TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
MODUL CONTABILITATE
Clasa a XI-a

Rezultatele învățării:
Descrierea operațiilor economico-financiare 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
- Înregistrarea operațiilor economice și financiare în registrele contabile pe baza unui soft de
specialitate.
- Prezentarea registrelor contabile
- Completarea registrelor contabile, manual sau informatizat
- Utilizarea algorimtmilor de calcul pentru determinarea informațiilor economico-financiare.
Conținuturile vizate:
-

-

Înregistrarea operațiilor economico-financiare în contabilitate prin utilizarea analizaei și
formulelor contabile specifice;
Registrele contabile.

Numele și prenumele elevului: _______________________
Data susținerii testului: _______________________
•
•

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a I-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu
se acordă 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.

PARTEA I

(43 puncte)

A. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos!

(12 puncte)

1.

La o societate comercială se cumpără o maşină de lucru în valoare de 24000 lei, cu durata
normală de utilizare 6 ani, iar data punerii în funcţiune 20 septembrie anul ,”N”,. Care
este suma amortizării de înregistrat în anul ”N”, calculată în conformitate cu metodele :
liniară, degresivă, accelerată:
a. 1000
2000
12000;
b. 3000
6000
9000;
c. 4000
8000
12000;
d. 4000
6000
9000.

2.

3.

Dispuneţi de următoarele date privind stocurile de produsei finite: stoc iniţial 50buc,a
80lei/bucăți, intrări I, 350 bucăți a 90 lei/ bucăți, intrări II 100buc a 100 lei/ bucăți, ieşiri
480 bucăți. Valoarea ieşirilor s-a calculat a fi 43.900 lei, iar stocul final este 1.600 lei.
Precizaţi ce metodă de evaluare a ieşirilor a fost utilizată:
a. Prețurilor standard;
b. Preţurilor medii;
c. LIFO;
d. FIFO.
Cum se determină impozitul pe venitul microintreprinderilor?
a. prin aplicarea unei cote de 1 sau 3% asupra veniturilor realizate din orice sursă;
b. prin aplicarea unei cote de 1sau 3% asupra veniturilor realizate din orice sursă,din care
s-a scăzut , după caz, valoarea caselor de marcat achiziţionate;
c. prin aplicarea unei cote de 1sau 3% asupra veniturilor realizate din orice sursă, din
care s-a scăzut valoarea activelor corporale şi necorporale achiziţionate;
d. răspunsurile a, b, c.

B. Coloana din dreapta cuprinde tipul de operaţii economică sau financiară, iar coloana din
stânga documente. Realizează asocierea, prin săgeți între cele două coloane!
(15 puncte)
A. Documente
B. Tipul de operaţii economică sau financiară
1. Registru de casa
a) încasare în numerar din vânzarea cu amănuntul
2. Factura fişcală
b) mişcarea mijloacelor băneşti
3. Bon fiscal
c) plata furnizorului prin banca
4. Bon consum
d) cumpărare cu titlu oneros
5. Bilet la ordin
e) descărcarea materiale consumabile
f) mișcarea stocurilor
C. Citeşte următoarele enunțuri şi notează cu litera A dacă le consideri adevărate şi litera F
dacă le consideri false!
(24 puncte)
1.
169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor / cont de pasiv.
2.
5121 conturi curent la bănci/ cont de pasiv.
3.
5311Casa în lei/ cont pasiv.
4.
4311 Contribuţia inutăţii la asigurări sociale/ cont pasiv.
5.
4411 Impozit pe profit curent/ cont pasiv.
6.
457 Dividende de plată/ cont pasiv.
7.
446 Impozite de plată/cont pasiv.
8.
611 Cheltuielile cu reparaţii/ lunar având sold debitor.

PARTEA II
A. Înregistrati următoarele!

(47 puncte)
(30puncte)

1. Se achizitionează materii prime cu inventar permanent in suma de 16.000 lei, respectiv materiale
consumabile in suma de 40.000 lei cu TVA aferentă de 19% pe baza de facturii fiscale
2. Se dă în consum materii prime în valoare de 10000, materii consumabile în valoare de 6000 de lei.
3. Se obțin produse finite în valoare de 30000.
B. Enumerați documentele specifice operațiilor de mai sus, respective momentele în care se fac
asecte înregistrări pentru fiecare operație în parte!
(10puncte)

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
•
•
•
•
•

Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracțiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat la 10.

PARTEA I

(51 puncte)

A. 12 puncte
1-a, 2-d, 3-b
Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect.
B. 15 puncte
1-b, 2-d, 3-a, 4-e, 5-c.
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.
C. 24 puncte
1-F, 2-F, 3-F, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-F.
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA II
A. 30 puncte
1. %=401
66640
301
16000
3021
40000
4426
10640
2. 601=301
10000
6021=3021
6000
3. 345=711
30000
Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect.
B. 9 puncte
1.Factură fiscală;
2.Bon de predare, transfer, restituire;
3.Bon de predare, transfer, restituire;
Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

(39 puncte)

