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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”  
Etapa naţională  

 
Disciplina  Educaţie tehnologică 
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.  Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:  
                       10 puncte        
1. Proprietate a materialelor metalice de a transmite căldura este: 
a. dilatarea termică; 
b. fuzibilitatea; 
c. conductibilitatea termică; 
d. sudabilitatea. 
 
2. Periuţa de dinţi este un produs care face parte din gama de produse: 
a. menajere; 
b. farmaceutice şi cosmetice; 
c. semifinite; 
d. diverse. 
 
3. Proprietate a materialelor plastice de a-şi mări volumul în prezenţa căldurii este: 
a. plasticitatea; 
b. fuzibilitatea; 
c. dilatarea termică; 
d. sudabilitatea. 
 
4. Kevlarul este un material format din: 
a. fibre de sticlă; 
b. piele ecologică; 
c. fibre de material plastic; 
d. fire textile. 
 
5. Factorii care produc biodegradarea sunt: 
a. bacteriile, ciupercile, insectele; 
b. ciupercile, bacteriile, aerul; 
c. lumina, insectele, ciupercile; 
d. aerul, lumina, apa. 
 
6. Maleabilitatea este proprietate a materialelor metalice: 
a. de a fi prelucrate prin tragere în fire; 
b. de a fi transformate în foi subţiri; 
c. de a-şi modifica forma şi dimensiunile; 
d. de a se topi. 
 
7. În desenul tehnic se utilizează pentru trasarea conturului: 
a. linia continuă groasă; 
b. linia continuă subţire; 
c. linia continuă subţire ondulată; 
d. linia punct subţire. 
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8. Camerele de bicicletă  sau de autoturism se fabrică prin operaţia de: 
a. calandrare; 
b. extrudare; 
c. presare; 
d. cauciucare. 
 
9. GPS (Global Positioning System – Sistemul Global de Pozitionare) utilizează: 
a. sateliţi de salvare; 
b. sateliţi astronomici; 
c. sateliţi militari; 
d. sateliţi de navigaţie. 
 
10. Serviciile tradiţionale de poştă sunt: 
a. corespondenţa, prioripost; 
b. e- mandat, mesagerie; 
c. mandat online, corespondenţa; 
d. corespondenţa, mesagerie, mandat. 
 
B. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Transcrieţi pe foaia de concurs cifra 
corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciati că 
enunţul este adevărat, sau litera F, dacă îl consideraţi fals.                              10 puncte                             
 

1. Îmbătrânirea cauciucului se manifestă după mai multă vreme de expunere în 
aer şi lumină. 

2.   Proprietate a unui aparat, recipient de a lasa să pătrundă sau să iasă un fluid 
se     
      numeşte etanşeitate. 
3. Sticla optică trebuie să fie perfect transparentă şi omogenă. 
4. Preţul de vânzare al unui produs trebuie să fie afişat pe produs, la loc vizibil. 
5. Prioripost este un serviciu poştal care constă în expedierea de documente sau 

colete prin curierat rapid extern. 
 

 
Subiectul. II.         TOTAL: 30 puncte 
A. Scrieţi pe foaia de concurs cuvintele care completează enunţurile  următoare, astfel 
încât acestea să devină corecte din punct de vedere ştiinţific:                         10 puncte                                                         
1. Primul material plastic sintetic este .......(1)..... . 
2. Sticla se obţine prin topire în cuptoare speciale a unui amestec format din nisip de 
....(2)..., piatră de var, sodă calcinată. 
3. Cauciucul .....(3).... se obţine prin transformarea produselor uzate din cauciuc. 
4. Autoturismele cu motoare electrice sunt vehicule ...(4).... . 
5. Sticla obişnuită se numeşte sticlă .....(5).....şi este utilizată la fabricarea geamurilor. 
6. Fabricarea produselor din cauciuc necesită ca produsul finit brut să fie supus 
...(6)..... . 
7. Perechea de frecvenţe radio ale telefonului fără cordon se numeşte frecvenţă ...(7)... 
. 
8. Semnalele TV recepţionate de ....(8).... sunt asemănătoare celor utilizate în reţelele 
radio. 
9. Distanţa dintre feţele interioare ale celor două şine de cale ferată este ....(9).... . 

10. Trenul de construcţie specială ....(10).... se deplasează deasupra unei şine metalice, 
fără   
      a o atinge. 

 
B. Rezolvaţi  pe foaia de concurs următoarele cerinte:                           20 puncte  
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1. Enumeraţi minim trei  operaţii de prelucrare necesare realizării produselor din 
materiale  
    metalice. 
2. Precizaţi în ce constă operaţia de metalizare a sticlei şi unde se utilizează. 
3. Menţionaţi principalele caracteristici ale undelor. 
4. Care sunt elementele componente ale unei fişe tehnologice? 
5. Clasificaţi drumurile publice din punct de vedere al importanţei lor.  
 
Subiectul. III.         TOTAL: 40 puncte 
 
1.                        31 puncte 
Se apropie vacanţa de Paşte. Ioana locuieşte la Piteşti şi doreşte să petreacă vacanţa 
alături de verişorii ei care locuiesc în comuna  Măgurele, la 11Km de Bucureşti. 

a. Enumeraţi reţelele de telecomunicaţii pe care Ioana le poate folosi pentru a-
şi anunţa verişorii; 

b. Precizaţi componentele reţelelor de comunicaţii folosite şi menţionaţi câte 
un exemplu pentru fiecare componentă a fiecărei reţele. 

c. Ce reţele de transport poate folosi Ioana pentru a ajunge la destinaţie 
împreună cu părinţii ei; 

d. Indicaţi elementele componente ale reţelei de transport terestru şi precizaţi 
câte un exemplu pentru fiecare. 
 
2.                           9 puncte 
Descrieţi tipurile de cabluri folosite în reţelele de comunicaţii indicând materialele 
folosite şi un exemplu de utilizare a acestor cabluri. 
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