
Maistru instructor, Farțade Tereza 

Clasa aXI-a.Modul 3. Tehnologii specifice de obţinere a produselor de morărit şi panificaţie. Instruire practică 

 

TEST DE EVALUARE 

 
Nume și prenume elev ...............................................                                                                  Data ................................... 

 

Din oficiu:10 puncte 

I. 1.  Încercuiți în dreptul afirmațiilor de mai jos litera A pentru răspuns adevărat și F pentru răspunsul 

fals: 

a)  A   F    Pregătirea făinii cuprinde operațiile de amestecare și cernere;  

b)  A   F    Activarea suspensiei se realizează cu sare; 

c)  A   F    Pregătirea apei constă în încălzirea sau răcirea acesteia; 

d)  A   F    Drojdia se introduce în aluat sub formă de emulsie; 

e)  A   F    Grăsimea se pregătește sub formă de suspensie.                                           5 x 2 = 10 puncte 

 

I. 2.  Indicați răspunsul corect prin încercuirea literei corespunzătoare: 

1.  Temperatura apei pentru pregătirea drojdiei este: 

a) 30 – 35 C; 

b) 25 -  35 C; 

c) 20 C. 

2.  Temperatura apei pentru pregătirea sării este: 

a) 30 – 35 C; 

b) 25 -  35 C; 

c) 20 C.                                                                                                                               2 x 4 = 8 puncte 

 

I. 3.  Realizați corespondența prin săgeți între coloanele A și B 

 

           A (Utilajul folosit)                                                          B (Pregătirea materiei prime) 
                                                                                    a)  pregătirea făinii 

1. Dizolvatorul cu agitator se folosește la:                          b)  pregătirea sării 

                                                                                    c)  pregătirea apei 

2. Agitatorul mecanic simplu se folosește la:                     d)  pregătirea drojdiei 

                                                                                                        e)  pregătirea grăsimilor      2 x 4 = 8 puncte 

 

I. 4.  Completați spațiile libere cu informația corectă: 

a)   Amestecarea făinii are ca scop obținerea unui lot .............................. de făină. 

b)   Cernerea are ca scop ................................. impurităților care ajung ..................................... în făină.  

c)   Scopul pregătirii drojdiei este de a asigura o................................... uniformă în masa aluatului. 

d)   Raportul apă - drojdie este 1/3;  ......................;  ..................... 

e)   Sarea se introduce în aluat sub formă de ....................  saturată care apoi se ................... 8 x 3 = 24 puncte 

 

II. 2. În figura alăturată este prezentat utilajul de pregătire a făinii. 

Cerinţe: 

a) Identificaţi utilajul.                                                                   3 puncte 

b) Identificaţi părţile componente 1, 2 și 3.                   4 X 3 = 12 puncte 

c) Explicați rolul reperului 2.                                                      15 puncte 

 

                                       

II. 2. Justificați necesitatea pregătirii materiilor prime prezentând scopul  

acestei faze.                                                                                          10 puncte  

 

 

 

 



Maistru instructor, Farțade Tereza 

Clasa aXI-a.Modul 3. Tehnologii specifice de obţinere a produselor de morărit şi panificaţie. Instruire practică 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

Din oficiu:10 puncte 

 

I. 1.  Încercuiți în dreptul afirmațiilor de mai jos litera A pentru răspuns adevărat și F pentru răspunsul fals: 

5 x 2 = 10 puncte 

a.F; b. F: c.A; d.F; e.F 

 

I. 2.  Indicați răspunsul corect prin încercuirea literei corespunzătoare:                                     2 x 4 = 8 puncte 

1. a; 2. c 

 

I. 3.  Realizați corespondența prin săgeți între coloanele A și B                                                 2 x 4 = 8 puncte     

1.b; 2.d 

 

I. 4.  Completați spațiile libere cu informația corectă:                                                              8 x 3 = 24 puncte 

a.omogen. b.îndepărtarea, accidental. c.repartizare. d.1/5; 1/10. e.soluție, filtrează. 

 

II. 2. În figura alăturată este prezentat utilajul de pregătire a făinii. 

Cerinţe: 

a.Timocul amestecător . 3 puncte 

b. Carcasa utilajului, melcul transportor, mecanism cu roți dintate. 4 X 3 = 12 puncte 

c. Melcul transportor are rolul de antrenare a făinii din straturile inferioare și mijlocii către partea superioară. 

Făina circulă timp de 25 – 30 minute, realizându – se astfel atât amestecarea cât și afânarea făinii. 15 puncte 

                                  

II. 2. Justificați necesitatea pregătirii materiilor prime prezentând scopul acestei faze. 10 puncte  

Pregătirea materiilor prime are ca scop aducerea acestora într- o stare fizică corespunzătoare  pentru:  

- prepararea aluatului; 

- desfășurarea procesului tehnologic. 

 TOTAL: 100 puncte 


