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TEST DE EVALUARE

1 punct din oficiu
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. (2,5 puncte)

1. Actul de vânzare-cumpărare este:
a) un proces economic;
b) un proces tehnologic;
c) o operație economică;
d) un fenomen economic.

2. Forma, structura și compoziția chimică a materiilor prime se modifică în timpul:
a) procesului economic;
b) procesului tehnologic;
c) fenomenului economic;
d) activității economice.

3. Nevoia este elementul esențial al:
a) fenomenului;
b) procesului;
c) motivației;
d) resursei.

4. Producția are drept scop:
a) obținerea de materiale şi servicii;
b) distribuirea şi redistribuirea veniturilor;
c) utilizarea bunurilor şi satisfacerea nevoilor;
d) depozitarea şi schimbul cu alte bunuri.

5. Procesul economic se referă la:
a) acțiuni de natură mecanică asupra obiectelor;
b) ansamblu de fapte şi activități specifice vieții economice;
c) depozitarea şi schimbul de bunuri;
d) distribuirea şi redistribuirea veniturilor între membrii societății.

II. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunţuri. (2,5 puncte)

A/F a) Resursele naturale, împreună cu cele umane, formează resursele derivate.
A/F b)  Procesul economic se referă la ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se

realizează un produs.
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A/F c)   Cererea sau oferta de mărfuri, nivelul scăzut sau ridicat al preţurilor mărfurilor sunt
exemple de fenomene economice.

A/F d)  Activitatea prin intermediul căreia bunurile produse sunt distribuite participanţilor
la procesul de producţie formează repartiția.

A/F e)  Resursele economice derivate sunt rezultatul folosirii şi al acumulării resurselor
primare.

III.  În coloana A sunt prezentate fazele activităţii economice, iar în coloana B, descrierea acesto-
ra. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele din coloana B.           (2 puncte)

A B
1. Producţia a) constă în folosirea, utilizarea bunurilor şi satisfacerea nevoilor
2. Schimbul b) produsele sunt distribuite pentru satisfacerea nevoilor

3. Repartiţia c) se efectuează prin intermediul serviciilor comerciale, de comunicaţii
şi de telecomunicaţii

4. Consumul d) se realizează sub forma distribuirii şi a redistribuirii veniturilor între
agenţii economici şi între membrii societăţii

e) totalitatea eforturilor şi operaţiunilor umane de combinare a facto-
rilor de producţie în cadrul diferitelor unităţi de producţie

IV. Enumerați caracteristicile unui fenomen economic. (2 puncte)

Total 10 puncte

© Asociația Școli pentru un viitor verde I www.scolipentruunviitorverde.ro


