ale 
proiectării didactice: modulul, conţinutul, activitatea de învăţare, un mijloc de învăţământ 
utilizat. 
 

2. Referitor la itemii subiectivi :           6 puncte  
a. precizaţi două caracteristici ale itemilor subiectivi;       
b. menţionaţi două dezavantaje ale itemilor subiectivi.    

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 
 


