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SUBIECTUL I  

Notați litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare enunț:  

1. Prin termen de garanție se înțelege:  

a. cantitatea de produs,  

b. compoziția produsului,  

c. termenul de valabilitate, 

d. denumirea produsului. 

2. La un produs alimentar, se apreciază prin miros:  

a. forma,  

b. frăgezimea, 

c. mărimea, 

d. aroma. 

3. Este vitamină hidrosolubilă:  

a. vitamina E, 

b. vitamina A,  

c. vitamina D,  

d. vitamina B.  

4. Un gram de glucide furnizează: 

 a. 9,3 kcal,               b. 4,1 kcal,                c. 3,9 kcal,                       d. 1,4 kcal.  

5. Selecția produselor alimentare ambalate se poate realiza cu ajutorul:  

  a. mirosului;           b. văzului;                c. gustului;                    d. pipăitului.  

 



SUBIECTUL II 

 Asociaţi corect produsele alimentare din caseta A și ambalajele din caseta B.  

A 

1. zahăr   2. Ulei, 3. Portocale. 4. Alune, 5. Compot. 

B 

a. Sticlă PET; 

b. Pungă din hârtie; 

c. Borcan; 

d. Lădiță din carton; 

e. Cutie din metal; 

f. Sac; 

SUBIECTUL III  

Apreciază valoarea de adevăr a enunțurilor prin litera A, dacă le consideri adevărate și prin litera F, 

dacă le consideri false: 

1. Proteinele sunt necesare regenerării și formării țesuturilor noi.  

2. Calitatea unui produs alimentar de a răspunde necesităților organismului reprezintă  

valoarea lor estetică.  

3. Pentru siguranța noastră alimentară este foarte important să știm ce ingrediente conțin alimentele 

pe care la consumăm.  

4. Alegerea ambalajelor se face fără să se țină cont de caracteristicile produsului.  

5. Ambalajele alimentelor perisabile trebuie să fie etanșe.  

6. Vitaminele hidrosolubile se dizolvă în grăsimi. 

 SUBIECTUL IV 

 Completează spațiile libere astfel încât afirmațiile de mai jos să aibă sens și să respecte adevărul 

științific:  

1. Produsele alimentare neambalate trebuie apreciate şi selectate pe baza caracteristicilor lor …….., 

care se stabilesc cu ajutorul organelor de .......... 

2. Sigla națională ”ae” este înscrisă pe ambalajele produselor ...  

3. Ambalajul asigură integritatea produsului și contribuie la menținerea ........... acestuia.  

4. Valoarea nutritivă a produselor alimentare este exprimată în .......... .  

5. Codul de bare este format din mai multe ......... ............. sub care există cifre. 

 



 SUBIECTUL V 

Răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Cum se determină valoarea nutritivă a alimentelor?  

2. Ce alimente nu trebuie consumate în exces? 

3. Cum se apreciază gusturile dulce și amar?  

4. Care sunt organele de simț prin care se deosebesc aromele? 

5. Cum se apreciază senzațiile tactile?  

6. În ce unități se măsoară valoarea energetică?  

7. Ce rol au informațiile înscrise pe etichetele ambalajelor? 
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1. Competaţi următorul aritmogrif:  

 

1. Mod de aprovizionare.  

2. Sigla produsului. 

3. Loc de producţie.  

4. Ambalaj ecologic. 

5. Apreciată la un produs. 

6. Loc de depozitare. 



 7. Valoare in lei. 

 8. Material pentru doze.  

 

2. Explicați semnificația proverbelor:  

a) ,,Nu există coș de gunoi pentru pâine”.  

b) ,,Nu are nici sare de mămăligă". 

 

3. Produselor alimentare ambalate nu le putem aprecia proprietățile organoleptice; de aceea, la 

achiziționare vom fi atenți la termenul de valabilitate înscris pe ambalajul lor. Pe ştampila înscrisă pe 

două sortimente de ouă sunt următoarele informații:  

a) 0ROAR012 ddm 19.04.2020;  

b) 3ROCL010 ddm 05.05.2020; 

Ce ouă alegi să cumperi, pentru ca mama să pregătească în data de 20.04.2020 înghețata ta preferată? 

Justifică răspunsul. 

 

 

 

 


