Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. d)
Economie
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi
specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 6
•
•
•

Se punctează orice modalitate 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 la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
A.
a. câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte, astfel:
1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-F
5x3p=15 puncte
b. rescrierea enunţului 6, respectând cerinţa: de exemplu, Activităţile economice desfăşurate de
indivizi sunt determinate de necesitatea satisfacerii nevoilor.
3 puncte
c. justificarea corectitudinii enunţului cerut
2 puncte
B. a. câte 1 punct pentru completarea spaţiilor libere corespunzătoare fiecăreia dintre cele două
coloane ale tabelului, astfel: Cantitate cerută – 500, 400; Exces de ofertă – nu există, 0
2x1p=2 puncte
b. - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ
3 puncte
- calcularea coeficientului pentru situaţia cerută: 0,4
3 puncte
c. trasarea graficului cerut
2 puncte

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
A. a. - precizarea formulei de calcul
5 puncte
- calcularea scăderii procentuale a costului fix unitar: 16,7%
5 puncte
Notă: În situaţia în care candidatul nu obţine rezultatul corect din cauza unor greşeli de calcul se
acordă 2 puncte din cele 5 puncte posibile.
b. - estimarea sensului modificării salariului real, în situaţia dată: creşte
5 puncte
- detalierea raţionamentului în baza căruia s-a realizat estimarea
5 puncte
B. - câte 3 puncte pentru scrierea, cu explicitarea simbolurilor utilizate, a algoritmilor necesari
calculării fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a. şi b.
2x3p=6 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea rezultatelor fiecăruia dintre indicatorii ceruţi la subpunctele a.
şi b., astfel: productivitatea muncii = 1 bucată/oră; profitul obţinut de atelier = 25 mil. u.m.
2x2p=4 puncte
Notă: În situaţia în care candidatul nu obţine rezultatele corecte din cauza unor greşeli de calcul se
acordă câte 1 punct din cele 2 puncte posibile.
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
A. precizarea înţelesului noţiunii date
6 puncte
B. câte 4 puncte pentru enumerarea oricăror trei dintre particularităţile cerute
3x4p=12 puncte
C. scrierea exemplului: ilustrarea printr-o situaţie economică adecvată, cu valori numerice sau prin
date concrete – 6p./ ilustrarea la nivel teoretic sau cu date concrete inadecvate – 2p.
6 puncte
D. explicarea succintă a afirmaţiei date: explicaţie corectă şi relevantă – 6p./ explicaţie parţial
relevantă – 2p.
6 puncte

Barem de evaluare şi de notare
Probă scrisă la economie

Varianta 6

