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TEST DE EVALUARE INIłIALĂ 
 

Anul şcolar 2011-2012 
 

Disciplina ECONOMIE 
Clasa a XI-a 

 
Numele şi prenumele elevului: ________________________________ 
 
Data susŃinerii testului: ________________ 

MODEL 
 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 
de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 
 

PARTEA  I (40 de puncte) 
A. CitiŃi cu atenŃie următorul text: 
În iulie 2011, populaŃia României a adus în bănci aproape jumătate de miliard de euro. Trei sferturi 
din această impresionantă sumă a ajuns în depozitele în lei, acolo unde dobânzile încă depăşesc 
5%. Comportamentul prudent al românilor este demn de lăudat, căci luna iulie a fost a doua lună 
consecutivă de scădere a preŃurilor. Acest tip de comportament este foarte corect şi, în acelaşi 
timp, sănătos pe timp de criză. Banii ajunşi în bănci creează capitalizare şi ar trebui, mai departe, 
să finanŃeze investiŃii care să relanseze economia.  
 

SubliniaŃi cinci termeni economici din textul dat.                  10 puncte 
 
B. ÎncercuiŃi literele corespunzătoare răspunsurilor corecte din enunŃurile următoare:    6 puncte 
 1. Libera iniŃiativă se caracterizează prin:  

a. competenŃă şi competiŃie în activitatea economică 
b. libertatea agenŃilor economici de a acŃiona chiar şi prin practicarea concurenŃei neloiale  
c. responsabilizarea agenŃilor economici pentru consecinŃele deciziilor şi ale acŃiunilor lor 
d. depersonalizarea proprietăŃii prin măsuri de politică economică centralizată 

 

 2. Nivelul şi dinamica productivităŃii/ randamentului muncii sunt influenŃate de:  
a. climatul social din firmă 
b. condiŃiile tehnice de lucru 
c. veniturile din asigurări 
d. nivelul de cointeresare materială 

 
C. ScrieŃi în dreptul fiecăruia dintre enunŃurile de mai jos dacă este adevărat (A) sau fals (F): 

   6 puncte 
 1. Comportamentul raŃional al oamenilor asigură minimum de efecte utile cu maximum de 
efort. ____ 
 2. Factorii de risc influenŃează nivelul şi dinamica ratei dobânzii. ____ 
 3. EficienŃa utilizării resurselor presupune ca raportul dintre efortul realizat şi efectul urmărit 
să fie minim. ____ 
 
D. CompletaŃi spaŃiul liber pentru fiecare caz în parte, utilizând unul dintre termenii din paranteză: 
               6 puncte 
 1. Dacă nevoile cresc şi se diversifică mai rapid decât posibilităŃile de satisfacere, atunci se 
impune alocarea ________________ a resurselor. (raŃională, minimală, abundentă) 
 2. În Ńările cu economie performantă, resursele economice sunt ________________. (infinite, 
gratuite, limitate) 
  3. Fundamentală pentru activitatea economică este legătura dintre ________________ şi 
producŃie. (nevoi, cheltuieli, consum) 
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E. În stânga sunt enumerate forme de proprietate, iar în dreapta cei care exercită drepturile pe 
care le conferă calitatea de proprietar. Utilizând săgeŃi, asociaŃi fiecare dintre titularii proprietăŃii din 
dreapta, cu forma corespunzătoare din stânga.         4 puncte 
 

a) Proprietatea privată individuală 1. Persoane particulare asociate 
b) Proprietatea privată asociativă  2. Persoana particulară  
c) Proprietatea publică  3. Persoane particulare asociate cu statul 
d) Proprietatea mixta  
 
F. Următorul tabel conŃine informaŃii referitoare la cheltuielile pentru publicitate efectuate de firme 
din diferite regiuni ale lumii: 
 

Regiunea Suma (mld. USD) 
America de Nord 170 
Europa 85 
Asia-Pacific 70 
America Latină 20 
Restul lumii 15 

 

ReprezentaŃi informaŃiile din tabel în casetele de mai jos, prin două tipuri de reprezentări grafice. 
               8 puncte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PARTEA  a II-a (50 de puncte) 
A. Următorii indicatori economici sunt explicaŃi mai jos: 

• volumul producŃiei (Q): cantitatea totală de bunuri produse într-un interval dat de timp; 
• preŃul (P): suma de bani obŃinută din vânzarea unui bun; 
• costul unitar sau „pe bucată” (CTM): cheltuielile efectuate pentru producerea şi vânzarea unui bun; 
• cifra de afaceri (CA): volumul total al încasărilor realizate de firmă într-un interval dat de timp; 
• profitul (Pr): diferenŃa dintre venituri şi cheltuieli; 
• rata rentabilităŃii (pr’): profitul, în expresie procentuală, în funcŃie de costul total (CT). 

 

Utilizând aceste informaŃii, oferiŃi un mod de stabilire a formulelor de calcul corespunzătoare 
indicatorilor economici daŃi în tabel:                    12 puncte 
 

Indicatorul Formula de calcul 

CA  
 

CT  
 

pr’  
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B. Ca totalitate a reacŃiilor pe care un agent economic le exprimă într-un anumit context, 
comportamentul se manifestă prin alegerile (selecŃiile) făcute în funcŃie de propriile interese şi de 
cheltuielile implicate. De exemplu, întreprinzătorii decid structura şi volumul producŃiei în funcŃie de 
interesele lor, care nu coincid, în mod necesar, cu cele ale consumatorilor. 
Pornind de la această idee şi pe baza schemei de mai jos, explicaŃi de ce satisfacerea nevoilor 
consumatorului este mijlocul prin care producătorul poate obŃine profit.      6 puncte 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
 
C. CompetenŃa reprezintă complexul de comportamente ce reflectă unitatea cunoştinŃelor, 
aptitudinilor şi atitudinilor specifice întreprinzătorului în vederea realizării provocărilor profesionale 
şi rezolvării cu succes a problemelor ce decurg din acestea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NotaŃi în tabelul următor câte o competenŃă corespunzătoare fiecăreia dintre caracteristicile 
generale ale antreprenorului.          20 puncte 
 

Aptitudini 
  CunoştinŃe 

     Atitudini 

CompetenŃa 

        Firma 

 

PiaŃa 

 

      Costul producŃiei 

 

   Raportul cerere-ofertă 

 

 

  PREłUL 



Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 

 

Test de evaluare iniŃială – Disciplina ECONOMIE 
Clasa a XI-a 

Pagina 4 din 4 

Nr. 
crt. Caracteristica generală CompetenŃa 

1 Capacitatea de relaŃionare ..................................................................................... 
..................................................................................... 

2 Disponibilitatea de a-i asculta pe ceilalŃi ..................................................................................... 
..................................................................................... 

3 ConsecvenŃă în comportament şi atitudini ..................................................................................... 
..................................................................................... 

4 ExigenŃă ..................................................................................... 
..................................................................................... 

5 Încrederea în sine şi în ceilalŃi ..................................................................................... 
..................................................................................... 

 
D. Fie următorul raŃionament: 
Dacă factorii de producŃie sunt resurse atrase şi utilizate în activitatea economică, iar factorii de 
producŃie se consumă, rezultă că activitatea economică înseamnă consum de resurse. Prin 
urmare, afirmaŃia potrivit căreia activitatea economică duce la îmbunătăŃirea calitativă şi structurală 
a resurselor, la creşterea acestora, este falsă.  
ArgumentaŃi un punct de vedere personal referitor la concluzia raŃionamentului.   12 puncte 
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