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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 XI-a 

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

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul I                 TOTAL:   20puncte 

 
I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:       6 puncte 
1. După comportarea la hidroliză glucidele se clasifică în: 

a. oze; 
b. ozide; 
c. oze şi ozide; 
d. monoglucide. 

2. Fructoza face parte din grupa: 
a. aldohexozelor; 
b. cetohexozelor; 
c. holozidelor;  
d. ozidelor. 

3. Concentrația alcoolică a vinului se determină cu ajutorul: 
a. alcoolmetrului; 
b. densimetrului; 
c. ebuliometrului;  
d. mustimetrului. 

4. Capacitatea de hidratare a făinii se determină: 
a. numai prim metoda bilei de aluat; 
b. numai cu farinograful; 
c. prin malaxare; 
d. prin metoda bilei de aluat și cu ajutorul farinografului. 

5. Reacţia de identificare a glucidelor reducătoare este: 
a.  reacţia cu iodul la rece; 
b.  reacţia cu soluţie Fehling; 
c.  oxidarea în condiţii speciale; 
d.  reacţia de reducere. 

6.  O caracteristică importantă a vinului este: 
a. conținutul în proteină; 
b. concentrația alcoolică; 
c. acidul malic; 
d. oxidul de calciu. 

 
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.                             

8puncte 
 

1. Din punct de vedere chimic glutenul este o substanţă glucidică formată din gliadină şi 
glucoză. 

2. Sticlozitatea mare a grâului indică prezența unui procent ridicat de proteină. 
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3. Analiza uvologică a strugurilor presupune calcularea indicelui de alcătuire a 
strugurelui, a bobului și indicele de randament. 

4. Drojdia de panificație face parte din categoria afânătorilor chimici. 
5. Mirosul apei se determină la temperatura obișnuită de 15...20 0C și la 60 0C. 
6. Maltoza este un produs intermediar de degradare a amidonului sub acțiunea unor 

enzime specifice numite fosfataze. 
7. Bobul de grâu este un fruct ce conține un miez făinos (endospermul) înconjurat de un 

înveliș compus din mai multe straturi. 
8. Temperatura de analiză senzorială a vinurilor roșii, recomandată, este de 15-20 0C. 

 
I.3. În coloana A sunt precizate aparatele de laborator, iar în coloana B analizele 
specifice. Scrieţi pe foaia de concurs asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele 
corespunzătoare din coloana B. 
6 puncte 

A. Aparatură de laborator 
 
 
 
 

B. Analiza specifică 

1. Balanța hectolitrică a. umiditatea 

2. Etuvă b. masa a1000 boabe 

3. Farinotomul   c. masa hectolitrică 

 d. sticlozitatea 

 
 
Subiectul II                 TOTAL: 30 puncte  

 
II.1. Scrieţi pe foaia de concurs  informaţiile corespunzătoare spaţiilor libere:  

14 puncte 
a) Zaharoza este………(1)……..solubilă în apă, dar .....(2)...... solubilă în alcool. 
b) Din punct de vedere al compoziției chimice, ………(3)……….este un amestec de 

două poliglucide: …..(4)…..și amilopectina. 
c) Aspectul drojdiei comprimate trebuie să fie de……(5)…….compactă, cu 

suprafața……(6)…….., nelipicioasă. 
d) Metodele chimice de dozare cantitativă a conținutului de zahăr în mustul de struguri, 

se determină prin metoda ……(7)……. și metoda Schoorl. 
 
 
II 2. Se dă substanţa cu structura de mai jos:                                                     16puncte        
 

 
                                                              

a. Denumiţi substanţa; 
b. Menționați gruparea funcţională din structură; 
c. Precizaţi categoria de substanţe din care face 
parte; 
d. Precizați două proprietăți fizice ale substanței de 
mai sus; 
e. Denumiţi produsul de reacţie  obţinut  prin reacţia 
de reducere a substanței de mai sus. 
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Subiectul III                                TOTAL: 40puncte 

III.1.                                                                                                                           10 puncte 
Calculați conținutul de gluten umed pentru o probă de făină semialbă, destinată fabricării 
pâinii, știind că masa glutenului rămas după zvântare este de 6 grame. Se vor lua în 
considerare următoarele cerințe: 

- Scrierea formulei de calcul; 
- Denumirea termenilor din formulă; 
- Interpretarea rezultatul obținut.                                                                                               

 
III. 2. Se dă figura  de mai jos:                                                                             15 puncte 
 

 

 
 
 

a. Denumiți aparatul din figura alăturată; 
b. Precizaţi însuşirea tehnologică 

determinată cu ajutorul acestui aparat 
şi enumeraţi doi factori care 
influenţează această însuşire 
tehnologică;      

c. Menționați reperele 1,2,3,4,5. 

 
 

 
III. 3.                                                                                                                         15 puncte 
Prin titrarea a unei probe de 10 ml de vin s-a folosit o cantitatea de 9 ml de NaOH 0,1N. 
Precizați principiul metodei; Scrieți formula de calcul;Denumiți termenii din formulă. 
Calculați aciditatea totală exprimată în g/l acid sulfuric și interpretați rezultatul.  
                                                                                                                              
 
 


