
Domeniul: Electric 

Calificarea profesională: Tehnician electrician, electronist auto 

Clasa a XI a 

Modulul: M 2-Sisteme electrice şi electronice ale automobilelor 

Profesor: Muşat Aura 

 

Lecţia: Tipuri de caroserii - FIŞĂ DE EVALUARE CU SARCINI DIFERENŢIATE 

 

1.Hyundai i 10 face parte din: 

a) clasa mică;                                                                               b) clasa mini; 

c) clasa medie;                                                                              d) monovolume de clasă mică. 

2.BMW seria 5 aparţine: 

a) clasei compacte;                                                                              b) clasei mari; 

c) clasei de lux;                                                                                    d) clasei monovolumelor. 

3. Mercedes-Benz E-Klasse aparţine: 

a) clasei compacte;                                                                                               b) clasei de lux; 

c) clasei mari;                                                                                                       d) clasei medii. 

4.Range Rover Evoque aparţine: 

a) SUV-urilor compacte din clasa SUV;                   b) SUV-urilor de dimensiuni medii/mari; 

c) SUV-urilor de clasa mică;                                     d) SUV-urilor mari de lux. 

5.Monovolume derivate din vehicule utilitare sunt: 

a) Opel Vivaro, Peugeot Partner, Dacia Dokker; 

b) Mitsubishi ASX, Nissan Juke, Renault Captur; 

c) BMW X6, BMW X5, BMW X3; 

d) Audi Q7, Mercedes-Benz GL, Range Rover Sport. 

6. SUV-uri mari de lux sunt: 

a) Audi Q7, Dacia Duster, Range Rover Vogue; 



b) Dacia Lodgy, Mazda 5, Renault Scenic/Grand Scenic; 

c) Mercedes-Benz GL, Range Rover Sport, Audi Q7; 

d) Fiat Doblo, Renault Trafic, Subaru XV. 

7.Automobile din clasă mică sunt: 

a) Chevrolet Aveo, Hyundai i 20, Suzuki Swift; 

b) Toyota Yaris, Skoda Citigo, Toyota iQ; 

c) Chevrolet Malibu, Jaguar XF, Volvo S 80; 

d) Alfa Romeo 159, BMW seria 3, SAAB 95. 

8. Lexus LS aparţine: 

a) clasei compacte;                                                                                               b) clasei medii; 

c) clasei mari;                                                                                                       d) clasei de lux. 

9. Monovolumele reprezintă automobile: 

a) sub formă de van, ce pot transporta de la 5 pană la 7 persoane; 

b) de mic litraj, de obicei sub 4 metri lungime; 

c) de oraş, a căror lungime se situează, in general, intre 3,85 m şi 4,1 m; 

d) care depăsesc 5 m lungime şi au preţuri foarte mari. 

10. Clasa SUV reprezintă: 

a) automobile cu valenţe offroad;                                                        b) SUV-uri de clasă mică; 

c) SUV-uri de dimensiuni medii/ mari;                                              d) SUV-uri mari, de lux. 

11. Audi Q7 aparţine: 

a) SUV-urilor de dimensiuni medii/ mari;                                          b) SUV-uri lor compacte; 

c) SUV-urilor de clasă mică;                                                              d) SUV-urilor de lux. 

12. BMW X1, impreună cu: 

a) HONDA CR-V, fac parte din categoria SUV-urilor compacte; 

b) Hyundai ix 55, fac parte din categoria crossover; 

c) Porsche Cayenne, fac parte din categoria SUV-urilor de clasă mică; 

d) Mazda 5, fac parte din categoria monovolume compacte. 



Barem de notare: 

 se acordă câte 10 puncte pentru răspuns corect, pentru itemii 1 şi 12; 

 se acordă câte 8 puncte pentru răspuns corect pentru itemii de la 2 la 11; 

 0 puncte pentru răspuns incorect sau parţial corect. 

Total: 100 puncte. 

Timp de lucru: 12 minute, pentru fiecare minut care depăşeşte acest timp, se scade 1 punct. 

 


