
Test de evaluare – Analiza pâinii 

 

Fodo Daniela Claudia – Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu”, Baia Mare, Maramureș 

 

Se acordă 1 punct din oficiu 

Timp de lucru 30 minute 

0,5 puncte / întrebare 

 

Alegeți răspunsul corect:  

1. Indicatorul folosit la determinarea acidităţii este: 

a. apă     

b. NaOH   

c. fenolftaleină    

d. HCl 

2.Cantitatea de miez folosită la determinarea acidității este: 

a. 20 g     

b. 5 g    

c. 10 g     

d. 25 g  

3.Din examenul organoleptic NU face parte determinarea: 

a. mirosului    

b. umidității   

c. consistenței    

d. aspectului  

4. Cantitatea de apă folosită la determinarea acidității este: 

a. 100 cm3    

b. 250 cm3   

c. 150 cm3    

d. 200 cm3 

5.Aciditatea pâinii se determină prin: 

a. titrare    

b. uscare   

c. apreciere organoleptică  

d. cântărire 

6.Aroma pâinii se determină prin: 

a. gustare     

b. mirosire   

c. aprecierea aspectului  



d.fierbere  

7. Umiditatea pâinii are valori cuprinse între: 

a. 10-20%    

b. 0-10%   

c. 42-45%    

d. 30-40% 

8. Determinarea acidității se relizează cu ajutorul: 

a. etuvei    

b. pipetei   

c. biuretei    

d. exicatorului 

9. Aciditatea pâinii are valori cuprinse între: 

a. 0-20     

b. 8-100    

c. 6-80     

d. 2-60 

10. Reactivul folosit la determinarea acidităţii este: 

a. apă     

b. fenolftaleină  

c. NaOH    

d. HCl 

11. Determinarea umidității pâinii se face prin: 

a. răcire    

b. apreciere organoleptică   

c. uscare  

d. titrare  

12.Determinarea umidității pâinii se realizează cu ajutorul: 

a. etuvei   

b. exicatorului    

c. biuretei    

d. pipetei 

13.Cantitatea de miez folosită la determinarea umidității este: 

a. 6-8g     

b. 10 g   

c. 2-4 g    

d. 5 g  

14. Formula de calcul a acidității pâinii este: 



a. 
𝑉∙0,1

𝑚
∙ 100    

b. 
𝑚∙0,1

𝑉
∙ 100   

c. 
𝑚∙𝑉

0,1
∙ 100    

d. 
𝑉∙0,1

100
∙ 𝑚 

15. Temperatura de uscare a pâine este: 

a. 900C   

b. 1300C   

c. 1000C     

d. 1500C 

16. Pentru răcirea produselor la determinarea umidității avem nevoie de: 

a. cântar     

b. etuvă  

c. pahare    

d. exicator 

17. În formula de calcul a umidității m1 reprezintă: 

a. masa filolei cu probă după uscare   

b. masa fiolei cu probă înainte de uscare 

c. masa probei luată în lucru    

d. masa fiolei 

18. Formula de calcul a umidității este: 

a. 
𝑉−𝑚

𝑚1
∙ 100                           

 b. 
𝑚−𝑉

100
∙ 𝑚1                 

 c . 
𝑚1−𝑚

𝑉
∙ 100                             

d. 
𝑚−𝑚1

𝑚2
∙ 100 

   

Barem de corectare 

1-c 

2-b 

3-b 

4-b 

5-a 

6-b 

7-c 

8-c 

9-d 



10-c 

11-c 

12-a 

13-d 

14-a 

15-b 

16-d 

17-a 

18-d 

 


