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/costul-standard-si-reducerile-de-pret/8a11a672-e183-49fa-b60c-8d932590d2bd

Conținut: Formarea prețurilor en –gros, en detail și cost standard
Rezultatele învățării:
-

Calcularea prețurilor și tarifelor precum și a reducerilor de preț oferite clienților (3.2.4),
Aplicarea principiilor matematice de bază în calculație ți evaluare (3.2.5) prețuri utilizate în
clasa a a X-a și
Aplicarea reglementărilor contabile privind înregistrarea operațiilor economico-financiare pe
baza documentelor specifice (10.2.3),
Utilizarea unui raționament matematic în descrierea analizei și formulei contabile (10.2.4)
integrate în clasa a XI-a .
TEST DE EVALUARE
ON LINE

•
•
•
•

Pentru rezolvarea corectă a fiecărei întrebări se acordă câte 6,43 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timpul de lucru efectiv este de 15 minute/ fiecare întrebare un minut.

1. În câte moduri putem acorda reducerile de preț?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
2. Scontul este o reducere de tip comercial?
a. adevărat
b. fals
3. Remiza se acordă de obicei la sfârșitul perioadei:
a. da
b. pe parcurs
c. nu
d. posibil
4. Risturnul se acordă de obicei:
a. la începutul perioadei
b. la sfârșitul perioadei
c. pe parcurs
d. la început și la sfârșit
5. Reducerile comerciale se acordă din prețul fără TVA:
a. adevărat
b. fals
6. Scontul se acordă din prețul cu TVA:
a. adevărat
b. fals
7. Scontul acordat se contabilizează:
a. 667-D, 5121-D,4111-D
b. 401-D,767-C,5121-D
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c. 401-D,767-C,5121-C
d. 667-D,5121-C,4111-D
8. Contul folosit pentru diferențe de preț în cazul costului standard:
a. 345
b. 348
c. 341
d. 371
9. Dacă costul prestabiliteste de 1800iar cel efectivde 2000, înregistrările în contabilitate
sunt:
a. 345=711 1800, 348=711 -200
b. 345=711 1800, 348=711 200
c. 345=711 2000, 348=711 200
d. 345=711 2000, 348=711 -200
10. Dacă costul prestabilit este de 2500, iar cel efectiv de 2200, înregistrările în contabilitate
sunt:
a. 345=711 2500, 348=711 -300
b. 345=711 2500, 348= 711 300
c. 345=711 2500, 348=711 2200
d. 345=711 2500,348=711 -2200
11. Contul 348 este de activ, dacă costul prestabilit este mai mare decât cel efectiv:
a. adevărat
b. fals
12. Contul 348 este de pasiv, dacă costul prestabilit este mai mic decât cel efectiv:
a. adevărat
b. fals
13. Costul standard ca metodă este folosit de către:
a. firme de comerț.
b. firme de prestări servicii.
c. firme de producție.
d. toate trei.
14. Scontul acordat se contabilizează:
a. 6678-D, 5121-D, 4111-C
b. 401-D, 767-C, 5121-D
c. 401-D, 767-C, 5121-C
d. 667-D,5121-C,4111-D

BAREM DE CORECTARE
•
•
•
•

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.
1c, 2b, 3b,c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10a, 11b, 12b, 13c,14c.

Se acordă câte 6,43 puncte pentru fiecare răspuns corect.
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