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Test de evaluare 

 
1. Completaţi următoarele enunţuri.                                                 2p 

a. Arcurile sunt organe de maşini care realizează o legătură elastică între piese.  

b. Materialele utilizate la executarea arcurilor trebuie să ȋndeplinescã caracteristici 

............................ deosebite. 

c. Pricipalele grupe de materiale utilizate la executarea arcurilor sunt: materiale 

...................., materiale neferoase şi materiale .................... . 

 

 
2. Găsiţi corespondenţe între rolul arcurilor şi domeniile de utilizare. 2p 

 

Rolul arcului  Domeniul de utilizare 

1. Amortizarea şocurilor a. Ceas  

2. Acumularea de energie b. Dinamometru 

3. Asigură forţe elastice permanente c. Suspensie automobil 

4. Măsurarea forţelor d. Ambreiaje prin fricţiune 

 e. Prese 

 

............................................................................................................................ 

 

 

3. Ce tipuri de arcuri sunt în imaginile de mai jos şi ce rol au în subansamblurile din care 

fac parte. 5p 

 a.  .............................................         b................................................      c. .................................... 

      .............................................            ................................................           ................................ 
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d. ..............................................................              e. ............................................................. 

..............................................................        .............................................................. 

 

 

 

 

 

Barem şi corectare 

 
1.Completaţi următoarele enunţuri.2p 

a.Arcurile sunt organe de maşini care realizează o legătură elastică între piese.  

b.Materialele utilizate la executarea arcurilor trebuie să  ȋndeplinescã caracteristici mecanice 

deosebite. 

c.Pricipalele grupe de materiale utilizate la executarea arcurilor sunt: materiale feroase, 

materiale neferoase şi materiale nemetalice. 

 
2.Găsiţi corespondenţe între rolul arcurilor şi domeniile de utilizare.2p 

 

Rolul arcului  Domeniul de utilizare 

1.Amortizarea şocurilor a. Ceas  

2. Acumularea de energie b. Dinamometru 

3. Asigură forţe elastice permanente c. Suspensie automobil 

4. Măsurarea forţelor d. Ambreiaje prin fricţiune 

 e. Prese 

 

1-c;   2 – a;    3 – d;  4 – b. 

 

3.Ce tipuri de arcuri sunt în imaginile de jos şi ce rol au în subansamblurile din care fac 

parte. 5p 

a. Arc lamelar; crează forţa de presiune constantă; 

b. Arc elicoidal; masurarea fortei; 

c. Arc eleicodal; crează forţa de presiune constantă; 

d. Arc in foi: amortizarea şocurilor şi vibraţiilor, suspensie vagoane CF; 

e. Arc bara de torsiune; amortizarea şocurilor şi vibraţiilor, suspensia autovehiculului. 

     

 Se acorda 1 punct din oficiu. 


