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

 
Probă scrisă 

Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului 
Domeniul: Analiza produselor alimentare 
Clasa: a XII-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. Răcirea fiolelor cu proba uscată, la determinarea umidității cărnii, se face:                                              

 a. în etuvă; 
 b. în exicator; 

      c. pe o suprafaţă termorezistentă; 
      d. direct pe masa de lucru. 
 
2. Determinarea conținutului de NaCl din produsele din carne și pește se face prin titrare cu:  

a. azotat de sodiu, soluție 0,1 n;  

b. azotat de natriu, soluție 0,1 n;  

c. azotat de argint, soluție 0,1 n;  

d. azotat de zinc, soluție 0,1 n. 

 

3. Determinarea conținutului de apă din produsele din carne și pește se realizează utilizând 

metoda: 

a. antrenare cu solvenți anorganici; 

b. uscare în etuvă; 

c. antrenare cu vapori de apă; 

d. uscare cu vapori de acid clorhidric. 

 

4. Metoda refractometrică nu se poate utiliza pentru: 

a. determinarea concentraţiei soluţiei de zahăr; 

b. determinarea densităţii soluţiilor; 

c. determinarea concentraţiei sucurilor de fructe; 

d. determinarea substanţei uscate a gemului.  

 

5. Fluoroglucina se folosește ca reactiv la determinarea: 

a. amoniacului din preparatele din carne; 

b. hidrogenului sulfurat; 

c. pH-ului; 

d. gradului de râncezire a grăsimii. 

 

6. Analiza senzorială a zahărului tos constă în determinarea următoarelor însușiri: 

a. aspect, culoare, miros, gust; 

b. aciditate, densitate, aspect, gust; 

c. culoare, miros, gust, umiditate; 

d. miros, culoare, gust, indice de refracție. 
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7. Pentru determinarea acidității totale a conservelor de legume și fructe se folosește ca 

indicator: 

       a. turnesol; 

       b. metiloranj; 

       c. albastru de bromtimol; 

       d. fenolftaleină. 

8. În cazul conservelor de legume şi fructe, masa netă reprezintă diferența dintre: 

      a. masa lichidului şi cea a solidului; 

      b. masa solidului şi cea a lichidului; 

      c. masa recipientului plin şi masa recipientului gol; 

      d. masa recipientului plin şi masa solidului. 

9. Carnea proaspătă de porc  are pH-ul maxim de: 

a. 2,2; 

b. 4,2; 

c. 5,6; 

d. 6,6. 

10. Amoniacul reacționează cu reactivul Nessler formând un precipitat de culoare: 

a. galbenă până la portocalie; 

b. verde până la neagră;  

c. roz până la roșu; 

d. albastru deschis până la violet. 

 

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos litera A, dacă 

apreciaţi că răspunsul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals. 

                                                                                                                                  (5 puncte) 

1. La conserve, proporția de legume sau fructe se determină pentru a verifica dacă s-a 

respectat rețeta de fabricație conform standardelor sau normelor interne. 

2. Picnometrul este un balon de sticlă cu volum determinat pentru o anumită temperatură. 

3. Determinarea conţinutului de substanţă uscată prin metoda refractometrică se realizează 

la temperatura standard de 15ºC. 

4. Zahărul farin are aspect de cristale uniforme, umede, lipicioase, cu aglomerări.  

5. Densitatea uleiurilor se poate determina cu instalaţia Soxhlet. 

 
I.3. În coloana A sunt enumerați indicatori de calitate ai materiilor prime și produselor finite 

din industria alimentară analizați în laborator, iar în coloana B, metodele de analiză. Scrieţi 

pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera 

corespunzătoare din coloana B.                              (5 puncte) 

A. Indicatorul de calitate analizat B. Metoda de analiză 

1. Conținutul de zaharoză la sirop a. Determinarea hidrogenului sulfurat (H2S) 

2. Gradul de prospețime la carne b. Metoda Mohr 

3. Masa netă a produsului conservat c. Metoda conductometrică 

4. Conținutul de sare la preparate din carne d. Metoda refractometrică 

5. Densitatea uleiului e. Cântărire 

 f. Metoda picnometrică 
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Subiectul. II.                   TOTAL: 30 puncte 
 
II.1. Prezentaţi principiul metodei de determinare a umidității semințelor oleaginoase 
prin metoda electrometrică.                    (4 puncte) 
 
II.2. Scrieţi pe foaia de concurs cuvintele care completează corect următoarea 

afirmație:                                                                                                                  (6 puncte) 

Determinarea substanței uscate din produsele din carne și pește se poate realiza prin 

metode .....(1)......., care constau în deshidratarea probelor în ...(2)...., la temperaturi 

cuprinse între ..... (3)......, sau prin metode ......(4)........ care constau în .......(5)......, 

separarea și măsurarea/ cântărirea ... (6).... rezultate din proba de analizat. 

 

II.3. Schiţa de mai jos reprezintă o balanţă hectolitrică.                                   (20 puncte)   

 

 

a. denumiţi reperele  1, 2, 3, 4, 5;              

b. prezentaţi principiul metodei pentru determinarea 

masei hectolitrice;           

c. enumeraţi cinci factori care influenţează valoarea 

masei hectolitrice;                 

d. precizaţi o materie primă a cărei masă hectolitrică 

se determină cu acest aparat. 

 

Subiectul III                    TOTAL: 40 puncte 

III. 1.          (6 puncte) 

Prin determinarea concentrației în zaharoză a zemii de difuzie, în procesul de obținere a 

zahărului, s-a citit la refractometru 35Bx. Efectuați corecția de temperatură, știind că citirea 

la refractometru s-a făcut la temperatura de 24˚C. 

       

III. 2                                                                                                                         (14 puncte) 

Pentru determinarea acidității totale la o probă de pastă de tomate s-au folosit la titrare 1,5 

ml reactiv (masa produsului pentru analiză este de 20 g, iar volumul soluției de analizat este 

de 50 cm3).                                           

a. enunţaţi principiul metodei ce stă la baza acestei determinări; 

b. scrieţi formula de calcul pentru determinarea acidităţii pastei de tomate;  

c. precizați semnificaţia termenilor din formulă;  

d. calculaţi aciditatea pentru proba analizată;  

e. interpretaţi rezultatul obţinut.  

 

III.3.                                                                                                                         (20 puncte) 

Realizați un eseu cu titlul „Identificarea hidrogenului sulfurat din carne”, care să 

cuprindă următoarele părți: 

a. specificarea principiului metodei cu precizarea reacției chimice; 

b. precizarea materialelor și reactivilor folosiți; 

c. descrierea modului de lucru; 

d. interpretarea rezultatului reacției. 


