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Test de evaluare sumativă Economie – clasa a XI – a  

 

Unitatea de învățare: Consumatorul și comportamentul său rațional 

 

Competențe specifice:  

1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană; 

2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a 

trebuinţelor; 

4.1. Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse. 

 

SUBIECTUL I (30 PUNCTE) 

A. Scrieți în dreptul fiecărui enunț “A”,dacă apreciați că este adevărat, sau “F”,dacă apreciați că este fals: 

1.Caracterul limitat al resurselor economice este temporar, nu permanent și fluctuant în timp.  

2. După gradul de complexitate, nevoile umane pot fi elementare și colective.  

3.Toate bunurile economice de calitate au utilitate economică.  

4. Utilitatea marginală poate fi descrescătoare, cu valori pozitive și negative. 

B. Alegeți varianta corectă de raspuns la urmatoarea  întrebare: 

1.Volumul și diversitatea trebuințelor au tendințe generale: 

a. de a rămâne constante b. de creștere  c. de scădere  d. de a se modifica doar puțin 

2.Punctul de maxim al utilității totale: 

a. este punctul de maxim al Umg;              b. este precedat de creșterea utilității totale cu o rație crescătoare;         

c. este urmat de creșterea UT;                    d. coincide cu valoarea 0 a Umg 

   (5 puncte x 6 intrebari = 30 puncte) 

SUBIECTUL II (30 PUNCTE) 

 

A. Un consumator cu un buget disponibil de 320 u.m. dorește să achiziționeze cantități diferite din doua 

bunuri X si Y, care au prețurile Px = 80 u.m., respectiv Py = 40 u.m., știind că: 

Cantitate 1 2 3 

UT X 160 240 264 

UT Y 64 104 112 

 

Se cere: 

a. Stabiliți programul optim de consum, realizând și verificarea corectitudinii programului.                 (12 p) 

b. Realizați graficul utilităților totale al celor 2 bunuri, X si Y, precizând concluziile care se desprind.  (3 p) 



B. Se dă următorul tabel:                                                                                                                             

Luna  Prețul (u.m.) Cantitate cerută – situația A (buc.) Cantitatea cerută – situația B (buc.) 

Martie  5   

Aprilie 10   

Mai 15   

Iunie  20   

 

 Se cere:  

a) Completați spațiile libere din tabel cu valori numerice fictive care să reflecte relația dintre preț și 

cantitate cerută, situația B fiind caracterizată prin creșterea veniturilor consumatorilor;                (4 p) 

b) Calculați coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț pentru perioada Martie – Aprilie 

(situația A), conform datelor completate, precizând tipul de elasticitate a cererii;                          (8 p) 

c) Trasați graficul cererii conform datelor completate la situația B, precizând și concluzia care se 

desprinde.                                                                        (3 p) 

 

SUBIECTUL III (30 PUNCTE) 

 

(12 p) A. Definiți următorii termeni: resurse, cost de oportunitate, cerere, consumator. 

(6 p) B. Enumerați două trăsături ale consumului. 

(6 p) C. Realizați clasificarea resurselor, precizând criteriile de clasificare. 

(6 p) D. Explicaţi, în maximum o jumătate de pagină, faptul că “obținerea maximizării profitului 

producătorului se poate realiza doar prin maximizarea utilității consumatorului”. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punctaj = 100 puncte (90 puncte + 10 puncte din oficiu) 

Timpul efectiv de lucru 50 de minute 



Barem de evaluare și de notare  

 

SUBIECTUL I (30 PUNCTE) 

 

A. Se acordă 5 puncte pentru răspunsul corect: 1.F, 2.F, 3.A, 4.A;                    4*5 puncte = 20 puncte 

B. Se acordă 5 puncte pentru răspunsul corect:1.b, 2.d;                                      2*5puncte = 10 puncte 

 

SUBIECTUL II (30 PUNCTE) 

 

A. a. Se acordă 10 puncte pentru stabilirea programului de consum și 2 puncte verificarea 

corectitudinii programului;                                                                     10 puncte +2 puncte = 12 puncte 

     b. Se acordă 2 puncte pentru trasarea graficului utilităților totale al celor 2 bunuri și 1 punct 

pentru precizarea concluziei.                                                                       2 puncte +1 punct = 3 puncte 

   

B. a. Se acordă 4 puncte pentru completarea tabelului;                                                              4 puncte 

     b. Se acordă 4 puncte pentru formula coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de preț, 2 

puncte pentru calculul coeficientului și 2 puncte pentru precizarea tipului de elasticitate a cererii;  

4 puncte + 2 puncte + 2 puncte = 8 puncte 

     c. Se acordă 2 puncte pentru trasarea graficului cererii și 1 punct pentru precizarea concluziei.                                                                                            

                                                                                                                   2 puncte +1 punct = 3 puncte 

 

SUBIECTUL III (30 PUNCTE) 

 

(12 p) A. Se acordă 3 puncte pentru fiecare termen definit corect;                       4*3 puncte = 12 puncte  

(6 p) B. Se acordă 3 puncte pentru fiecare trăsătură enumerată corect;                2*3 puncte = 6 puncte 

(6 p) C. Se acordă 3 puncte pentru fiecare criteriu de clasificare realizat corect; 2*3 puncte = 6 puncte  

(6 p) D. Se acordă: - explicarea corectă şi relevantă a faptului dat;       4 puncte 

           - încadrarea în limita de spațiu dată.         2 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 de puncte + 10 puncte din oficiu = 100 puncte  


