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• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele 

punctajului indicat în barem.  

• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat 

pentru lucrare. 

 

 SUBIECTUL I          (30 de puncte)  

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

1-b, 2-b, 3-c, 4-d, 5-a, 6-b         6x3p=18 puncte  

 

B. câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele 6 răspunsuri corecte, astfel:  

1-F, 2-F, 3-A, 4-F, 5-A, 6-A         6x2p=12 puncte 

 

 SUBIECTUL al II-lea         (40 de puncte) 

 A. 

a)- precizarea formulei utilizate pentru calcule       2 puncte 

 - câte 2 puncte pentru completarea valorilor pentru fiecare dintre cele două rânduri,    

           2x2p=4 puncte  

b) construirea graficului cerut (în același sistem de axe)      4 puncte  

c) verificarea explicită cerută: 

 - examinarea încadrării în venitul cumpărătorului      2 puncte  

-  îndeplinirea ecuației de echilibru a consumatorului      2 puncte 

-  precizarea concluziei verificării făcute       2 puncte 

  

 

 B. câte 3 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cei doi indicatori economici ceruți, astfel:  

- nivelul cheltuielilor totale suportate de firmă este de 25.000 u.m.;  

- volumul bunurilor economice produse este de 2400 buc.   . 2x3p=6 puncte  

 

 C. - câte 3 puncte pentru scrierea formulelor în vederea determinării fiecăruia dintre cei trei indicatori 

economici ceruți la subpunctele 1., 2. și 3.      3x3p=9 puncte  

Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care se face precizarea semnificației notațiilor din formulă.  

- câte 3 puncte pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre cei trei indicatori economici 

ceruți la subpunctele 1., 2. și 3., astfel:  

1. viteza de circulație a banilor este 15.;  

2. capitalul fix al firmei este 1.200  u.m.;  

3. cursul obligațiunii este 8.000 u.m.        3x3p=9 puncte 

 

 SUBIECTUL al III-lea         (20 de puncte)  

1. a) formularea ideii principale a textului         2 puncte  

b) câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru noțiuni economice din textul dat      4x1p=4 puncte  

c) câte 3 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici corecte pentru fiecare dintre cele două noțiuni 

                 2x3p=6 puncte  

2. câte 4 puncte pentru precizarea efectelor cerute în condițiile date, astfel: oferta de prăjituri scade, prețul 

prăjiturilor va crește            2x4p=8 puncte 

 

 

 

 


