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TEST DE EVALUARE  

ECONOMIE  
 

 CLASA a XI a…. 
NUMELE SI PRENUMELE ______________________ 
Data susținerii testului : 

 
1. Problemele de bază ale economiei sunt:     1p 

a) ce producem ? sau cât producem ? 
b) ce producem ? cât producem ? cum producem ? pentru cine producem ? 
c) cât producem ? sau pentru cine producem ? 
d) ce producem ? sau cum producem ? 

 
 

2. După natura subiectului, nevoile pot fi:     1p 
a) individuale şi de vârf; 
b) de subzistenţă; 
c) vitale şi elevate. 
d) individuale şi sociale (colective); 

 
 

3. Bunurile necesare satisfacerii nevoilor pot fi:    1p 
a) numai libere; 
b) numai economice; 
c) libere şi economice; 
d) doar servicii. 

 
4. Satisfacerea nevoii oamenilor se poate realiza pe două căi principale: 1p 

a) doar direct, cu bunuri obţinute prin mijloace proprii;  
b) doar cu bunuri obţinute prin intermediul schimbului; 
c) direct (cu bunuri obţinute cu mijloace proprii) şi indirect, prin schimb; 
d) prin consum de bunuri. 

 
 

5. Raţionalitatea economică presupune:     1p 
a) respectarea regulii maximului doar pe termen scurt; 
b) respectarea regulii minimului doar pe termen lung; 
c) utilizarea mijloacelor limitate, în aşa fel încât satisfacerea nevoii să fie 

maximă; 
d) maximizarea rezultatelor utile la mijloacele date folosite doar pe termen lung. 

 
6. În economie, menajul desemnează unitatea care:    1p 

a) produce; 
b) consumă numai bunuri materiale; 
c) consumă; 
d) produce servicii. 
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7. Menajele dezvoltă relaţii cu întreprinderile prin:    1p 

a) impozite; 
b) economii la bănci; 
c) ajutoare de stat; 
d) muncă, salarii şi profit distribuit; 

 
 

8. Valoarea adăugată reprezintă:      1p 
a) consumul intermediar; 
b) capitalul circulant; 
c) plusul de valoare care se creează în întreprindere; 
d) partea amortizată a capitalului fix. 

 
9. Consumatorul are un comportament economic raţional atunci când: 1p 

a) cumpără bunuri pe baza experienţei precedente; 
b) alege bunuri sub influenţa publicităţii; 
c) alegerea bunurilor se bazează pe criterii de eficienţă; 
d) alegerea bunurilor se bazează doar pe criterii ecologice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 
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                  BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 
Nr. Crt Raspuns Punctaj 

acordat 
1.  b       1 
2.  d         1 
3.  c         1 
4.  c         1 
5.  c         1 
6.  c         1 
7.  d         1 
8.  c         1 
9.  c         1 

 
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu 


