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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2020 

 
Probă scrisă 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 
Domeniul: Analiza produselor alimentare 
Clasa: a XI-a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul I.                                 20 puncte 
I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:  

(10 puncte)  

1. Glucoza este din punct de vedere chimic: 

a. un polialcool; 

b. aldohexoză; 

c. cetoză; 

d. poliglucid. 

2. Cea mai dulce dintre monoglucide  este: 

a. Galactoza; 

b. Glucoza; 

c. Fructoza; 

d. Zaharoza. 

3. Analiza uvologică a strugurilor presupune: 

a.   determinarea conţinutului de zaharuri; 

b.  determinarea indicelui de alcătuire al strugurelui; 

c.   determinarea acidităţii; 

d.   determinarea alcalinităţii. 

4. Analiza senzorială a vinului alb se face la temperatura de: 

a. 12 -150 C;        

b. 15 - 200 C;  

c.  8 - 100 C;   

d.  20 0C. 

5. Culoarea boabelor de  orz folosite la obținerea malțului trebuie să fie: 

a. gri; 

b. verde închis; 

c. galben – deschis; 

d.  brun. 

6. Sticlozitatea grâului se determină cu instrumentul de laborator numit: 

a. balanță;  

 b. farinotom: 

 c. exicator;  

 d. etuvă. 

7. Drojdia de panificație de bună calitate are puterea de dospire de maxim: 

a.  100 min; 

b.   90 min; 

c. 110 min; 

d. 105 min. 
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8. Prin reducere, monoglucidele sunt transformate în: 

a. alcooli; 

b. acizi zaharici; 

c. ozide; 

d. aminoacizi. 

9. În bobul de grâu, cea mai mare cantitate de celule amidonoase se găsesc în: 

a. germene; 

b. înveliș; 

c. endosperm; 

d. strat aleuronic. 

10. La făinurile de calitate foarte bună, capacitatea de hidratare este: 

a. peste 58% la făină albă; 

b. peste 68% la făină semialbă; 

c. sub 60% la făină neagră; 

d. sub 58% la făină semialbă. 

 

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în 

dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că 

enunţul este fals.         (5 puncte) 

1. După mărime strugurii se împart în: struguri compacţi şi struguri cu boabe rare. 

2. Prin reducere din galactoză se formează alcoolul numit dulcită sau dulcitol. 

3. Mustul de struguri se prezintă ca un lichid limpede. 

4. Făina de extracție mare are culoarea cenușiu – deschis cu nuanță alb – gălbuie.  

5. Aparatul cu care se determină capacitatea de hidratare a făinii se numeşte farinograf. 

 

I.3.  În coloana A sunt indicate aparatele/ instrumentele de măsurare utilizate în 

laboratorul de analize, iar în coloana B lucrările de laborator corespunzătoare 

acestora. Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi 

literele corespunzătoare din coloana B.      (5 puncte) 

 

A. Aparatul/ instrumentul de măsurare B. Lucrarea de laborator 

1.  umidometrul 

2.  farinotomul 

3.  balanţa hectolitrică 

4.  ebuliometrul 

5.  areometrul 

a. determinarea sticlozităţii 

b. determinarea masei hectolitrice 

c. determinarea umidităţii 

d. determinarea concentraţiei alcoolice 

e. determinarea conţinutului de zahăr 

f. determinarea densităţii 

 

Subiectul II.                                 30 puncte 

 

 II.1. Scrieţi pe foaia de concurs cuvintele care completează corect fiecare din 

următoarele afirmaţii:                  (10 puncte) 

a. Invertirea zahărului este procesul de hidroliză, în mediu …(1)… cu formarea unui amestec 

echimolecular de …(2)… şi …(3)…,  care se numeşte zahăr invertit. 

b. Sticlozitatea reprezintă gradul de compactizare al …(4)… din bob; 
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c. Masa hectolitrică a cerealelor este influențată de: conținutul de corpuri străine, …(5)… 

masei de boabe, masa …(6)… , forma și mărimea boabelor. 

d.  Principiul metodei  determinării capacităţii de hidratare  a  făinii  reprezintă  determinarea 

cantităţii de …(7)… corespunzătoare unei  cantităţi de apă necesară formării unui …(8)… de 

consistenţă …(9)… în condiţii stabilite. 

e. Gustul apei este dat de conținutul de …(10)… și gaze dizolvate. 

 

II.2.   Scrieţi pe foaia de concurs răspunsurile pentru următoarele cerinţe: 

                                                                                                                               (8 puncte) 

II.2.1. Enumerați patru elemente ale evaluării gustului la vin.     

II.2.2. Precizați în ce constă principiul metodei pentru determinarea concentrației alcoolice 

a vinului (metoda ebuliometrică).        

   

  II.3. Având la dispoziţie desenul de mai jos precizați:              (12 puncte)  

 
 

 

a.  numele aparatului; 

b.  analiza efectuată cu acest aparat; 

c.   principiul metodei la determinarea cu acest aparat şi descrierea gradului de deviere; 

d.   denumirea reperelor: 1, 2 și 5. 

 

 

Subiectul III.                                 40 puncte 

III.1.                               (20 puncte) 

Determinând umiditatea unui lot de grâu în laborator, s-au obţinut următoarele valori: masa 

fiolei cu probă înainte de uscare 22,7 g, masa fiolei cu probă după uscare 22,05 g şi masa 

fiolei goale 17,7 g.  

a. definiţi noţiunea de umiditate; 

b. scrieţi formula de calcul pentru determinarea umidităţii cu explicitarea termenilor; 

c. calculaţi umiditatea grâului; 

d. interpretaţi rezultatul obţinut, precizând calitatea probei analizate (conform standardului, 

umiditatea maximă este 14%). 

 

III.2.                    (20 puncte) 

Realizaţi un eseu cu titlul „Glucoza”, după următoarea structură de idei: 

a. Structura liniară a glucozei; 

b. Proprietăţile fizice ale glucozei: solubilitate şi activitate optică; 

c. Reacţia de reducere a glucozei cu precizarea denumirii produsului de reacţie; 

d. Precizarea a trei întrebuinţări ale glucozei în industria alimentară și a două 

întrebuințări în industria medicamentelor. 


