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Subiectul. I.                                TOTAL:  20 puncte 

A. Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect:                   (10p)                                                 

1. Cea mai importantă sursă de iod şi fosfor este: 

a. carnea de porc; 

b. peştele; 

c. laptele; 

d. ouăle  

2. Prin recoltare se realizează: 

a. strângerea şi depozitarea întregii producţii; 

b. strângerea, depozitarea şi păstrarea producţiei; 

c. depozitarea, păstrarea şi comercializarea producţiei; 

d. strângerea, păstrarea şi condiţionarea producţiei. 

3. Grăsimile de origine vegetală sunt obținute prin prelucrarea: 

a.boabelor de secară           

b.semințelor de floarea soarelui              

c.boabelor de orez 

d.boabelor de grâu. 

4. Prin senzația tactilă se distinge: 

a.sunetul produsului la rupere   

b.forma produsulu  

c.gustul dulce  

d.duritatea produsului  

5. Compostul este  un îngrășământ care  conține: 

a. îngrășăminte cu azot;     

b. plastic reciclat;      

c. substanțe chimice;    

d. resturi vegetale fermentate. 



 

6. Este o legumă condimentată: 

a.conopidă                        

 b.țelină                        

 c.hrean                            

 d.sfeclă roșie 

7. . Dulciurile au un conţinut foarte ridicat de :     

a. lipide 

b.vitamine 

c. glucide 

            d. săruri minerale 

8.Din categoria brânzeturilor face parte: 

            a.smântâna                 

b.chefir                 

c.caş                                         

d.iaurt  

9. Lucrarea solului care se execută cu plugul este: 

a.discuitul;                                          

b.tăvălugitul;   

c.aratul; 

d.grăpatul 

10. Acrirea murăturilor are loc printr-un proces de: 

a. fierbere;            

b. fermentare;              

c. preparare la abur;     

d. coacere.    

 

B. În coloana A sunt enumerate categorii de echipamente necesare într-o bucătărie ,   iar în coloana B 

sunt notate dispozitive corespunzătoare ficărei categorii. Scrieţi pe foaie asocierile dintre cifrele din 

coloana A şi  literele corespunzătoare din coloana B.                                                                   

                                                                                                                                                          (10p)       

              

 



                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiectul. II.                                         TOTAL:30 puncte 

A. Scrieţi pe foaie  informaţia corectă care completează spaţiile libere astfel încât enunţurile să 

devină corecte din punct de vedere ştiinţific:                                                                                   (10p)                                                                                                                                

1.  Din categoria fructelor bace fac parte.............(1)............ şi..........(2)............ 

2.  Carnea este un produs alimentar de mare importanță în alimentația omului, datorită      

     conținutului bogat în ...........(3) ............,  ...........(4) .........., şi...........(5) ............. 

3.  Aratul este lucrarea de bază a solului care constă în  ........(6)......., amestecarea și .........(7)....... 

unui strat mai gros sau mai subțire de sol, numit brazdă. 

4.  Codul  de bare este format din ............(8) .......... verticale sub care se află ..........(9) ............... care 

au diverse semnificații 

5.  Pentru asigurarea necesarului de minerale și stimularea producţiei de lapte, ovinele au nevoie de 

.........(10) ........ sub formă de bulgăre pentru lins                                                                                      

B.  Răspundeţi pe foaie la următoarele cerinţe:                                                                               (20p)                                                                   

     1.   Enumeraţi patru produsele obținute de la vacă. 

     2.   Precizaţi cinci simțuri cu ajutorul cărora se stabilesc caracteristicile organoleptice. 

     3.   Enumeraţi trei tipuri de furaje cu care se hrănesc porcinele. 

     4.   Precizaţi cele patru forme în care se găseşte zahărul. 

     5.   Numiţi patru substanțe nutritive care se găsesc în produsele alimentare . 

Subiectul. III.                                         TOTAL:40 puncte 

Realizează un eseu cu tema ,,Animalul meu de companie,, care să cuprindă următoarele cerinţe : 

Descrie specia de animal preferată, indicând și rasa din care acesta face parte; 

Identifică 4 factori de mediu care îi influențează creșterea și dezvoltarea; 

Precizează hrana pe care o primeşte (modul de administrare, tipuri de hrană);  

Enumeră 5 reguli de igienă care i se aplică (igiena adăpostului,igiena corporală); 

A B 

1.  vase a.strecurătoare, palete, deschizător de conserve,  

2.  vesela b.chiuveta,dulap,masa  

3. tacămuri c.mașina de tocat, robotul de bucătărie, dispozitiv de tăiat  

4. ustensile d.seturi de cuțite, linguri, furculițe, lingurițe 

5. aparate e.boluri, farfurii, platouri, seturi de căni, cești 

 f.oale, cratițe, tăvi, tigăi 



Se acordă 10 puncte din oficiu 

Barem 

Subiectul. I.                                         TOTAL:20 puncte 

A.1b;2c;3b;4d; 5d; 6c;  7c; 8c; 9c; 10b.                                                                                           (10p) 

Se acordă  câte 1 punct, pentru fiecare răspuns  corect; pentru răspuns greşit sau lipsa acestui se 

acordă 0 puncte. 

B. 1f, 2e, 3d, 4a, 5c                                                       (10p) 

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare alegere corectă.  

Subiectul.II.                                         TOTAL:30 puncte 

A.                          (10 p) 

(1) struguri; (2) căpșuni; (3) proteine; (4) grăsimi; (5) substanțe minerale; (6) mărunțirea; (7) 

afânarea; (8) linii; (9) cifre; (10) sare,  

Se    acordă  câte 1 punct pentru fiecare cuvânt corect.                                               

Pentru orice altă  variantă  corectă se acordă punctajul corespunzător. 

B.                     (20 p) 

1. 4 puncte. lână, lapte, carne, pielicele 

Pentru  enumerarea şi exemplificarea a cinci tipuri de clădiri se acordă  câte 1 punct  pentru fiecare 

răspuns corect şi complet.                                                                                       Total:4x1=4 puncte. 

Pentru enunţ  tip de clădire fără exemplu,sau invers se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare răspuns. 

Se acordă punctajul maxim  pentru orice altă variantă corectă si completă. 

Pentru lipsă răspuns sau greşit se acordă O puncte. 

2.  5 puncte.mirosul, senzaţii gustative, atingere, auz. 

Pentru enumerarea a cinci organe de simț cu ajutorul cărora se stabilesc caracteristicile   

 organoleptice se acordă câte 1 punct pentru fiecare organ enumerat.                     Total:5x1=5 puncte.                                                                                                   

Pentru orice , altă varianta  corectă faţă de cea de sus se acordă  punctajul maxim. 

Pentru răspuns lipsă  se acordă 0 puncte. 

3.  3 puncte.Din categoria furajelor pentru porcine  fac parte: furajare uscată ,furajare umedă , 

nutrețuri combinate, cu adaosuri de substanțe nutritive.Pentru enumerarea a trei furajelor pentru 

porcine  se acordă câte 1 punct pentru fiecare enunţ.                                               Total:3x1=3 puncte                                                                                                                             

Pentru orice altă  variantă  corectă se acordă punctajul corespunzător. 

Pentru răspuns  incorect sau  lipsă     se acordă  0 puncte. 

Pentru răspuns lipsă sau greşit se acordă 0 puncte. 



4. 4 puncte. Zahărul se găseşte sub formă de: zahăr cristal (tos), zahăr bucăţi (cubic), zahăr praf (farin 

sau pudră), zahăr candel.Pentru enumerarea   celor  4 forme  din lista de mai sus se  acordă 4 puncte. 

Pentru orice altă  variantă  corectă se acordă punctajul corespunzător. 

Pentru răspuns  incorect sau  lipsă     se acordă  0 puncte. 

5.  4 puncte.  Substanțe nutritive care se găsesc în produsele alimentare: proteine, lipide, glucide, 

substanțe minerale. 

Pentru enumerarea a patru substanțe nutritive se  acordă 4 puncte 

Pentru orice altă  variantă  corectă se acordă punctajul corespunzător. 

Pentru răspuns  incorect sau  lipsă     se acordă  0 puncte. 

Subiectul. III.                                    TOTAL: 40 puncte 

1. Se acordă 10 puncte pentru descrierea speciei de animal şi indicarea rasei (câte 4 puncte pentru 

descrierea speciei şi 4 puncte pentru indicarea rasei).                                                                         8p                     

2.  calitatea aerului ,temperatură ,umiditatea aerului,lumină.                                                                                  

Se acordă  câte 2 punct e pentru  fiecare factori de mediu corect.                                           4X2p = 8p   

3. Se acordă câte 5 puncte pentru modul de administrare prezentat corec,şi câte 5 puncte pentru tipri 

de hrană .                                                                                                                               5X2p = 10p   

4. Se acordă 10 puncte pentru numerarea regulilor de igiena (câte 2 puncte pentru igiena adăpostului, 

şi câte 3 puncte igiena corporală.                                                                                                       10p                           

5.  Pentru acurateţe şi claritatea exprimării                                                       4p                  

     

 Se acordă 10 puncte din oficiu 


