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

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

TEST DE EVALUARE
( Procesul de producție)
Subiectul I.
Alege raspunsul corect :

40 puncte

1.Totalitatea activităţilor care au ca rezultat transformarea materiilor prime şi semifabricatelor în
produse finite defineşte:
a. Procesul de producţie;
b. Procesul tehnologic;
c. Procesul industrial;
d. Procesul de muncă.
2. Ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează un produs sau repere componente ale
acestuia, defineşte:
a. Procesul de producţie;
b. Procesul tehnologic;
c. Procesul de muncă;
d. Procesul tehnic.
3. Realizarea unui transformator electric, având la dispoziţie părţile componente este un:
a. Proces de schimbare a configuraţiei;
b. Proces de asamblare;
c. Proces de aparatură;
d. Proces de schimbare a formei.
4. In procesele de aparatură executantul are următoarele sarcini:
a. de a prelucra şi urmări pe maşini şi utilaje;
b. de a proiecta şi controla maşini şi aparate;
c. de a urmări şi regla maşini, aparate, utilaje şi instalaţii;
d. de a proiecta şi regla maşini, aparate, utilaje şi instalaţii;
5. Modificarea formei şi structurii diverselor materii prime se realizează în cadrul:
a. procesului de muncă;
b. procesului natural;
c. procesului de concepţie;
d. procesului tehnologic;
6. În cadrul procesului de producție se disting următoarele tipuri de procese :
a. procesul de muncă şi procesul de transport
b. procesul tehnologic şi procesul de asamblare
c. procesul de asamblare şi procesul de transport
d. procesul tehnologic şi procesul de muncă
7. Procesul de producţie poate fi abordat şi sub raport cibernetic, fiind definit prin trei componente:
a. intrări, realizarea procesului de producţie, ieșiri;
b. intrări, ieşiri, produse finite;
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c. materii prime, intrări, ieşiri;
d. intrări, iesiri, activităţi
8. Mărimile de intrare ale unui proces de producţie sunt:
a. materiile prime, materialele, utilajele
b. serviciile şi lucrările
c. lucrările şi produsele
d. produsele şi serviciile
9. Procesele în cadrul cărora obiectele muncii suferă transformări fizico-chimice sub acţiunea unor
factori naturali se numesc:
a. procese sintetice
b. procese chimice
c. procese analitice
d. procese naturale
10. Procesele analitice sunt procesele in care dintr-un singur fel de materii prime se obţine:
a. o gama restrânsă de produse
b. o gama relativ restrânsă de produse
c. o gama largă de produse
d. un singur tip de produs
Subiectul II
30 puncte
Notaţi în dreptul fiecărui enunț, litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă
apreciaţi că enunţul este fals:
1. Procesele de producție de bază au ca scop executarea unor servicii productive care nu constituie
obiectul activităţii de bază, dar care, prin realizarea lor, condiţionează buna desfăşurare atât a
activităţii de bază, cât şi a celor auxiliare.
2. Procesele de muncă sunt acele procese prin care factorul uman acţionează asupra obiectelor
muncii cu ajutorul unor mijloace de muncă.
3. Procesul de muncă este format din ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează un
produs.
4. Procesele de producție auxiliare sunt procesele prin care se asigură obţinerea unor produse sau
lucrări care constituie obiectul activităţii de bază a întreprinderii.
5. Procesele directe sunt procesele în care produsul finit se obţine ca urmare a efectuării unor
operaţii succesive asupra aceleiaşi materii prime.
6. Procesele de producție de servire au ca scop executarea unor servicii productive care constituie
obiectul activităţii de bază sau auxiliare, condiţionând buna desfăşurare atât a activităţii de bază cât
şi a celor auxiliare
Subiectul III
20 puncte
În coloana A sunt indicate diferite componente ale procesului de producţie, iar în coloana B,exemple
de procese de producție. Realizati asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A
1. procese manuale
2. procese chimice
3. procese de aparatură
4. procese de asamblare
5. procese de schimbare a
configuraţiei/a formei

B
a. lipirea, sudare
b. încărcare-descărcare
c. Oxidare
d. procese de obţinere a aluminiului
e. strunjire, frezare
f. sinterizarea

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

Subiectul I:

40 puncte

1- a; 2 - b; 3 - b; 4 - c; 5 - d; 6 - d; 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 – F; 2 – A; 3 – F; 4 – F; 5 – A; 6 – F;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 5 puncte;
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, se acordă 0 puncte;

Subiectul III:

20 puncte

1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a; 5 – e;
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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