
 

EXAMENUL DE DEPARTAJARE  

PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A XI-A SERAL 
An școlar 2021-2022 

Specializarea: Tehnician în instalații electrice   

 

Examamenul de departajare va conține subiecte din fizică, matematică și modulele 

de specialitate corespunzătoare calificării. 

La examen se vor prezenta toți candidații admiși la examenele de diferențe și 

candidații înscriși care nu au avut nevoie de examene de diferențe.  

Prezentarea la examen se va face cu un sfert de oră înainte de ora începerii 

examenului, cu un act de identitate valabil și cu mască de protecție. 

 

Examenul se va desfășura în ziua de Marți  14 Decembrie 2021, ora 16. 

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

  

➢ FIZICĂ 

Teme: 

1. Mecanică 

- Noțiuni de cinematică ( distanță, timp, viteză, accelerație, tipuri de mișcări) 

- Noțiuni de dinamică ( tipuri de forțe- G, N, T, Ff, Fe) 

- Lucrul mecanic, putere, energii 

- Simbolurile și unitățile de măsură în SI pentru mărimile fizice uzuale folosite în mecanică. 

 

2. Termodinamică 

- Presiune, temperatură, volum – noțiuni generale ( aparate/instrumente de măsură, unități 

de măsură) 

- Simbolurile și unitățile de măsură în SI pentru mărimile fizice uzuale folosite în 

termodinamică. 

 

3. Electricitate 

- Curentul continuu – noțiuni generale ( rezistor, tensiune electrică, intensitatea curentului 

electric, legea lui Ohm, legarea rezistoarelor și generatoarelor electrice, energia și puterea 

electrică).  

- Simbolurile și unitățile de măsură în SI pentru mărimile fizice uzuale folosite în 

electricitate. 

 

4. Transformări 

- Multiplii și submultiplii unităților de măsură 

 

Bibliografie: Orice manual de fizică de clasa a IX-a și a X-a 
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➢ MODULE DE SPECIALITATE 

 

Teme: 

- Aparate de protecție 

- Aparate de conectare 

- Aparate pentru instalații de iluminat și prize. 

- Aparate analogice si  digitale pentru măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și  

în curent alternativ (ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre) 

- Elemente pasive de circuit (rezistoare, bobine, condensatoare) 

- Materiale electroconductoare. 

 

Bibliografie: 

- Aparate electrice clasa a X-a , Filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul de pregatire 

profesională- electric, editura CD Pres  - Florin Mareș, Ionel Ilie Conț, Jana Popa 

- Mareş F., Cosma D.I., Măsurări electrice în curent continuu, Manual pentru clasa a IX-a, 

Editura CD Press, Bucureşti, 2018 

- Măsurări electrice în curent alternativ clasa a X-a,Filiera tehnologică, profil tehnic, 

domeniul de pregatire profesională- electric, editura CD Pres  - Florin Mareș, Dragoș Ionel 

Cosma 

 

➢ MATEMATICĂ 

Teme:  

1. Mulţimi şi elemente de logică matematică 

• Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, 

modulul unui număr real, operaţii cu intervale de numere reale 

2. Şiruri 

• Modalităţi de a defini un şir 

• Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în 

funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii 

3. Funcții; lecturi grafice 

• Reper cartezian, 

• Drepte în plan de forma x=m sau de forma y =m , m  

• Funcția: definiție, exemple, exemple de corespondențe care nu sunt funcții, modalități de a 

descrie o funcție, egalitatea a două funcții, imaginea unei funcții 

• Funcții numerice f : I → ,  I interval de numere reale; 

• graficul unei funcții, reprezentarea geometrică a graficului, 

• intersecția graficului cu axele de coordonate, interpretarea grafică a unor ecuații de forma 

f ( x) = g ( x) 
• Compunerea funcţiilor; exemple pe funcții numerice 

 

 

 

 



 

 

4. Funcția de gradul I 

 

 

 

6.   Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană 

• Teorema cosinusului, condiţii de perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic 

• Teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare 

     7.    Mulţimi de numere 

• Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui număr 

pozitiv nenul, 

• Radical de ordin n ( 2 și 3 ) dintr-un număr, proprietăţi ale radicalilor 

• Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de 

logaritmare 

       8.   Funcţii şi ecuaţii 

• Funcţia putere cu exponent natural: 

• Funcţia radical ( de ordin 2 și 3) 

• Funcţia exponenţială 

• Funcţia logaritmică 

• Ecuaţii care conţin radicali de ordinul 2 sau de ordinul 3 

• Ecuaţii exponenţiale, 

• Ecuaţii logaritmice 

• Ecuaţii trigonometrice: 

 

 



 
          9.    Metode de numărare 

• Permutări 

• Aranjamente 

• Combinări 

         10.   Geometrie 

• Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei 

determinate de două puncte distincte 

• Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan; calcularea unor 

distanţe şi a unor arii 

 

 

Bibliografie : 

• Manual pentru clasa a IX-a - Autori: Constantin Nastasescu, Constantin Nita, Ion 

Chitescu, Dan Mihalca, ISBN: 9786063107887, Editura: Didactica si Pedagogica 

Anul publicării: 2019 

• Manual matematica clasa a X-a – Autori: Constantin Nastasescu, Constantin Nita, 

Ion Chitescu, Dan Mihalca, Monica Dumitrescu, ISBN: 9786063107948, Editura: 

Didactica si Pedagogica, Anul publicării: 2019 

• Teste de antrenament pentru Bacalaureat: https://rocnee.eu/testeantrenament/ ( 

subiectul I) 

• http://subiecte.edu.ro/2022/bacalaureat/index.html ( subiectul I) 
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