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1. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F): 

a) Omul are nevoie de hrană pentru a trăi. 

b) Apa și hrana nu fac parte din categoria de nevoi fiziologice. 

c) Sarea este singura rocă pe care oamenii o mănâncă. 

d) Legumele conservate prin murare își pierd valoarea nutritivă. 

e) Carnea de capră este considerată carne albă.   

 

2. Găsește corespondența dintre materiile prime din coloana din stânga și produsele 

alimentare din coloana din dreapta: 

 

Materiile prime Produsele alimentare 

grâu mezeluri 

caise caș 

ouă făină pentru produse de panificație și patiserie, paste 

făinoase, griș 

roșii dulceață 

carne unt 

lapte maioneză 

smântână bulion 

vinete mălai, fulgi, pufuleți 

porumb bomboane 

zahăr zacuscă 

 

3. Completați următoarele enunțuri, astfel încât  acestea să fie corecte din punct de 

vedere științific: 

 

a) Alimentele sunt materiile din care organismul nostru obține .................. necesară 

pentru menținerea vieții și desfășurrea activității, precum și substanțele .................. 

necesare creșterii și refacerii celulelor și țesuturilor uzate. 

b) Organismul uman conține aproximativ ........................................................... apă. 

c) Necesarul de apă pentru copii este de  ............. ml/kg corp. 

d) Un adult poate consuma într-o zi  ................ grame de sare în condițiile în care 

dorește să își mențină stare de sănătate. 



4. Rezolvați următoarele cerințe: 

a) Enumerați 5 tipuri din categoria cărnii albe. 

b) Enumerați 5 legume rădăcinoase. 

c) Enumerați substanțele nutritive pe care le conțin fructele și legumele în stare 

proaspătă.   

d) Precizați două produse lactate pe care le consumați mai des. 

 

5. Realizați un pliant în care să identificați prin culoare și dimensiune alimentele care 

prezintă importanță vitală și cele care contribuie la menținerea și dezvoltarea 

organismului uman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAREM DE EVALUARE 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, clasa a V – a 

Unitatea de învățare: PRODUSE ALIMENTARE 

 

 

1. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F):                                                (5x 0,4 = 2 puncte) 

a) Omul are nevoie de hrană pentru a trăi. (A) 

b) Apa și hrana nu fac parte din categoria de nevoi fiziologice. (F) 

c) Sarea este singura rocă pe care oamenii o mănâncă. (A) 

d) Legumele conservate prin murare își pierd valoarea nutritivă. (F) 

e) Carnea de capră este considerată carne albă.  (F) 

 

2. Găsește corespondența dintre materiile prime din coloana din stânga și produsele 

alimentare din coloana din dreapta: 

 

Materiile prime Produsele alimentare 

grâu  mezeluri 

caise caș 

ouă făină pentru produse de panificație și patiserie, paste 

făinoase, griș 

roșii dulceață 

carne unt 

lapte maioneză 

smântână bulion 

vinete mălai, fulgi, pufuleți 

porumb bomboane 

zahăr zacuscă 

 

3. Completați următoarele enunțuri, astfel încât  acestea să fie corecte din punct de 

vedere științific:                                                                                    (5x 0,4 = 2 puncte) 

 

e) Alimentele sunt materiile din care organismul nostru obține energia necesară 

pentru menținerea vieții și desfășurrea activității, precum și substanțele nutritive 

necesare creșterii și refacerii celulelor și țesuturilor uzate. 

f) Organismul uman conține aproximativ trei sferturi apă. 

g) Necesarul de apă pentru copii este de  50-60 ml/kg corp. 

h) Un adult poate consuma într-o zi  1,5-2 grame de sare în condițiile în care dorește 

să își mențină stare de sănătate. 

 



4. Rezolvați următoarele cerințe:                                                                           3 puncte 

e) Enumerați 5 tipuri din categoria cărnii albe.  

(carne de pui, miel, ied, de purcel de lapte, de pește)                      5x0,2= 1 punct 

f) Indicați 5 legume rădăcinoase.   

(morcov, pătrunjel,păstârnac, ridiche,țelină, sfeclă de zahăr)               5x0,2= 1 

punct 

g) Enumerați substanțele nutritive pe care le conțin fructele și legumele în stare 

proaspătă.   

(glucide, vitamine și minerale)                                                       3x0,2= 0,6 puncte 

h) Precizați două produse lactate pe care le consumați mai des. 

  (iaurt, chefir, sana, lapte bătut, smântână)                                  2x0,2= 0,4 puncte 

 

5. Realizați un pliant în care să identificați prin culoare și dimensiune alimentele care 

prezintă importanță vitală și cele care contribuie la menținerea și dezvoltarea 

organismului uman                                                                                               2 puncte 

Se punctează:   

- concordanța dintre cerință și conținut                                                           (0,25 puncte) 

- identificarea celor 3 categorii de alimante                                                  (0,75 puncte) 

- originalitatea (0,5 puncte) 

- evidențierea importanței fiecărei categorii de alimente prin culori și dimensiune (0,5 

puncte). 

 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 Total: 10 puncte. 

 


