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Barem de evaluare și de notare 
 

 Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu 
se acordă fracțiuni de punct.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului 
total acordat pentru test la 10.  

 
Subiectul I            30 de puncte 

 câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 8 răspunsuri corecte, astfel:  
 1-a, 2-d, 3-b, 4-c, 5-d, 6-c, 7-a, 8-d, 9-c, 10-a     10x3p=30 de puncte 

Subiectul al II-lea           30 de puncte 

A. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 6 asocieri corecte, astfel:  

a-5; b-3; c-2; d-1; e-7; f-4.               6x3p=18 puncte 
 
B. - câte 4 puncte pentru scrierea algoritmului în vederea determinării fiecăruia dintre cei doi 

indicatori ceruți                   2x4p=8 puncte 

- câte 2 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei doi indicatori 

ceruți, astfel:  

1. dobânda plătită de firmă băncii este 4800 u.m.;  
2. suma totală restituită băncii la scadență este 24.800 u.m.            2x2p=4 puncte 

 
Subiectul al III-lea           30 de puncte 

1. A. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două riscuri ce pot apărea în situația păstrării 

banilor acasă                    2x3p=6 puncte 

B. câte 3 puncte pentru precizarea oricărui avantaj și a oricărui risc ce pot apărea în situația 

păstrării banilor la bancă              (1x3p)+(1x3p)=6 puncte 

C. argumentarea afirmației date: argumentare convingătoare – 8p./ argumentare neconvingătoare, 

superficială – 3p.                  8 puncte 

2. - precizarea acordului/ dezacordului [din punct de vedere ştiinţific, concluzia raţionamentului 

nu poate fi acceptată]                  3 puncte 

- argumentarea acordului/ dezacordului                7 puncte 
[se urmăreşte modul în care elevul construieşte structura argumentativă a răspunsului precizat; 
argumentarea corectă a dezacordului faţă de concluzia raţionamentului vizează faptul că orice 
activitate economică presupune consum de elementele utilizate în obținerea bunurilor, deci de 
resurse, iar activitatea economică – atunci când este raţională – conduce la îmbogăţirea, 
creşterea, diversificarea şi înnoirea resurselor]  
Notă: În situaţia în care argumentarea respectă structura acestei operaţii logice, dar este incorectă 
din punct de vedere al gândirii economice se acordă 4 puncte. 

  


