TEZĂ ECONOMIE SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 1 oră.
Subiectul I
(25 de puncte)
Scrieți, pe foaia de teză, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Modificarea cantității cerute în funcție de factorii care o determină este în economie numită:
a) comportamentul consumatorului;
b) elasticitatea ofertei;
c) utilitatea economică,
d) elasticitatea cererii.
(5 puncte)
2. Unul din criteriile de grupare a elementelor capitalului tehnic în capital fix și capital
circulant este:
a) modalitatea de achiziționare;
b) durata de amortizare;
c) modul în care se consumă;
d) tipul uzurii.
(5 puncte)
3. Un bun economic poate fi dat spre închiriere de către proprietarul său, în baza dreptului de:
a) posesiune;
b) uzufruct;
c) dispoziție;
d) utilizare.
(5 puncte)
4. În economiile de piață performante, resursele economice față de nevoile umane sunt:
a) abundente;
b) gratuite;
c) reregenerabile;
d) limitate.
(5 puncte)
5. Atunci când se consumă în mod succesiv unități din același bun economic, până la saturație:
a) Umg scade și UT crește cu o rație crescătoare;
b) Umg și UT rămân constante;
c) Umg crește și UT scade;
d) Umg se reduce și UT crește cu o rație descrescătoare.
(5 puncte)
Subiectul II
1. Pe baza tabelului de mai jos:
Cantități consumate dintr-un
1
bun
Utilitate totală
Utilitate marginală

15
X

(40 de puncte)
4

Z

9

12

Y
9

47
5

S
4

72
T

Se cere:
a) Precizați valorile pentru X, Y, Z, S și T din tabelul dat.
(15 puncte)
b) Construiți, pe baza datelor din tabel, graficul utilității totale.
(5 puncte)
2. În tabelul de mai jos, completați coloanele libere și calculați coeficientul de elasticitate a
cererii în funcție de preț pentru situația în care prețul crește de la 5 la 9 u.m., precizând
totodată formula pe baza căreia ați realizat calculul.
Prețul
(u.m.)

Cantitatea cerută
(buc.)

Cantitatea oferită
(buc.)

Exces de cerere
(buc.)

Exces de ofertă
(buc.)

5
7
9
11
(20 puncte)

Notă: 1. fiecare coloană liberă – 2 puncte (4 coloane x 2 puncte = 8 puncte);
2. calculul coeficientului de elasticitate a cererii în funcție de preț – 10 puncte;
3. legenda – 2 puncte;
Subiectul III
Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe:
1. Precizați înțelesul economic al noțiunilor:
a) Capital fix;
b) Combinarea factorilor de producție;
c) Libera inițiativă.

(25 de puncte)

(5 puncte)
(5 puncte)
(5 puncte)

2. Explicați, în maximum o jumătate de pagină, faptul că: pluralismul formelor de
proprietate este o necesitate în orice economie modernă.
(10 puncte)

