
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ  LA DISCIPLINA ECONOMIE APLICATĂ 

                               UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: MENAJELE 

Prof. Radu Camelia 

Liceul de Transporturi Auto “Traian Vuia”, Galați 

• C1- sa utilizeze noțiunile economice studiate în cadrul unității de învățare: Menajele, în 

rezolvarea unui test, raspunzând la minim 3 subiecte; 

• C2- sa evalueze, corect, testul pe baza baremului de corectare și notare. 

• Timp de lucru alocat: 50 min. 

 Subiectul I:  1. Stabiliti corespondenta dintre coloanele A si B- 10 p 

A 

1. bugetul personal 

2. credit ipotecar 

3. menaje 

4. economisirea  

5. credit imobiliar 

B 

a. reprezintă agentul economic care 

exprimă calitatea de consumator de bunuri 

personale 

b. garanție pentru a acoperi eventualele 

pagube, în schimbul unei prime sau 

cotizații. 

c. credit  garantat cu  alte tipuri de garanții 

ex: un alt imobil cumpărat,  giranți 

d. estimarea pe o perioadă de timp a 

veniturilor și a cheltuielilor unei persoane. 

e. credit  garantat cu chiar cu imobilul 

cumparat sau construit. 

 

 Subiectul II.  Incercuiti raspunsul corect- 15 p 

1. Sursele de venituri ale unei familii sunt alcătuite din: 

     a. bugetul personal; b. salarii, pensii; c. credite pentru consum. 

2. Dobânda platită pentru un credit bancar este reprezentata de: 

     a. DAE;  b. nivelul ratei dobânzii; c. dobânda simplă; 

3. Asigurarea reprezintă: 

       a. o garanție ; b. familie; c. un venit. 

Subiectul III.  Completați spatiile libere cu noțiunile corecte- 15 p 



1. Întreținerea locuinței, hrana, sănătatea, îmbrăcamintea, educația, ratele lunare   

alcătuiesc………………. pentru consum; 

2. Persoana fizică care în schimbul unei prime de asigurare plătite, își asigura bunurile, viața, 

împotriva unor calamități naturale, a unor accidente se numește…………………; 

3. Estimarea pe o perioadă de timp a veniturilor și a cheltuielilor unei personae 

formează……………. 

4. Împrumutul din cardul bancar se numește……………………; 

5. ………………… reprezintă procesul de reţinere din venituri a ceea ce rămâne după consum. 

Subiectul IV: 1.  Precizați dacă următoarele afirmații sunt adevarate sau false. Notați cu A 

(adevarat) și cu F (fals). Reformulați corect răspunsurile false- 20 p 

1. Asigurarea este o garanție acordată de către asigurat asiguratorului pentru a acoperi eventualele 

pagube, în schimbul plății unei prime de asigurare……..; 

2. Creditul pentru nevoi personale este  utilizat pentru construcții, redecorări, amenajări de 

locuințe, cumparare de bunuri…….; 

3. Cheltuielile unui menaj sunt formate din: salarii, pensii, alocații etc…… 

4. CASCO este un tip de asigurare auto obligatorie……. 

 Subiectul V: O persoană contractează un împrumut de 200 mil. um. pe doi ani, cu o rată anuală 

a dobânzii de 20%. Să se calculeze:- 30 p 

1.  dobânda totală și suma totală de plată, dacă restituiți creditul și dobânda la scadență, adică 

după 2 ani, la data convenită în contractul de credit- 10 p; 

2. dobanda totală și suma totală de plată, dacă restituiți creditul la scadență dar vi s-ar accepta să 

plătiți o dobândă simplă- 10 p; 

3. Ce modalitate de restituire este mai avantajoasă pentru creditor? Argumentați răspunsul.- 10 p; 

 

                                                                               Se acorda 10 p din oficiu 

 

 

 


