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Modulul I: PLANIFICAREA PRODUCŢIEI 
Nume si prenume elev: ....................................................
Clasa: ....................

Data:........................

TEST DE EVALUARE
( Tipuri de produc ie )ț

Subiectul I.                                                                                                                            40 puncte
Alege raspunsul corect :                                                                                                        
1. Producţia de masă reprezintă producţia în care, la fiecare loc de muncă, se execută:
a. produse diverse pe o perioadă lungă de timp
b. acelaşi produs pe o perioadă scurtă timp
c. în mod continuu acelaşi produs, pe o perioadă lungă de timp.
d. produse diverse, pe o perioadă scurtă de timp

2. Producţia de serie este producţia la care fabricarea produselor de un anumit tip se face:
a. într-un numar mare de exemplare
b. într-un numar mic de exemplare
c. într-un numar relativ mare de exemplare
d. într-un numar relativ mic de exemplare

3. Perechea de elemente care reprezintă acelaşi tip de producţie este:
a. producţia în masă şi producţia în serie mare;
b. producţia individuală şi producţia de unicate;
c. producţia de unicate şi producţia în masă;
d. producţia în serie mică şi producţia de unicate.

4. Prin lot de fabricaţie se înţelege:
a. fabricaţia unui anumit produs în urma unei comenzi ferme din partea unui client ;
b. succesiunea logică a tuturor etapelor de transformare a materiilor prime în produsul finit;
c. cantitatea de produse identice sau asemănătoare lansate simultan sau succcesiv în fabricatie;
d. menţinerea în depozite numai a stocurilor de materiale strict necesare procesului de producţie;

5 .Locurile de muncă sunt amplasate după criteriul liniilor tehnologice la :
a. producţia de serie mică
b. producţia de serie mare
c. producţia individuală
d. producţia în flux

6. Ciclul de producţie reprezintă:
a. derularea continuă a fabricaţiei;
b. alimentarea sau evacuarea locurilor de muncă;
c. succesiunea activităţilor prin care materiile prime sunt prelucrate în produs finit;
d. cantitatea de produse finite realizate în unitatea de timp;

7. Tipul de produc ie se stabile te în func ie de:ț ș ț
a. cantitatea produselor fabricate i repetitivitatea produc iei;ș ț
b. rela iile întreprindere – client;ț
c. calitatea produselor realizate;
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d. gradul de automatizare al proceselor de fabrica ie;ț
8. Valoarea coeficientului tipului de produc ie k = 1, corespunde:ț
a. produc iei de masă;ț
b. produc iei de serie mare;ț
c. produc iei de serie mică;ț
d. produc iei individuale;ț

9. Întreprinderile  pentru care nu este stabilită  o limită cantitativă pentru produsele realizate sunt
caracterizate de:
a. produc ia individuală;ț
b. produc ia de serie;ț
c. produc ia de masă;ț
d. produc ia de stoc;ț

10. Ampasarea utilajelor în cazul produc iei de unicat se face:ț
a. la întâmplare;
b. în concordan ă cu mijloacele de transport folosite;ț
c. conform principiului grupelor omogene de ma ini;ș
d. conform principiului grupelor omogene de produse;

Subiectul II                                                                                                                            30 puncte
Notaţi în dreptul fiecărui enun , litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacăț
apreciaţi că enunţul este fals:

1. În cadrul organizării  producţiei individuale şi de serie mică, trecerea de la o operaţie la alta a
produsului are loc bucată cu bucată.
2.  La producţia în serie durata ciclului de produc ie este mare.ț
3. Tipul de producţie de masă este specific întreprinderilor care fabrică o nomenclatură redusă de
produse, în mod neîntrerupt şi în cantităţi mari sau foarte mari.
4.  La produc ia de unicate,volumul de produc e este foarte mare.ț ț
5.  Amplasarea utilajelor în cadrul producţiei individuale este neregulată.
6. Tipul de producţie serie este caracteristic întreprinderilor care realizează în mod periodic unul sau
mai multe produse.

            
 
Subiectul III                                                                                                                     20 puncte
În coloana A sunt prezentate caracteristicile unui proces de producţie, iar în coloana B tipul de
producţie de serie. Scrieţi , pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi
literele din coloana B. 
                    A.                                                                 B                                                                   
1. volumul producţiei                                                  a. mica
2. locuri de muncă                                                      b. specializate tehnologic
3. amplasarea utilajelor                                              c. mixtă
4. ritmicitatea producţiei                                             d. mare
5. durata ciclului de producţie                                    e. restransa
                                                                                    f. ridicata

           

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 40 de minute
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BAREM DE CORECTARE I NOTAREȘ

Subiectul I:                                                                                                                         40 puncte 

1- c;  2 - a;  3 - b;  4 - c;  5 - d;  6 - c;  7 - a;  8 - a;  9 - d;  10 - c; 
      
      Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte;

      Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;

Subiectul II:                                                                                                                         30 puncte 

      1 – A;  2 – F;  3 – A;  4 – F;  5 – A;  6 – A;

      Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte;

      Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;

Subiectul III:                                                                                                                         20 puncte

    1 – d;  2 – b;  3 – c;  4 – f;  5 – a;

    Pentru fiecare răspuns corect se acordă 4 puncte;

    Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte

   Notă: 
  Se acordă 10 puncte din oficiu.
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