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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 
2019 

 

Probă scrisă 

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului 
Domeniul/Calificarea: Industrie alimentară- Tehnician analize produse 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 de puncte 

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:            6 puncte 

1. Aspectul uleiului de floarea -soarelui ambalat se apreciază la temperatura de :  
a. 60 0C; 
b.15 0C;  
c. 35 0C;   
d.  4 0C. 

2. Substanța uscată solubilă se determină cu ajutorul: 
a. densimetrului; 
b. ebuliometrului; 
c. refractometrului; 
d. vâscozimetrului. 

3. Din categoria produselor obținute prin fermentație acido-lactică face parte: 
a. pasta de fructe; 
b. marmelada;  
c. siropul de fructe; 
d. varza murată. 

4. Reacția Kreiss indică: 
a. conținutul de hidrogen sulfurat; 
b. conținutul în amoniac; 
c. stadiul de oxidare a grăsimilor 
d. stadiul de putrefacție. 

5. Masa hectolitrică a semințelor de floarea-soarelui variază între: 
a. 78-82 kg/hl; 
b. 40-42 kg/hl; 
c. 32-35 kg/hl; 
d. 70-72 kh/hl. 

6. Analiza senzorială a semințelor de floarea – soarelui constă în determinarea următoarelor 
însușiri: 

a. aspect, culoare, miros, gust; 
b. aciditate, umiditate, aspect, grad de hidratare; 
c. culoare, deformare, gust, umiditate; 
d. miros, grad de hidratare, gust, masă hectolitrică. 
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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. 
                                                                                                                                           8 puncte  

1. Metoda refractometrică de analiză a sucurilor se bazează pe proprietatea substanțelor 

colorate de a devia raza de lumină, care le străbate. 

2. Vâscozimetrul Hoppler se folosește pentru determinarea vâscozității dinamice a 

lichidelor. 

3. Masa hectolitrică definește masa unui hectolitru de semințe, exprimată în grame. 

4. Determinarea pH- ului cărnii proaspete se face asupra extractului apos prin metoda 

colorimetrică. 

5. Prin fermentație lactică se urmărește obținerea condițiilor prielnice pentru distrugerea 

bacteriilor de putrefacție. 

6. Refractometrul Abbé are următoarele părți componente: prismă fixă, oglindă, tambur și 

bilă. 

7. Zaharul tos trebuie să fie uscat la pipait, afânat, pulverulent. 

8. Densitatea uleiului se determină cu ajutorul balanței hectolitrice. 

 

I.3 În coloana A sunt precizate caracteristicile produselor alimentare, iar în coloana B 
unitățile de măsură. Scrieți pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din coloana A si 
literele din coloana B.                                                                                                                            
6 puncte 

 

A. Caracteristicile produselor alimentare B. Unitățile de măsură 

1.  umiditatea a. kg/hl 

2.  densitatea b. procente 

3. vȃscozitate c. g/cm3 

 d. grade E 
  

Subiectul II                              30 de puncte 

II. 1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:        16 puncte 

1. La determinarea NaCl din preparate, mai întâi se alcalinizează extractul cu soluție de 
…..(1)……. şi apoi se titrează cu ………..(2)……… în prezenţă de cromat de potasiu. 

2. Determinarea pierderii de masă la preparatele din carne prin ……….(3)……………la  
temperatura de (103 ± 2) oC  pȃnă la  masă ..........(4).....după ce în prealabil s-a format 
un amestec ……….(5)……….din proba de analizat, nisip și alcool etilic. 

3. Cu ajutorul vâscozimetrului Engler se măsoară vâscozitatea care reprezintă raportul 
dintre timpul de scurgere al unui volum de………(6)……. și timpul de scurgere a 
aceluiași volum de ………(7)…………..la temperatura de 20 0C. 

4. Aciditatea produselor de legume și fructe se determină prin titrarea probei de analizat cu 
NaOH în prezența……..(8)………. ca indicator. 
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II 2. Se dă figura de mai jos:                                                                                        14 puncte        

 

 

a. precizați aparatura folosită la determinarea densității uleiului; 

b. definiţi “cifra de apă” 

c. descrieți modul de lucru pentru determinarea densității uleiului cu ajutorul 
aparatului din figura alăturată; 

d.menționați formula de calcul pentru determinarea densității uleiului. 

 
 

Subiectul  III                             30 de puncte 

III.1.                                                                                                                              10 puncte 
Să se calculeze conținutul de fructe dintr-un compot de piesici cu masa netă de 450g și masa 
siropului scurs de 250g. 

a. Menționați formula de calcul  a masei nete și denumiți fiecare termen;  
b. Precizați formula de calcul a conținutului de fructe și denumiți fiecare termen din 

formulă; 
c.  Calculați rezultatul utilizând formula. 

 
III. 2                                                                                                                           20 de puncte 
 Alcătuiţi un eseu cu titlul “Determinarea clorurii de sodiu din preparatele din carne”, după 
următoarea structură:                                     

a.  Definiți principiul metodei;  
b.  Descrieți modul de lucru; 
c. Scrieți formula și denumiți termenii.  
 

III. 3                                                                                                                              10 puncte 
                                                                                                                              

Având la dispoziţie desenul  de mai jos, alcătuiţi un eseu cu titlul “Determinarea conţinutului de 

zaharuri cu refractometrul” după următoarea schemă:  

 
 

 
a. precizați principiul metodei 
b. denumiți aparatul din figura alăturată 
c. denumiţi reperele 1,2,3, 5,7.  
d.   menționați două produse care se 
analizează cu acest aparat. 

 

         


