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Test de evaluare inițială la disciplina Educație antreprenorială 
 
Numele și prenumele elevului: ________________________  
Clasa: a X-a ____  
Data susținerii testului: _______________  
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  

 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.  
 
 
Subiectul I              30 de puncte 
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai jos.  
Este corectă o singură variantă de răspuns. Pentru fiecare răspuns corect veți primi câte 3 puncte. 
 
1. În mod normal, o activitate economică generează: 
a. profit b. ineficienţă c. risipă d. stricăciuni 

 
2. Resursele umane ale unei firme sunt reprezentate de: 
a. dotările firmei 
b. banii disponibili 
c. absolvenţii de liceu 
d. angajaţii firmei 
 
3. Creditul reprezintă: 
a. o sumă de bani primită de o persoană oarecare 
b. împrumutul acordat de către o bancă unui solicitant 
c. o parte a capitalului social deținut de o instituție nefinanciară 
d. valoarea unei părți dintr-o firmă care produce bunuri 
 
4. Economiile reprezintă: 
a. veniturile personale 
b. partea din venit peste investiții 
c. partea din venit peste consum 
d. consumul personal 
 
5. Resursele materiale ale unei firme sunt reprezentate de: 
a. banii firmei b. capitalul social c. profitul firmei d. utilajele de producție 

 
6. În vederea minimizării riscurilor, antreprenorul: 
a. se împrumută la bancă 
b. vinde echipamentele 
c. asigură echipamentele 
d. dă bani cu împrumut 
 
7. Dacă diferenţa dintre încasări şi cheltuieli este mai mare ca zero, atunci: 
a. antreprenorul a obținut profit 
b. antreprenorul a obținut pierderi 
c. antreprenorul a dat faliment 
d. antreprenorul a împrumutat bani de la bancă 
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8. Elementul care nu reprezintă motiv al economisirii este: 
a. lăcomia manifestată deseori de oameni 
b. achiziţionarea unui bun de folosinţă îndelungată 
c. asigurarea educaţiei de calitate pentru proprii copii 
d. dorința oamenilor de a avansa în carieră 
 
9. Banca, în relație cu cei ce își păstrează banii la acestă instituție financiară, reprezintă: 
a. un creditor b. un consumator c. un debitor d. un producător 

 
10. Competențele pe care antreprenorul le utilizează în activitatea pe care o desfășoară: 
a. se dobândesc b. sunt înnăscute c. se cumpără d. sunt moștenite 

 
Subiectul al II-lea             30 de puncte 
A. Scrieți pe foaia de test fiecare literă din coloana din stânga și cifra corespunzătoare din coloana 
din dreapta, realizând astfel o asociere corectă dintre prima parte a enunțului și cuvântul/sintagma 
care conduce la formarea unui enunț adevărat. 

 
a. În situația în care venitul consumatorului crește,  1. numerar 
b. Suma de bani plătită de debitor creditorului, deoarece se 
folosește de banii acestuia, reprezintă 

2. cantitatea cerută scade 

c. Dacă prețul unui produs crește, atunci 3. dobânda 
d. Efectuarea plăților necesită prezența efectivă a banilor în 
cazul plății cu 

4.bonul fiscal 

e. Minimizarea riscului unei firme se realizează prin  5. nivelul consumului crește 
f. La achiziţionarea unei mărfi cumpăratorul este obligat să 
solicite  

6. cantitatea oferită scade 

 7. asigurarea bunurilor 
18 puncte 

 
B. O firmă contractează un credit în valoare de 20.000 u.m. pe o perioadă de 1 an. Rata dobânzii 
practicată de bancă este de 24%. Calculați, scriind semnificația simbolurilor pentru formulele utilizate: 
1. dobânda plătită băncii de către firmă; 
2. suma totală restituită băncii la scadență.               12 puncte 
 
Subiectul al III-lea           30 de puncte 
1. Se știe că orice activitate este însoțită de risc. Existența riscului nu înseamnă că nu mai trebuie 
să acționăm. Trebuie însă să fim întotdeauna atenți. În relația cu banca există avantaje și riscuri. 
În situația în care economisim o sumă de bani avem posibilitatea să o păstrăm acasă sau să o 
depunem la bancă. 
A. Menționați două riscuri ce pot apărea în situația păstrării banilor acasă.             6 puncte 
B. Precizați un avantaj și un risc ce pot apărea în situația păstrării banilor la bancă.       6 puncte 
C. Argumentați, pe scurt, afirmația „Bancherul este un tip care îți împrumută umbrela pe timp cu 
soare, dar o vrea înapoi în minutul în care începe să plouă”. (Mark Twain)             8 puncte 
 
2. Fie următorul raționament: 
Dacă elementele utilizate în obținerea bunurilor sunt resurse atrase și utilizate în activitatea 
economică, iar aceste elemente se consumă, rezultă că activitatea economică înseamnă consum 
de resurse. Prin urmare, afirmația potrivit căreia activitatea economică duce la îmbunătățirea 
calitativă şi structurală a resurselor, la creșterea acestora, este falsă.  
Argumentați un punct de vedere personal referitor la concluzia raționamentului.           10 puncte 
  


