
Numele și prenumele: 
Clasa: 

TEST DE EVALUARE 
Disciplina: Manevrarea automobilului 

 
 

Toate subiectele sunt obligatorii. 
Se acordă 10 puncte din oficiu 
Timp de lucru: 40min 
SUBIECTUL I -30p 

Încercuți răspusul corect. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 

1. Mijloacele de semnalizare rutieră sunt: 

a) Semnalele luminoase 

b) Autostrada 

c) Autovehiculul 

2. Indicatoarele pot fi: 

a) Luminoase 

b) De avertizare 

c) Sonore  

3. Semnalele luminoase sunt lumini de culoare: 

a) Neagră 

b) Violet 

c) Albă  

4. Indicatoarele de reglementare la rândul lor pot fi: 

a) De prioritate 

b) De avertizare 

c) De orientare 

5. Marcajele pot fi: 

a) De reglementare 

b) De oprire 

c) De avertizare 

6. Marcajele pot fi de culoare: 

a) Rosie 

b) Neagră  

c) Albă 

7. Indicatoarele se montează ,față de locul la care se referă, în localități la o distanță de:  

a) 50m 

b) 100m 

c) 150m 

8. Indicatoarele se montează ,față de locul la care se referă, în afara localității, la o distanță de:  

d) 50m 

e) 150m 

f) 100m 

9. Indicatoarele pot avea formă: 

a) Sferică 

b) Cilindrică 



c) Rotundă 

10. Marcajele pot fi: 

a) Temporare 

b) Ocazionale 

c) Specifice  

SUBIECTUL II – 30p 

Completați spațiile libere cu cuvintele corespunzătoare. 

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 

 

a) Semnalele luminoase sunt lumini ……(1) sau…….(2)….diferit, emise ……(3)……., continuu sau 

intermitent de unul sau mai multe ……..(4)……de iluminat care compun un……..(5). 

b) Semaforul de avertizare se ………(6)……..la ……….(7)………din …………(8)…..si este 

constituit dintr-un corp de ………(9)………cu lumina………(10)…………intermitentă. 

 

SUBIECTUL III – 30p 

Realizați un eseu de minim 20 de rânduri, cu tema Mijloace de semnalizare rutieră .  

 

 

 

Barem de corectare 

SUBIECTUL I -30p 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 

1-a;2-b;3-c;4-a;5-b;6-c;7-a;8-b;9-c;10-a 

SUBIECTUL I I-30p 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 

a) 1-albe 
 2-colorate 
 3-succesiv 
 4-corpuri 
 5-semafor 
b) 6-instalează 
 7-ieșirea 
 8-intersecție 
 9-iluminat 
 10-galbena 

SUBIECTUL III -30p 

Enumerarea corectă a mijloacelor de semnalizare rutieră -10p 

Clasificarea corectă a indicatoarelor rutiere – 10 p 

Clasificarea corectă a marcajelor rutiere -10p 

Din oficiu de acordă 10p 

 




