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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare - 

2020 
 

Probă scrisă 
Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului  
Domeniul: Industrie alimentară 
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. Carnea caldă este: 

a. carnea nerăcită în condiţii naturale, având la suprafaţă o pojghiţă uscată; 
b. carnea răcită în condiţii naturale, având la suprafaţă o pojghiţă uscată; 
c. carnea nerăcită livrată la maximum o oră de la tăierea animalelor; 
d. carnea răcită livrată la două ore de la tăierea animalelor. 

 
2. Condiționarea legumelor și fructelor include operația de: 

a. calibrare; 
b. decojire; 
c. opărire; 
d. zdrobire. 

 
3. Triorul cilindric realizează operația de: 

a. calibrare a legumelor și fructelor; 
b. spălare a legumelor și fructelor; 
c. prelucrare mecanică a legumelor și fructelor;   
d. recepție calitativă a legumelor și fructelor. 

 
4. Inactivarea microorganismelor de pe suprafața fructelor se realizează prin procesul de: 

a. calibrare;  
b. exhaustizare; 
c. opărire; 
d. sortare. 

 
5. Procesul de îmbrunare a legumelor şi fructelor este determinat de:  

a. calciu; 
b. cupru; 
c. fier; 
d. sodiu. 

  
6. Extragerea sucului din fructe se realizează prin: 

a. presare; 
b. mărunțire; 
c. pasteurizare; 
d. omogenizare 
e.  

7. Operaţia de preîncălzire a fructelor şi legumelor în procesul de obţinere a sucului cu pulpă 
are rolul de a facilita: 

a. calibrarea;  
b. extracția; 
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c. dozarea; 
d. spălarea. 

 
8. Chefirul se obţine prin fermentaţie: 

a. alcoolică; 
b. lactică; 
c. mixtă; 
d. propionică. 

 
9. Efectul omogenizării laptelui se apreciază prin: 

a. măsurarea temperaturii laptelui; 
b. determinarea cantității de grăsime din lapte; 
c. examen microscopic al laptelui; 
d. determinarea zahărului din lapte. 

 
10. În secțiune, compoziția prospăturilor prezintă: 

a. aspect neuniform, de culoare roșie; 
b. aspect uniform, de culoare cărămizie; 
c. desen mozaicat, de culoare roșie; 
d. desen mozaicat, de culoare cărămizie. 

 
I.2.  Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în 
dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi 
că enunţul este fals.                        (5 puncte) 
 
1. Siropul de zahăr îmbunătățește calitățile senzoriale ale compoturilor și favorizează 

termopenetrația. 
2. Maturarea cărnii este un proces de alterare provocat de înmulțirea unor microorganisme 

specifice.  
3. Carnea încinsă are consistență moale, elasticitate pierdută, suprafața umedă și adezivă. 
4. Preparatele din carne tip prospături au conținut mic de umiditate. 
5. Normalizarea laptelui este operația de îndepărtare a impurităților mecanice din lapte. 

 
I.3. In coloana A sunt indicate utilaje specifice prelucrării cărnii și a laptelui, iar în 
coloana B, operații realizate cu acestea. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte 
dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.              

            (5 puncte) 
 

A. Utilaje specifice prelucrării cărnii și a 
laptelui 

B. Operații realizate 

1. separatorul centrifugal a. tocarea grosieră a cărnii 
2. volful b. umplerea membranelor 
3. șprițul c. îndepărtarea impurităților din lapte 
4. cuterul d. normalizarea laptelui 
5. pasteurizatorul e. tratarea termică a laptelui 
 f. mărunțirea fină a cărnii 

 
Subiectul. II.                                 30 puncte 
 
II.1. Enumerați cinci transformări normale și anormale din carne, după sacrificarea 
animalelor.                             (5 puncte) 
 
II.2. Scrieţi pe foaia de examen cuvintele care completează corect fiecare din 
următoarele afirmaţii:                   (9 puncte) 
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a. Conservarea cărnii prin frig se bazează pe principiul ...........(1)........... și constă în 
.............(2)............ sau chiar distrugerea microorganismelor. 

b. Rigiditatea este starea de ...........(3)........... a fibrelor musculare, ce se produce datorită 
..............(4)............... acidității mușchiului. 

c. Micșorarea conținutului de grăsime din lapte se realizează prin extragerea unei cantități 
de  .......... (5)............ din lapte sau prin amestecarea laptelui ……….(6)……... cu lapte 
smântânit. 

d. Preparatele comune din categoria prospături sunt caracterizate prin structură ............. 
(7) ............, tratate termic prin .........(8)............., care au un conținut mare de 
...............(9)............. și un termen de valabilitate redus.  
 

II.3. În imaginea de mai jos este reprezentată maşina de spălat cu bandă şi ventilator. 
           (16 puncte)                                                         

 

 

 

a. Denumiţi reperele 1, 4, 6 şi 7. 

b. Indicaţi rolul ventilatorului 9. 

c. Precizaţi domeniile de utilizare ale 
utilajului. 

 

 
Subiectul. III.                   TOTAL: 40 puncte 
 
III.1.                    (20 puncte) 
Calculați cantitatea de smântână necesară pentru normalizarea a 1200 kg lapte cu un 
conținut de grăsime de 0,2% până la 2,2% grăsime. Smântâna folosită pentru normalizare 
are un conținut de grăsime de 32%. 
Nota: Calculul se va face folosind metoda „Pătratul lui Pearson”.   
 

 
III.2.                     (20 puncte) 
Întocmiți un eseu cu titlul „Conservarea legumelor și fructelor prin congelare”, după 

următoarea schemă de idei:                     

a. Definirea congelării.       
b. Precizarea temperaturii de congelare a produselor vegetale în industria alimentară. 
c. Clasificarea operației în funcție de viteza de congelare. 
d. Justificarea alegerii unei metode de congelare avantajoase. 

 


