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Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, Editura Litera 

Unitatea III – Prepararea și servirea alimentelor  

Competențe specifice: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.57 

 

  Tehnologii de preparare a hranei 

 

Subiectul I. (4*5=20p) 

Alege răspunsul corect (o singură variantă): 

1. Este aparat folosit în bucătărie: 

 a) deschizătorul de conserve; 

 b) râşniţa; 

 c) strecurătoarea; 

 d) telul; 

2. Masa pentru pregătirea alimentelor va fi amplasată: 

 a) lângă geam; 

 b) lângă aragaz; 

 c) lângă chiuvetă; 

 d) în mijlocul bucătăriei; 

3. Furculiţa se aşează : 

 a) în partea stângă a farfuriei; 

 b) în partea dreaptă a farfuriei; 

 c) lângă lingură; 

 d) lângă cuţit; 

4. Lingura de supă se aşează: 

 a) cu curbura în jos; 

 b) în partea stângă a farfuriei; 

 c) cu curbura în sus; 

 d) lângă furculiţă; 



5. La o masă festivă vesela se aşează: 

 a) pe masa acoperită cu faţă de masă albă; 

 b) pe masa acoperită cu faţă de masă colorată; 

 c) pe masa fără faţă de masă ; 

 d) pe masă pe serveţele din material plastic;  

Subiectul II (2.5*4=10p) 

Notaţi în dreptul fiecărui enunţ  litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera 

F, dacă apreciaţi că enunţul este fals: 

1. Maşina de tocat carne este un dispozitiv folosit în bucătărie; 

2. Chiuveta şi aragazul sunt fixe şi dependente de coloanele de alimentare cu apă şi gaze. 

3. Strămoşul cuţitului a fost osul cioplit. 

4. Pasteurizarea constă în fierberea la o temperatură de peste 1000 Co. 

Subiectul III (2*5=10p) 

Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa dintre datele prezentate în cele 2 coloane. Un răspuns 

poate fi ales odată sau de mai multe ori sau niciodată. 

         A                                                                 B  

                                                          a. aragaz  

1. aparate                                            b. strecurătoare  

2. dispozitive                                       c. tirbuşonul 

3. ustensile                                         d. cuptorul cu microunde 

                                                          e. telul 

 

Subiectul IV (2.5*8=20p) 

Completează cu noţiunile corespunzătoare spaţiile libere din 

afirmaţiile următoare, astfel încât acestea să fie corecte: 

1.Pentru păstrarea şi conservarea alimentelor se folosesc următoarele aparate: ________ , 

__________ şi combina frigorifică. 

2. Cuţitele se aşează în _______ farfuriei, cu partea tăioasă    _______ farfurie, în ordinea 

________ lor. 

3. Aragazul se aşează de preferinţă lângă _____ şi are deasupra lui o _______. 

4. Pentru îndepărtarea impurităţilor făina şi mălaiul se trec prin _____ cu ochiuri de diferite 

dimensiuni. 

 

Subiectul V (2*5=10p) 



Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări: 

1. Ce trebuie să facem pentru ca la prepararea alimentelor la rece să pierdem din alimentele 

preparate o cantitate cât mai mică de substanţe nutritive ? 

2. Care sunt factorii de confort din bucătărie? 

 

Subiectul VI (20p) 

Realizaţi un eseu cu titlul „Aranjarea unei mese festive” care să urmărească planul de 

mai jos: 

       1. stabilirea ocaziei pentru care se face masa festivă; 

       2. alegerea mesei, veselei, tacâmurilor şi paharelor; 

       3. modul de aşezare al acestora pe masă; 

       4. stabilirea meniului tradiţional; 

       5. modul în care se servesc bucatele tradiţionale. 

Notă: Se acordă 10 p din oficiu. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barem de corectare 

 

Subiectul I (4*5=20p) 

  

            1.b)  

 2.c)  

            3.a)  

            4.c); 

 5.b)  

 

Subiectul II (2.5*4=10p) 

1.-F 

2.-A. 

3.-A. 

4.-F 

Subiectul III(2*5=10p) 

1. –a,d 

2.- c                                      

3.-b,e 

 

Subiectul IV (2.5*8=20p) 

1.Pentru păstrarea şi conservarea alimentelor se folosesc următoarele aparate: __frigiderul ,  şi 

combina frigorifică. 

2. Cuţitele se aşează în dreapta farfuriei, cu partea tăioasă    spre farfurie, în ordinea mărimii 

lor. 

3. Aragazul se aşează de preferinţă lângă chiuvetă şi are deasupra lui o hotă. 

4. Pentru îndepărtarea impurităţilor făina şi mălaiul se trec prin sită cu ochiuri de diferite 

dimensiuni. 

 

 

Câte 2,5p pentru fiecare răspuns corect. 

 



Subiectul V(2*5=10p) 

 

Câte 5p pentru fiecare răspuns corect după cum urmează: 

(evitarea tocării prea mărunte, pregătirea  cu puţin timp înainte de consum, evitarea ţinerii 

legumelor şi fructelor timp îndelungat în apă); 

(asigurarea unui spaţiu suficient, crearea unor circuite optime care să determine accesul uşor 

la aparate şi  dispozitive, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, asigurarea valorilor optime 

ale factorilor de mediu( temperatură, iluminat, ventilaţie ). 

 

 

Subiectul VI(20p) 

Câte 4 p pentru fiecare cerinţă.  

Se acordă 10 p din oficiu. 


