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TEST DE EVALUARE 

 
1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:     0,30px5 
 
1.1 Din grupa grăsimilor vegetale face parte: 
a. uleiul de floarea soarelui  
b. ulei de măsline  
c. ulei de soia  
d. ulei solidificat. 
1.2 Untul este un produs de smântânire care cuprinde: 
a. unt superior 80% grăsime  
b. unt de masă 74% grăsime  
c. unt cu 65% grăsime  
d. untcu 32%grăsime 
1.3 Produsele gustative includ în mod convenţional: 
a. stimulente  
b. condimente  
c. băuturi  
d. minerale 
1.4 Alegeţi varianta care conţine un concept referitor la marfă : 
a. schimbul  
b. calitatea  
c. clasificarea mărfurilor  
d. interesează o nevoie 
1.5 Obiectul  clasificării mărfurilor îl reprezintă: 
a. grupa  
b. sortimentul de produse  
c. sortul 
d  articolul 
 
2. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii:  0,20px15 
 
___/ a. Margarina face parte din grupa grăsimilor alimentare solide. 
___/ b. Peştele afumat la cald este o conservă sterilizată. 
___/ c. Peştele este un aliment valoros, datorită calităţilor gustative, a gradului de asimilare şi a 
conţinutului nutritiv diminuat. 
___/ d. Laptele şi produsele din lapte au o valoare biologică scăzută, fiind o grupă de alimente 
deosebita în alimentaţia omului. 
___/ e.  Sortimentul comercial reprezintă oferta unei întreprinderi producătoare . 
___/ f.   Sortul de produse se deosebește de un altul prin mai multe proprietăți. 
___/ g.  Pâinea este un produs de panificație afânat chimic . 
___/ h.  Produsele de caramelaj includ bomboanele sticloase și drajeurile . 
___/ i.   Gogoșarii pot fi conservați prin concentrare, sterilizare, pasteurizare și murare  
___/ j.   Portocalele sunt fructe subtropicale iar bananele fructe tropicale 
___/ k.  Satisfacția este o politică în domeniul calității 
___/ l.   Pesticidele sunt substanțele native  
___/m.  Marfa este rezultat al muncii omenești 
___/n.   Carnea este un aliment de bază 
___/o.   Salmonela este un aditiv alimentar   
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3. În coloana A sunt enumerate sortimentul de produse, iar în coloana B – componentele 
acestora. Asociaţi cifrele din coloana A şi literele din coloana B.  0,30px15 
    

A. Sortimentul produselor 
gustative                                          

       B. Componentele 

1. stimulente  a. sarea extra fună, fină, măruntă, uruială, bulgări 

2. condimente acide  b. pasta de muştar, muştar pulbere, boia de ardei,sosuri 

3. condimente industriale  c. condimente sintetice, scorţişoara 

4. condimente minerale saline  d. din fructe, frunze, seminţe, scoarţă, flori şi muguri,rizomi 

5. condimente naturale  e. oţetul de fermentaţie, oţetul de distilaţief. cafea, ceai  

 

1 2 3 4 5 

 

A.  Produse din carne       B. Sortimentul produselor din carne 

1. preparate tip prospături  a. parizer, cârnat trandafir  

2. preparate afumate la cald, 
la rece, pasteurizate  

b. şuncă presată, rulade, muşchI ţigănesc 

3. preparate afumate la cald  c. salam de Sibiu 

4. preparate crude care suferă 
tratament special  

d. cârnaţi de porc 

5. preparate- specialităţi  e. salam de varăf. cârnaţi, caltaboş, crenvuşti  

 

1 2 3 4 5 

 
 

A. Sortimentul de lapte şi produse 
din lapte  

B. Componentele 

1. lapte normalizat  a. smântâna, untul 

2. lapte smântânit  b. lapte sterilizat, lapte concentrat, lapte praf  

3. lapte cu compoziţie modificată  c. hipoproteic, fluorizat, vitamizat 

4. conserve din lapte  d. conţinut de grăsime de 0,1% 

5. produse de smântânire  e. conţinut de grăsime de 3,6%, 3%, 2%f. conţinut de grăsine 
de 5,4%, 3%, 2% 

 

1 2 3 4 5 

 
 

 

 

 

 

Notă:  

Timp de rezolvare: 40 min 

Se acorda 1 punct din oficiu 


