TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Anul şcolar 2019-2020
Modulul Contabilitatea unității economice
Specializarea: Tehnician în activități economice
Clasa a X-a
Prof. Căpriță Paraschiva
Colegiul Economic Buzău
Numele şi prenumele elevului:
Data susţinerii testului:
Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se
acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I …………………………………………………………………………………(50 puncte)

A. Încercuiţi varianta de răspuns corectă:

25 puncte

1. Ecuaţia rezultatului exerciţiului este :
a. venituri + cheltuieli = rezultatul pozitiv
b. venituri – cheltuieli = rezultatul negativ
c. venituri = cheltuieli + rezultat
d. rezultat = venituri + cheltuieli.
2. Stocurile și producția în curs de execuție formează:
a. active circulante ale unității patrimoniale
b. active imobilizate ale unității patrimoniale
c. active circulante bănești ale unității patrimoniale
d. pasive ale unității patrimoniale.
3. Este parte a capitalului propriu :
a. împrumutul di emisiunea de obligațiuni
b. venitul înregistrat în avans
c. provizionul pentru riscuri și cheltuieli
d. rezerva din reevaluare.
4. Titlurile de participare asigură cumpărătorului realizarea unui venit sub formă de:
a. dividend
b. cifră de afaceri
c. amortizare
d.dobandă.
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5. Documentele justificative sunt:
a. formulare pentru înregistrarea în conturi
b. documente pentru generalizarea înregistrărilor în contabilitate
c.documente întocmite în momentul efectuării operațiilor economice
d. documente folosite pentru verificarea înregistrărilor în conturi.
B. Citeşte următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi litera F dacă
le consideri false.
25 puncte
1. Elementele de activ sunt structurate în sensul creșterii lichidității.
2. Exigibilitatea stă la baza ordonării elementelor de pasiv.
3. Obiectele de inventar sunt active imobilizate .
4. Patrimoniul brut se compune din patrimonial net + obligații.
5. Documentele tipizate nu sunt întocmite pe formulare tip, cu un model, formă și format
pretsbilit.
PARTEA a II-a

(40 puncte)

1. Calculaţi rezultatele parţiale ale exerciţiului şi rezultatul exercițiului , cunoscănd următoarele
date :
-

Consum de materii prime = 4750 lei
Diferențe de curs valutar nefavorabile = 280 lei
Venituri din dobanzi = 100 lei
Vanzări de mărfuri = 8600 lei
Vanzări de produse finite = 150 lei
Venituri extraordinare = 120 lei.
Cheltuieli cu salariile angajaților = 800 lei.

18 puncte

2. Determinaţi valoarea activului şi a pasivului, cunoscând următoarele elemente:
ELEMENTUL PATRIMONIAL

SUMA

Construcții

1000 lei

Capital social

1100 lei

Disponibilităţi în cont la bancă

200 lei

Materiale

300 lei

Produse finite

100 lei

Cheltuieli de constituire

80 lei

Titluri de participare

300 lei
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Credite bancare

300 lei

Furnizori

225 lei

Creditori

10 lei

Debitori

5 lei

Profit

350 lei

12 puncte
3. În baza datelor : capital social subscris şi vărsat 1000 lei ; rezervă legală 200 lei ; furnizori
300 lei ; rezerve din reevaluare 200 lei ; prime de emisiune 100 lei ; debitori 30 lei; provizioane
pentru riscuri şi cheltuieli 200 lei, determinaţi mărimea capitalurilor proprii.
10 puncte
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TEST DE EVALUARE
Anul şcolar 2019-2020
Modulul Contabilitatea unității economice
Clasa a X-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se punctează

oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat la 10.
PARTEA I

50 puncte

A. 25 puncte
1- c, 2 - a, 3 - d, 4 - a, 5 - c
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.
B. 25 puncte
1- A; 2 – A; 3 – F; 4 - A; 5 - F
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.

PARTEA a II-a

40 puncte

1. R expl.= Vexpl. – Ch.expl. = 8600 +150 – 4750 -800 +120 =3420 profit
puncte
R finan. =Vfin. – Ch. fin.=100 – 280 = -180 pierdere

5

5 puncte

Rexercițiului = +/-R EXPL. +/- R FIN. +/- R EXTRAOR. = 3420 – 180 = 3140 lei
8 puncte
2 : A = 1985 lei = P

12 puncte

3 : Cp = 1500 lei

10 puncte
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