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TEST  - Comunicare 

 

 

SUBIECTUL I                                  (20 puncte) 

I. Încercuiți răspunsul corect: 

1. Emițătorul este: 

a. Persoana care primește mesajul 

b. Persoana care transmite mesajul 

c. Modul de transmitere a mesajului 

d. Canalul de comunicare 

2. Orice receptor trebuie să se autoeduce pentru a putea „asculta activ”, ceea ce 

înseamnă: 

a. Participarea la discuție; 

b. Ascultarea interlocutorului; 

c. Conducerea discuției; 

d. Intonație adecvată 

 (2x5=10p) 

 

II. Notați cu A dacă propoziția este adevărată și cu F dacă este falsă: 

____Mesajul este forma fizică în care emițătorul codifică informația, poate fi un ordin, 

o idee, un gând. 

____Fluxul comunicațional nu este considerat un factor important în reconstituirea și 

interpretarea structurii vieții sociale. 

 (2x5=10p) 

  



 

SUBIECTUL II                                                                                                     (30 puncte) 

III. Stabiliți corelațiile între elementele din coloana A și cele din coloana B: 

           A                                                                                        B

1. Comunicarea intrapersonală 

 

 

2. Comunicarea interpersonală 

 

 

3. Comunicarea de grup 

 

 

4. Comunicarea publică 

 

 

5. Comunicarea de masă 

 

 

 

a. Implică prezența unui emițător unic și 

a unei multitudini de receptori; 

b. Se derulează în colectivități umane 

restrânse: echipe, familii, cercuri de 

prieteni, colegi etc; 

c. Este comunicarea în și către sine; 

d. Se referă la producerea și difuzarea 

mesajelor de către un sistem mediatic 

către un public variat și numeros; 

e. Se realizează de la nivelurile 

inferioare la cele superioare ale 

organizației 

f. Presupune strict doi participanți și are 

calitatea de a influența opiniile, 

atitudinile sau credințele oamenilor.  

(5x2,5=12,5p) 

 

IV. Completați spațiile libere: 

1. Principiul ___(1)___ - o comunicare eficientă presupune că__(2)__primește și 

înțelege mesajul conform indicațiilor __(3)__. 

2. Comunicarea ascendentă se realizează de la nivelurile ___(4)___ ale organizației 

către cele ___(5)___. 

(5x2,5=12.5p) 

 

V. Răspundeți la următoarea întrebare: 

1. Definiți comunicarea. 

 (1x5=5p) 

  



 

SUBIECTUL III                                                                                                           (40 puncte) 

1. Realizați o comunicare în cadrul organizației, respectând obiectivele și principiile 

comunicării, răspunzând următoarelor cerințe. 

a. Realizarea mesajului. 

b. Precizați un principiu pe care l-ați avut în vedere. 

c. Prezentați modul în care ați aplicat în cadrul mesajului acest principiu. 

d. Precizați modul în care ați aplicat un obiectiv al comunicării. 

e. Precizați cărui tip de comunicare se adresează. Argumentați? 

 

 

 

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii. 

Se acordă un punct din oficiu. 

  



BAREM CORECTARE 

- Test - Comunicarea –  

SUBIECTUL I                                                                                                              (20 puncte) 

VI. Încercuiți răspunsul corect:           (10 puncte) 

1 – b;    2 – a. 

Pentru fiecare răspuns corect - 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia - 

0 puncte. 

 

VII. Notați cu A dacă propoziția este adevărată și cu F dacă este falsă:      (10 puncte) 

1 – A;    2 – F. 

Pentru fiecare răspuns corect - 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia - 

0 puncte. 

 

SUBIECTUL II                                                                                                    (30 puncte) 

VIII. Completați spațiile libere:        (12,5 puncte) 

1 – coerenței;   2 – receptorul;   3 – emițătorul;   4 – inferior;   5 – superioare. 

Pentru fiecare răspuns corect - 2,5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 

- 0 puncte. 

 

IX. Stabiliți corelațiile între elementele din coloana A și cele din coloana B: (12,5 puncte) 

1 - c;      2 - f;      3 - b;      4 - a;      5 – d.  

Pentru fiecare răspuns corect - 2,5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 

- 0 puncte. 

 

X. Răspundeți la următoarea întrebare:                                                               (5 puncte) 

 

Pentru răspuns corect - 5 puncte. Pentru răspuns incomplect - 2,5 puncte, pentru lipsa 

acestuia - 0 puncte. 

  



 

SUBIECTUL III                                                                                                  (40 puncte) 

a. Pentru realizarea completă și corectă a mesajului - 10 puncte. Pentru răspuns incomplet 

- 5 puncte. Pentru lipsa răspunsului - 0 puncte. 

b. Pentru precizarea completă și corectă a principiului - 5 puncte. Pentru răspuns 

incomplet - 2,5 puncte. Pentru lipsa răspunsului - 0 puncte. 

c. Pentru prezentarea completă și corectă a modului în care este aplicat principiul – 7,5 

puncte. Pentru răspuns incomplet - 3 puncte. Pentru lipsa răspunsului - 0 puncte. 

d. Pentru precizarea completă și corectă a modului în care a fost aplicat obiectivul – 7,5 

puncte. Pentru răspuns incomplet - 3 puncte. Pentru lipsa răspunsului - 0 puncte. 

e. Pentru precizarea completă și corectă a tipului de comunicare căreia se adresează 

mesajul - 5 puncte. Pentru răspuns incomplet - 2,5 puncte. Pentru lipsa răspunsului - 0 

puncte. 

Pentru argumentarea completă și corectă a tipului de comunicare căreia i se adresează 

mesajul - 5 puncte. Pentru răspuns incomplet - 2,5 puncte. Pentru lipsa răspunsului - 0 

puncte. 

 

 

 


