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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  
DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

Etapa județeană - IAŞI  
19.03.2022 

Clasa: a V-a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul. I.                  TOTAL: 20 puncte 
 
A- Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:    (10 puncte) 
1. Tăvălugitul reprezintă: 
 a) mărunțirea, amestecarea și afânarea solului; 
 b) mărunțirea bulgărilor de pământ; 
 c) mărunțirea pămîntului pe o adâncime mai mare; 
 d) tasarea și nivelarea solului. 
2. Procentul de apă din masa corporală, la copii este de: 
 a) 60 %; 
            b)70-80%; 
            c) 50%; 
            d) 30%. 
3. . Imaginea reprezintă: 

a) plante medicinale;           
b) eticheta ecologică specifică României;                           
c) eticheta ecologică a UE;              
d) plante consummate pentru frunze.    

4. Calitatea unui produs alimentar este determinată de: 
      a) proprietățile organoleptice, valoarea energetică și nutritivă, valoarea estetică; 
      b) prețul produsului, valoarea energetică și nutritivă, valoarea estetică; 
       c) valoarea energetică și nutritivă, modul de păstrare, valoarea estetică; 
       d) proprietățile organoleptice, valoarea energetică și nutritivă, termenul de valabilitate. 
5. Uleiul de porumb se obține din: 
           a)  frunze; 
           b)   boabe; 
           c)   flori;  
           d)  tulpină. 
6. Bușumatul este lucrare de îngrijire corporală pentru: 
           a)  ovine;  
           b)  taurine; 
           c)  cabaline; 
           d)  porcine. 
7. Margarina este un aliment obținut din: 
           a)  grăsimi din lapte;  
           b)  amestec de lapte și ulei; 
           c)  amestec de uleiuri vegetale și apă; 
           d)  unt. 
8. Copilitul constă în: 
           a)  ruperea vârfului cu mugurele de creștere;  
           b)  îndepărtarea lăstarilor secundari de la subsuoara frunzelor; 
           c)  ridicarea pământului de jur-împrejurul tulpinii plantelor; 
           d)  scurtarea crengilor. 
9. Este legumă de la care se consumă inflorescența: 
           a)  soia;  
           b)  ghimbirul; 
           c)  conopida; 
           d)  roșia. 
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10. Este dispozitiv în bucătărie: 
           a)  telul; 
           b)  tocătorul; 
           c)  tirbușonul; 
           d)  polonicul. 
 
B. Scrieți pe foaia de concurs cifra corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei 
litera A dacă enunțul este considerat adevărat și litera F dacă enunțul este considerat 
fals.           

(5 puncte)  
1. Vitaminele și mineralele asigură protecția organismului împotriva infecțiilor.  
2. Legumele sunt bogate în proteine și au o valoare calorică ridicată.  
3. Uleiul rafinat este mai bogat în substanțe nutritive decât uleiul obținut prin presarea la rece a 
semințelor sau fructelor plantelor oleaginoase.  
4. Ouăle mai vechi au camera de aer mai mică.  
5. Ambalajele alimentelor ușor perisabile trebuie să fie etanșe.  
 
C. Scrieți pe foaia de concurs asocierile corecte dintre cifrele din coloana A în care sunt 
notate meserii în cultivarea plantelor și litera corespunzătoare activităților specifice 
acestora, din coloana B.  

(5 puncte)  

A B 

1.  arhitect peisagist a)  pregătirea terenului pentru cultivare, executare 
lucrări de întreținere, recoltare, depozitare, 
valorificare a culturilor 

2.  agricultor b)  planificare, design a unui peisaj exterior sau 
spațiu 

3.  agronomul c)  înmulțirea butașilor de viță de vie, pregătirea 
lăstarilor, monitorizarea procesului de producție 

4.  viticultor d)  consultanță în domeniul culturii de cereale, 
pentru realizarea unei producții performante 

5.  muncitor de la fermă e)  repararea și întreținerea utilajelor agricole 

  f)  muncă necalificată în agricultură: săpat, 
greblat, cules, încărcat, descărcat etc. 

 
 
Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte 
 
1. A. Scrieți pe foaia de concurs cifrele corespunzătoare de pe spațiile punctate și notați 
în dreptul fiecărei cifre cuvântul care completează enunțul, astfel încât să fie corect din 
punct de vedere științific.                                                          (10 puncte) 
1. Sarea este un mineral compus din două elemente ....(1)....și clor.  
2. Datorită compoziției complexe și echilibrate  ....(2)..... este considerat cel mai complet 
aliment.  
3. Cultivarea unei singure specii de plante pe același teren mai mult de doi ani consecutiv se 
numește  ....(3).... și duce la scăderea calității și nivelului producției.  
4. Un ambalaj cuprinde elemente de identificare, de ....(4)....și elemente estetice.  
5. Vitaminele ....(5)... se dizolvă în grăsimi.  
 
B. Răspundeți pe foaia de concurs la următoarele cerințe:                       (20 puncte)  
1. Precizați două ocupații/ activități sau meserii din domeniul creșterii animalelor.  
2. Menționați două beneficii aduse de animale de companie în viața omului.  
3. Prezentați două norme de securitate și sănătate în muncă specifice creșterii animalelor.  
4. Precizați două rase de porci.  
5 Enumerați  două condiții pe care trebuie să le îndeplinească ambalajul unui produs alimentar. 
.  
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6. Notați două norme privind sănătatea şi securitatea muncii în timpul efectuării lucrărilor 
manuale în cultura plantelor. 
 

Subiectul. III.        TOTAL: 40 puncte 
 A.(14p) 
         
       Pe raftul unui magazin se găsesc la vânzare ouă inscripționate astfel: Notați pe foaia 
de concurs:  
a. Calitatea oului. Argumentați răspunsul.  

b. Țara în care este produs oul.  

c. Oul poate fi consumat în ziua în care participați la olimpiada de Educație 
tehnologică? Argumentați răspunsul.  

d. Precizați două metode prin care puteți determina prospețimea ouălor 
dacă termenul de valabilitate nu este inscripționat. 
 
 
 
 

 
 B. ( 26p) 
 Într-o livadă sunt 18 peri, cu 4 mai mulţi pruni, meri cu 10 mai mulţi decât perii şi prunii 
la un loc, iar cireşi cu 27 mai puţini decât meri. Notați pe foaia de concurs: 
 

1. Câţi pomi fructiferi sunt în livadă?             (faceţi calculele pe foaia de concurs) 
          (12p)   

2. Trei lucrări de îngrijire specifice pomilor plantați;         (6p)   
3. Grupează după structura lor, fructele din livadă: semințoase și  sâmburoase;          (2p)  
4.  Indicaţi cel puțin două modalități de valorificare a fructelor din livadă;                      (4p) 
5. Notaţi un îndemn pentru recomandarea consumării fructelor în stare proaspătă sau sub 

formă  de sucuri.             (2p) 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  

DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 
Etapa județeană - IAŞI 

19.03.2022 
 

Disciplina: Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice 
Clasa: a VI-a                                                                                                            
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  

Subiectul. I.             TOTAL: 20 de  puncte 
 

A. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:             (10p) 

1. Parlamentul își desfășoară activitatea într-o clădire:  
a) de sănătate;  

b) de învățământ;  

c) administrativă;  

d) comercială.  
 
2.  Este element de compartimentare și închidere în construcția și alcătuirea clădirilor:  
a) învelitoarea;  
b) tencuiala;  
c) fundația;  
d) stâlpii. 
 
3. Gresia ceramică face parte din grupa materialelor de construcții: 
a) naturale;  
b) ceramice;  
c) izolatoare;  
d) lianți 
 
4. Materialul de construcții care nu permite trecerea apei este: 
a) hidrofug;  
b) ignifug;  
c) termoplastic;  
d) termoizolant. 
 
5. Prețul unui bilet la spectacol reprezintă o cheltuială: 
a) variabilă;  
b) fixă;  
c) excepțională;  
d) ocazională. 
 
6. Apele meteorice sunt: 
a) ape menajere;  
b) ape din precipitații;  
c) ape industriale;  
d) apă potabilă. 
 
7. Bornele care indică drumurile comunale sunt colorate cu: 
a) roșu;  
b) galben;  
c) albastru;  
d) verde. 
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8. Vrachierul se folosește pentru transportul mărfurilor: 
a) lichide;  
b) perisabile;  
c) vrac;  
d) containere. 
 
9. Agenții de manevră lucrează în domeniul transportului: 
a) rutier;  
b) feroviar;  
c) aviatic;  
d) maritim. 
 
10. Scara 1:2 este o scară: 
a) reală;  
b) de mărire;  
c) de micșorare;  
d) mixtă. 
 
B. Scrieți pe foaia de concurs cifra corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul 
ei litera A dacă enunțul este considerat adevărat și litera F dacă enunțul este 
considerat fals.      
                                                                                               (10 puncte) 
1. Notarea pe desen a valorilor numerice ale dimensiunilor pieselor se numește cotare. 
2. Agroturismul se poate practica în localitățile în care locuitorii pot oferi servicii turistice în 
gospodăriile lor. 
3. Transportul naval este considerat  a fi ,,cel mai curat” mod de transport. 
4. Arhitecții urbaniști sunt specializați în organizarea spațiilor verzi. 
5. Pietonul este un participant la transportul terestru care utilizează un mijloc de transport. 
 
 
Subiectul II.             TOTAL:  30 de puncte 
 A. Scrieți pe foaia de concurs cifrele notate pe spațiile punctate și treceți în dreptul 
fiecărei cifre cuvântul care completează enunțul, astfel încât acesta să fie corect din 
punct de vedere științific.                                                                                     (10 puncte) 
 

1. Infrastructura clădirii cuprinde: .........1.........., elemente constructive și ............2........ 
peste subsol. 

2. În proiectarea și realizarea clădirilor se respectă reguli de ............3..............  
3. Menținerea și întreținerea spațiilor verzi este asigurată de ...........4.............. 
4. Stația de .........5........ asigură presiunea necesară pentru transportul apei la distanță.  

 
 
 
B. Răspundeți pe scurt, pe foaia de concurs, la următoarele cerințe:       

(20 de puncte) 
1. Din punct de vedere funcțional și al destinației, clădirile pot avea caracter civil. Dați cinci 
exemple de clădiri de acest tip, cu destinații diferite,  precizând care este destinația lor. 
2. Dați  trei exemple de centrale electrice, precizând resursele folosite.  
3. Indicați trei domenii în care se folosește internetul. 
4. Precizați patru soluții de protejare a mediului în cazul activităților din transporturi. 
5. Enumeră cinci reguli de comportament privind circulaţia ca pieton. 
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SUBIECTUL III         40 puncte 

 

A.           (20 p)  
      
a) Pe foaie de concurs realizați la scara 1:100 (1m =100cm), planul unei zone dintr-o  

localitate care se întinde pe o suprafață de formă dreptunghiulară cu laturile de 180 m, 

respectiv 140m. 

b) Reprezentați pe plan simbolurile pentru: o stradă pe centrul zonei, pe direcția N-S, 2 

clădiri de locuit, o școală, o biserică, 2 spații verzi, cu respectarea regulilor de urbanism. 

c) Întocmiți o legendă a elementelor reprezentate în plan. 

 

 

B.                                                                                                       (20 p)  

 Pentru realizarea   revistei şcolii într-un tiraj de  100 de exemplare se consumă: 3 topuri de 

hârtie, un cartuş color şi arcuri pentru legat . Ştiind că un top de hârtie costă 20 lei, cartuşul 

color 245 lei şi un arc  pentru legat 1 leu, calculaţi preţul de vânzare  al revistelor pentru a 

obţine un profit de 2 lei pe revistă.  
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OLIMPIADA-ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ŞI APLICAŢII PRACTICE 

Etapa judeţeană - IAŞI - 19 MARTIE 2022 

Clasa a VII –a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 

SUBIECTUL I                                                                                                 Total: 20 puncte 

A. Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect.            10p  

1. Lâna este o fibră de origine: 
a. sintetică 
b. animală 
c. vegetală 
d. artificială 

2. Tricoturile sunt materiale textile obținute prin: 
a. țeserea firelor  
b. buclarea firelor 
c. încrucișarea firelor 
d. asamblarea detaliilor 

3. Prin filarea  fibrelor  textile se obțin: 
a. fire textile 
b. tricoturi 
c. țesături 
d. blănuri 

4. La croirea manuală a materialelor textile se folosește: 
a. cuțitul 
b. foarfecele 
c. lama 
d. cutterul 

5. Este detaliu principal la îmbrăcăminte: 
a. gulerul 
b. buzunarul 
c. spatele 
d. cordonul 

6. Fibra care are cea mai mare higroscopicitate este: 
a. lâna 
b. cânepa 
c. vâscoza 
d. iuta 

7. Croirea este operația tehnologică de: 
a. trasare a conturului 
b. îndoire după contur 
c. tăierea materialului după contur 
d. îmbinare prin lipire 
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8. Inginerii sunt absolvenți de: 
a. învățământ superior tehnic  
b. școală postliceală 
c. liceu tehnologic 
d. liceu teoretic 

9. Sunt detalii secundare la bluză: 
a. spatele 
b. mânecile 
c. manşetele 
d. fețele 

10.  Sunt materiale auxiliare pentru produsele de îmbrăcăminte: 
a. ața de cusut 
b. țesătura 
c. întărituri 
d. căptuşeli 

 
B. Scrieți pe foaia de concurs toate asocierile corecte dintre cifrele din coloana A, în care sunt 

notate operațiile tehnologice prin care se obține un produs de îmbrăcăminte și literele 
corespunzătoare din coloana B, care detaliază aceste operații.                                    (5 p) 

 

A B 

1. operații de pregătire a alegerea materialelor 

2. operații de prelucrare b asamblarea detaliilor 

3. operații de finisare c valorificarea produsului 

  d curățarea de ațe și scame 

  e croirea materialelor 

  f trasarea contururilor 

 
C. Citiți cu atenție enunțurile de mai jos. Transcrieți pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare 

fiecărui enunț și scrieți în dreptul ei litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat, sau litera F, 
dacă apreciați că enunțul este fals.                         (5 p) 

1. Firele textile se obțin prin răsucirea mai multor fibre textile, în sens S sau în sens Z.  
2. Șablonarea are în vedere un consum maxim de material.   
3. Croirea se poate face prin termolipire. 
4. Finețea reprezintă gradul de subțirime al fibrelor textile.  
5. Fișa de analiză descrie operațiile tehnologice de realizare a unui produs. 

 

SUBIECTUL II                                                                                             Total 30 puncte 

A.                                                                                                                        10 p. 
Completează spațiile libere cu informațiile corecte: 

a. Culoarea este dată de .............(1)................ naturali ai fibrelor și cuprinde o gamă largă de 
.........(2)................ 
b. Tușeul reprezintă proprietatea fibrelor de a crea senzația de ......(3)...........   sau....(4)..............la 
pipăit. 
c. Viitorul aparține textilelor ...........(5)......, oamenii își vor încărca telefoanele mobile cu 
ajutorul.....(6)............, vor purta îmbrăcăminte având senzori integrați. 
d. Tehnicienii sunt absolvenți de liceu, filiera .....(7)........ sau de școală .............(8)............ 
e. Firele textile se obțin industrial prin ............(9)............ fibrelor sau manual prin ..........(10)........... 
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B.                                                                                                                         20 p. 
Răspundeți pe foaia de concurs la următoarele cerințe: 

1. Indicați 4 factori care influențează calitatea produselor. 
2. Precizați 4 criterii prin care se realizează evaluarea calității produselor. 
3. Enumerați  trei detalii principale la o fustă. 
4. Precizați 4 meserii/profesii specifice domeniului textil. 
5. Enumerați 5 proprietăți ale tricoturilor. 

 

SUBIECTUL III        Total 40 puncte 

A. Realizați fișa de analiză pentru produsul din imagine – sacou pentru fete.            20 p. 

 

 

B. Proiectarea și realizarea unui produs de îmbrăcăminte începe cu alegerea materialelor textile. 

Acestea există pe piață într-o gamă foarte variată de compoziții fibroase, culori, imprimeuri 

și  calități.           20 p. 

1. Definiți țesăturile și tricoturile.                                                         (2 x 2 pct = 4 p.) 
2. Comparați țesăturile și tricoturile analizând două proprietăți ale acestora.                  (6 p.) 
3. Exemplificați cinci produse de îmbrăcăminte care se pot realiza atât din țesături cât și din tricoturi.  

  (5 p.) 
4. Argumentați utilizarea materialelor textile cu compoziții fibroase pe bază de bumbac la producerea 

îmbrăcămintei de vară.                                  (5 p.) 
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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII” 
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Etapa Județeană IAŞI 
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Disciplina: Educaţie tehnologică și aplicații practice 
Clasa: a VIII-a 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

 
SUBIECTUL I        TOTAL: 20 puncte 
A. Scrieți pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului considerat corect: 

            10 p 

1. O calorie este egală cu: 

a) 18,4 J; b) 4,18 J; c) 8,14 J; d) 14,8 J. 

2. Din categoria surselor de energie inepuizabilă face parte: 

a) cărbunele; b) apa; c) uraniul; d) petrolul. 

3. Este o sursă de energie alternativă: 

a) hidrogenul lichid; b) gazul metan; c) apa; d) vântul. 

4. Dispozitivul de transformare a energiei dintr-o formă în alta se numește: 

a) centrală electrică; b) castel de echilibru; 

c) turn de răcire; d) generator de energie. 

5. În reactorul nuclear are loc reacția de: 

a) termoreglare; b) fisiune; c) oxidare; d) reducere. 

6. Centralele geotermice folosesc ca sursă de energie: 

a) izvoarele termale; b) energia valurilor; c) energia solară; d) energia eoliană. 

7. Întrerupătoarele și comutatoarele se montează: 

a) pe conductorul de nul; b) pe conductorul de fază; 

c) pe conductorul de împământare; c) pe oricare. 

8. Uscătorul de păr transformă energia electrică în: 

a) energie mecanică și luminoasă; b) energie termică și chimică; 

c) energie mecanică și termică; d) energie chimică și mecanică. 

9. Transportul de energie electrică se face prin: 

a) unde radio; b) cabluri  coaxiale; c) linii electrice; d) fibră optică. 

10.Centrala electrică care folosește drept sursă de energie combustibili fosili este : 

a) eoliana; b) nucleară; c) termocentrala; d) solară. 

 

B. Transcrieți pe foaia de concurs, cifra corespunzătoare fiecărui enunț și notați în 

dreptul ei litera A, dacă apreciați că enunțul este adevărat și litera F, dacă apreciați că 

este fals.           5 p 

1. Încălzirea locală are loc la nivel de cartier. 

2. Turnul de răcire este componentă din cadrul termocentralei. 

3. Siguranțele electrice defecte (arse) se pot remedia cu liță. 
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4. Circuitele termice dintr-o locuință  pot fi de încălzire și de apă caldă menajeră. 

5. Funcționarea becului electric se bazează pe fenomenul de incandescență. 

 

C. Scrieți pe foaia de concurs asocierea cifrelor din coloana A, reprezentate prin categorii 
de consumatori electrici, cu literele corespunzătoare din coloana B, în care sunt 
prezentate aparate specifice.        5 p 

A B 

1 Aparate pentru încălzirea apei calde de consum a. mașină de spălat 

2 Consumatori pentru prepararea alimentelor b. congelator 

3 Consumatori pentru curățenie c. boiler 

4 Consumatori pentru terapie și igienă d. robot de bucătărie 

5 Receptori electrocasnici pentru conservarea alimentelor e. fier de călcat 

  f. uscător de păr 

 

 
SUBIECTUL II        TOTAL:30 puncte 
A. Scrieţi pe foaia de concurs informaţia corectă care completează spaţiile libere, astfel 
încât enunţurile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific.  10 p 
a. Energia ____1_____ este energia termică a unor ape subterane. 
b. Generatorul electric este o ______2_____ electrică care transformă energia mecanică în 

energie electrică.  
c. Combustibilul nuclear este constituit din  bare de _____3______. 
d. Instalaţia electrică interioară dintr-o locuinţă este alcătuită din circuite de ______4______ şi 

iluminat. 
e. Filamentele becurilor sunt realizate din metale greu _______5_____. 
 
B. Răspundeţi pe scurt la următoarele cerinţe:      20 p 
1. Definiţi sistemul energetic naţional. 
2. Daţi cinci exemple de metode de economisire a energiei într-o locuinţă. 
3. Daţi cinci exemple de aparate electrocasnice care au la baza funcţionării, transformarea 

energiei electrice în energie termică. 
4. Enumerați patru elemente din componența instalației electrice interioare a unei locuințe. 
5.    Enumerați patru instalații tradiționale care utilizează energia primară a apei. 
 

 
SUBIECTUL III        TOTAL:40 puncte 
A. La alegerea centralei termice de apartament se va ține cont de volumul de încălzit și 
de pierderile de căldură spre exterior. Un calcul aproximativ se poate face înmulțind 
volumul, care se dorește a fi încălzit, cu un coeficient cuprins între 40 W/m3 – 50 W/m3 
(valoarea minimă se ia în cazul în care apartamentul este izolat din punct de vedere 
termic). 
Calculați puterea microcentralei, necesară încălzirii unui apartament neizolat, cu 4 
camere, știind că S=150 m2 și h=2,5 m.       20 p 
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B.             20 p 
1. Copiaţi pe foaia de concurs şi calculați consumul de energie electrică al unei familii în 
24 de ore cunoscându-se:         (18 p) 

  

Aparat Buc. P(W) 
Timpul de 
funcționare  

Consum (kwh) 

TV 2 100 3 ore  

Bec 2 60 4 ore  

Uscător de păr 1 1400 6 min.  

Mixer 1 220 12 min.  

Cuptor cu microunde 1 700 6 min.  

Frigider 1 140 8 ore  

Calorifer electric 1 2000 4 ore  

Fier de călcat 1 1000 30 min.  

TOTAL   

 

2. Calculați valoarea care se va adăuga la factură, știind că 1KWh costă 0,5 lei. (2p) 

 


