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PROFESOR DISCIPLINE TEHNICE ANTON RALUCA ELENA  
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Probă scrisă 

Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului 

Domeniul/Calificarea: Industrie alimentară- Tehnician în industria alimentare 

Clasa: a XI-a 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul I.                    TOTAL: 20 puncte 

 

I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:             (5p) 

1. Zahărul invertit se obţine din zaharoză prin: 

     a. reacţie de hidroliză; 

     b. reacţie de condensare a monoglucidelor; 

     c. reacţie de oxidare; 

     d. reacţie de esterificare; 

2. Prin reacția de oxidare slabă  a galactozei se obține: 

     a. acid galacturonic; 

     b. acid galactozaharic; 

     c. dulcita; 

     d. acid galactonic; 

3. Valoarea optimă a umidităţii cerealelor este: 

     a. 13% 

     b. 14% 

     c. 15% 

     d. 16% 

4. Puterea făinii depinde de: 

     a. conţinutul în amidon  

     b. cantitatea de zaharuri fermentescibile  



     c. cantitatea şi conţinutul de gluten  

     d. conţinutul în săruri minerale 

5. Restul solid care rămâne după operaţia de presare se numeşte:                                  

     a. must ravac; 

     b. tescovină; 

     c. reziduu; 

     d. boştină. 

 

 

I.2. Scrieţi pe foaia de concurs pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos litera A, dacă 

apreciaţi că răspunsul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că răspunsul este fals. 

                     (10p) 

Pentru un enunţ considerat fals, reformulaţi astfel încât acesta să devină adevărat.    

a.  Prin reducerea fructozei se obține sorbita, ca și în cazul galactozei. 

b. Sfârşitul zaharificării amidonului se controlează cu soluţie de iod. 

c. Grânele superioare se macină numai în amestec cu grânele slabe. 

d. Umplerea golurilor se face cu un vin mai vechi decât cel din vasele de depozitare.      

 

I.3. În coloana A sunt enumerate utilaje, iar în colana B operațiile efectuate de acestea. Scrieți 

pe foaia de concurs, asocierile dintre cifrele din coloana A și literele corespunzătoare din 

coloana B:                                                                                     (5p) 

 

A – Utilaje  B – Operații  

1.  trior cilindric a. măcinarea cerealelor 

2.  separator electromagnetic b. cernerea făinii 

3.  valț c. precurățirea cerealelor 

4.  sita plană d. seraparea impurităților feroase 

5.  tararul aspirator e.  separarea corpurilor străine după formă și 

lungime 

 

 



Subiectul II.                               TOTAL: 30 puncte 

II.1. Notează pentru cifrele din spaţiile punctate cuvintele lipsă, astfel încât să obții 

propoziții adevărate.  

 (10p) 

1. Amiloza se găsește în ..........(a)..............granulei de amidon. 

2. Lotizarea cerealelor este procesul de ...............(b)................. separată și se face pe baza  

indicilor ....................(c)................... sau tehnologici a căror variație pot influența procesul de 

prelucrare sau .............(d)...............  produsului. 

3. Cupajarea musturilor înseamnă amestecarea unor partide mari  de must cu concentraţie diferită 

în ...........(e)...............  pentru obţinerea în final a unui vin armonios constituit. 

 

II.2. În figura de mai jos este utilajul zdrobitor – dezciorchinător.                        (14p)                                                                                                               

      

  

 

 

 

Se cere:  

a. identificați reperele 1, 2, 3, 6 

b. precizati rolul reperului 4 

c. explicați scopul operației de 

zdrobire-desciorchinare. 

d. precizați substanța ce se adaugă 

pe struguri pentru protecție 

împotriva oxidării; 

 

II.3 Precizati șase proprietăți fizice ale ozelor.                                                            (6p)   

       

Subiectul III.         TOTAL: 40 puncte 

III.1. (20p) Să se alcătuiască o povară sau partidă de 1000 t cu 21% gluten umed din lotul I cu 

18% gluten umed  şi masa hectolitrică  de 80 kg/hl şi lotul II cu 26% gluten umed  şi masa 

hectolitrică de 75 kg/hl. Se cere: 



a. cantităţile de grâu din lotul I și lotul II  

b. masa hectolitrică  a poverii. 

 

 

III.2. (20p) Întocmiți un eseu cu tema "Fermentația alcoolică a mustului de struguri", după 

următorul plan: 

     a. Definiți fermentația alcoolică. 

     b. Precizați factorii fizici care influențează fermentația alcoolică a mustului de struguri. 

     c. Descrieți fazele fermentației alcoolice la obținerea vinului. 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

Profil: Resurse naturale si protectia mediului  

Domeniul/Calificarea: Industria alimentara/Tehnician în industria alimentară  

Clasa: a XI-a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 

Subiectul I.                                                                           TOTAL: 20 puncte 

I.1. (5p)                                                                                                        

           1- a, 2- d, 3 - b , 4 - c , 5 – b;  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p, pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0p.  

    

(5×1=5p) 

I.2. (10p) 

          a - F, b - A, c - A, d – F;       

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(4×2=8p) 

a. reformulat 

Prin reducerea fructozei se obține sorbita, ca și în cazul glucozei. 

b. reformulat 



Umplerea golurilor se face cu același sortiment de vin cu cel din vasele de depozitare. Pentru 

oricare variantă transformată în răspuns adevărat se acordă 2p, pentru răspuns incorect sau lipsa 

acestuia, 0p. 

I.3. (5p) 

           1 – e, 2 – d, 3 – a,  4 – b, 5 – c 

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(5×1=5p) 

 

Subiectul II.                                  TOTAL: 30 puncte 

II.1 (10p)           

 1.  a.  interiorul;  

 2.  b. amestecare;  

 3.  c. calitativi;  

 4.  d. depozitare; 

5.  e. zaharuri.                  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 (5×2=10p) 

II.2. (14p) 

a. (4p)               

 1 – buncăr de alimentare; 2 - valţuri de zdrobire; 3 – cilindru perforat rotativ; 6 – șurub melcat.  

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 (4×1=4p)   

b. (4p)             

 reperul 4 - Axul prevăzut cu palete dispuse elicoidal are rolul de a desface boabele de pe ciorchini, 

proiectându-le spre pereții cilindrului perforat. 

Pentru răspuns corect  se acordă 4p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

c.(4p) 

    Scopul operației de zdrobire-desciorchinare este de a separa mustul de struguri pentru ca acesta 

să vină în contact cu drojdiile care produc fermentația alcoolică. 

Pentru  fiecare răspuns corect se acordă câte 4p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 



 

d. (2p) 

    Substanța ce se adaugă pe struguri pentru protecție împotriva oxidării este SO2. 

Pentru răspuns corect  se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

 II.3 (6p) 

         Ozele sunt substanțe solide, dulci, incolore, care cristalizează în soluții lipsite de impurități. 

Sunt solubile în apă, mai puțin solubile în alcool etilic, insolubile în eter, cloroform. 

Pentru răspuns corect se acordă câte 6p, pentru răspuns parțial corect se acordă 3p; pentru 

răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

Subiectul III.                                          TOTAL: 40 puncte 

III.1. (20 p) 

       Calculul poverii se face cu regula proporţiilor inverse. 

Pentru răspuns corect  se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

 Lotul I Lotul II Povara 

Conţinutul în gluten,% 18 26 21 

Diferenţa faţă de povară 21-18=3 26-21=5  

Proporţia inversă între P, L I şi L II 5 3  

Total părţi 5  3  5+3=8 

Pentru scrierea corectă a tabelului se acordă 8p; pentru scrierea tabelului incorectă sau lipsa 

acestuia 0p. 

Lotul I: 8 părți…………………1000 t 

   5 părți…………………….x t   

Lotul I = 5 x 1000 /8  =  625 t   

Lotul II = 4 x 1000 /8 = 375 t   

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(3×2=6p) 

       

       Masa hectolitrică a poverii se calculează cu regula  mediilor ponderate. 



Pentru răspuns corect  se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

Lotul I :  625 x 80 = 50.000 

Lotul  II: 375 x 75 = 28.000 

 ………………………………………… 

        Povara:  1000 x  masa hectolitrică  = 50.000 + 28.000 = 78.125 

        Masa hectolitrică  = 78.125/1000 = 78,125 kg/hl  

Pentru calculul corect al masei hectolitrice și a poverii se acordă 4p; pentru răspuns incorect sau 

lipsa acestuia 0p. 

 

III.2.  (20p) 

a. (2p)  

     Fermentația alcoolică constă în descompunerea glucidelor, sub influența enzimelor secretate de 

drojdii, în alcool etilic și bioxid de carbon.  

Pentru răspuns corect se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

 

b. (6p)  

   Factorii fizici care influențează fermentația alcoolică a mustului de struguri sunt: temperatura și 

presiunea osmotică.  

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(2×3=6p) 

c. (12p)  

  Fazele fermentației: 

     - faza I de multiplicare a drojdiei care durează în medie 1-2 zile. În această fază drojdiile se 

înmulțesc rapid, mustul se tulbură, se degajă o cantitate de bioxid de carbon; 

     - faza a II-a de fermentație (tumultoasă), care durează 6-7 zile, caracterizată prin degajare 

puternică de bioxid de carbon, creșterea concentrației alcoolice și a temperaturii mustului; 

    - faza a III-a de fermentație liniștită a cărei durata poate fi de câteva zile până la câteva luni. În 

această fază activitatea drojdiilor este încetinită datorită cantităților mici de zahăr rămas 

nefermentat, precum și acumulării alcoolului format prin fermentație. 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 

(3×4=12p) 


