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EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE EVALUARE 
ÎN ONLINE 

 
 
Activitățile de evaluare în sistem on line o realizez cu ajutorul platformelor Kahoot și Google 

Forms. Vă prezint un test de evaluare cu ajutorul platformei Kahoot.  
Testul de evaluare poate fi accesibil de pe linkul de mai jos:  
 
https://create.kahoot.it/share/recapitularea-contabilitatii-clasei-trei-de-conturi/e8832e60-3671-

4f17-81f0-e23589a3f8dc 
 

Conținut: Recapitularea contabilității clasei trei de conturi 

Rezultatele învățării:  

- Descrierea operațiilor economico-finaciare și funcționarea conturilor; 
- Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operațiilor economico-financiare pe 

baza documentelor specifice; 
- Utilizarea unui raționament matematic în descrierea analizei și formulei contabile. 

 
TEST DE EVALUARE 

ON LINE 
 

• Pentru rezolvarea corectă a fiecărei întrebări se acordă câte 5 de puncte.  
• Din oficiu se acordă 10 puncte.  
• Toate subiectele sunt obligatorii.  
• Timpul de lucru efectiv este de 20 minute/ fiecare întrebare un minut. 

 
1. Conturile clasei 3 de conturi sunt: 

a. de pasiv b. de activ 
c. bifuncționale d. în creștere 

2. Cumpărarea de materii prime se contabilizează? 
a. 3022=401 b. 301=401 
c. 4426=401 d. 371=401 

3. Înregistrarea consumului de combustibil se înregistrează: 
a. 601=301 b. 6021=3021 
c. 6022=3022 d. 605=401 

4. Obținerea de produse finite se înregistrează: 
a. 711=345 b. 345=711 
c. 348=711 d. 711=348 

5. Dacă costul de producție este mai mare cu 200 decât cel standard: 
a. 345=711  200 b. 348=711   200 
c. 348=711   200 d. 345=711  -200 

6. Descărcarea gestiunii a produselor finite în valoare de 500 de lei se înregistrează: 
a. 711=348   500 b. 711=345    500  
c. 345=711   500 d. 711=345    -500 

7. Descărcare gestiunii în cazul produselor finite se înregistrează: 
a. 711=345 b. 711=348 
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c. 348=711 d. 345=711 
8. Contabilitatea mărfurilor se realizează cu ajutorul următoarelor conturi: 

a. 371,378,401 b. 371,378,4428 
c. 371,378,4428,401 d. 371,378 

9. În câte moduri putem ține evidența stocului de marfă? 
a. Unu b. Doi 
c. Trei d. Patru 

10. În comerțul cu ridicata utilizăm următoarele conturi: 
a. 371,378,4428 b. 607,371,378 
c. 607,371,378,4428 d. 371,607,4428 

11. În comerțul cu amănuntul utilizăm următoarele conturi:: 
a. 371,378,4428        b. 607,371,4428 

     c. 607,371,378,4428 d. 371,607,4428 
12. Metoda K utilizăm pentru următorul motiv: 

a. ca să ne simțim bine; b. ca să înțelegem contabilitatea 
comerțului;  

c. ca să înțelegem cât am câștigat pe 
marfa cumpărată; 

d. ca să înțelegem cât am câștigat pe 
marfa vândută; 

13. Descărcarea gestiunii la comerțul cu ridicata se realizează astfel: 
a. 607-D, 371-D, 378-C; b. 607-D, 378-D, 371-C; 
c. 607-D, 378-D, 371-C, 4428-D; d. 607-D, 378-D, 4428-D, 371-C; 

14. Descărcarea gestiunii la comerțul cu amănuntul se realizează, astfel: 
a. 607-D, 371-C, 378-D, 4428-D; b. 607-D, 378-C, 4428-C, 3714-C; 
c. 607-D, 378-D, 371-D, 4428-C; d. 607-D, 378-D, 371-C; 

15.  La cumpărarea ambalajelor înregistrarea contabilă este 381=401. 
a. Adevărat; b. Fals; 

16. În cazul constituirii ajustărilor de valoare pentru mărfuri înregistrarea contabilă este 
a. 6814=399; b. 6814=397; 
c. 391=7814; d. 6814=391; 

17.  În cazul anulării ajustărilor de valoare pentru ambalaje, înregistrarea contabilă este 
a. 391=7814; b. 397=7814; 
c. 398=7814; d. 6814=397; 

 
18.  Semifabricatele pot fi vândute în starea în care se află. 

a. Adevărat; b. Fals; 
 
BAREM DE CORECTARE 

 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.  
• Nu se acordă fracțiuni de puncte.  
• Se acordă 10 puncte din oficiu.  
• Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat la 10. 

 
1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8c, 9c, 10b, 11c, 12d, 13b,14a,15a, 16b, 17c, 18a. 

 
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 


