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Probă scrisă 

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului 
Domeniul: Industrie alimentară 
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:            

  (5 puncte) 

1. Zahărul invertit se obţine din zaharoză prin: 

     a. reacţie de hidroliză; 
     b. reacţie de condensare a monoglucidelor; 

     c. reacţie de oxidare; 

     d. reacţie de esterificare; 
 
2. Prin reacția de oxidare slabă  a galactozei se obține: 
     a. acid galacturonic; 
     b. acid galactozaharic; 
     c. dulcita; 
     d. acid galactonic; 
 
3. Valoarea optimă a umidităţii cerealelor este: 
     a. 13% 
     b. 14% 
     c. 15% 
     d. 16% 
 

4. Puterea făinii depinde de: 

     a. conţinutul în amidon  

     b. cantitatea de zaharuri fermentescibile  

     c. cantitatea şi conţinutul de gluten  

     d. conţinutul în săruri minerale 

 
5. Restul solid care rămâne după operaţia de presare se numeşte: 
     a. must ravac; 
     b. tescovină; 
     c. reziduu; 
     d. boştină. 

 
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. 

          (10 puncte) 
a. Prin reducerea fructozei se obține sorbita, ca și în cazul galactozei. 
b. Sfârşitul zaharificării amidonului se controlează cu soluţie de iod. 
c. Grânele slabe se macină numai în amestec cu grânele superioare. 
d. Umplerea golurilor se face cu un vin mai vechi decât cel din vasele de depozitare.      
e. Oligoglucidele cu legătură dicarbonilică sunt zaharuri nereducătoare. 
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I.3. În coloana A sunt enumerate utilaje, iar în colana B operațiile efectuate de acestea. 
Scrieți pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din coloana A și literele 
corespunzătoare din coloana B:                                                                           (5 puncte) 
 

A – Utilaje  B – Operații  

1.  trior cilindric 
2.  separator electromagnetic 
3.  valț 
4.  sita plană 
5.  separator aspirator 

a. măcinarea cerealelor 
b. condiţionarea cerealelor 
c. precurățirea cerealelor 

d. separarea impurităților feroase 
e. separarea corpurilor străine după formă și lungime 
f. cernerea făinii 

 

Subiectul II.                                 30 puncte 

II.1. Scrieţi pe foaia de concurs cuvintele care completează corect fiecare dintre 
următoarele afirmaţii:               (10 puncte) 
1. Maltoza conţine în moleculă o legătură …(a)… şi deoarece are o grupare hidroxil …(b)… 
liber, prezintă …(c)….reducătoare. 
2. Masa …(d)…. a cerealelor este unul din parametrii de stabilire a preţului. 
3. Corectarea tăriei alcoolice a mustului se face cu ...(e)... de vin. 
 
II.2. Scrieţi ecuaţiile celor 3 tipuri de reacţii de oxidare a unei aldohexoze, cu 
precizarea condiţiilor de reacţie şi denumirea produşilor de reacţie.          (12 puncte) 
 
II.3. În figura de mai jos este utilajul zdrobitor – dezciorchinător.  (8 puncte) 

 

Se cere: 
 
a. denumiţi reperele 1, 2, 3, 6; 
 
b. precizati rolul reperului 4; 
 
c. explicați scopul operației de  
zdrobire-dezciorchinare; 

 
Subiectul III                                40 puncte 

III.1. Să se alcătuiască o povară sau partidă de 1000 t cu 21% gluten umed din lotul I cu 
18% gluten umed  şi masa hectolitrică  de 80 kg/hl şi lotul II cu 26% gluten umed  şi masa 
hectolitrică de 75 kg/hl. Se cere: 

a. denumiţi regula folosită pentru calculul poverilor; 
b. calculaţi cantităţile de grâu din lotul I și lotul II; 
c. denumiţi regula folosită pentru calculul masei hectolitrice; 
d. calculaţi masa hectolitrică a poverii.            
                                                                                                                      (20 puncte) 

III.2. Întocmiți un eseu cu tema "Fermentația alcoolică a mustului de struguri", după 
următorul plan: 
     a. Definiți fermentația alcoolică şi scrieţi ecuaţia reacţiei chimice; 
     b. Precizați factorii fizici care influențează fermentația alcoolică a mustului de struguri. 
     c. Descrieți fazele fermentației alcoolice la obținerea vinului.    

(20 puncte) 


