
Saptamana 9-12 Iunie     Test de evaluare, clasa a V-a 
                     
I. Alegeţi răspunsul corect:                                                                                                  
  1. Laptele are conţinut ridicat de: 
                                   a.- amidon        b.- săruri                        c.- calciu                                       
  2. Este produs nealimentar valorificat: 
                                   a.- lâna              b.- carnea                      c.- laptele                                      
  3. Valorificarea produselor se realizează prin: 
        a.- depozitare        b.- vânzare                     c.- fierbere                                     
  4. Friptura de miel se serveşte la masa de: 
        a.- Revelion           b.- Paşte                         c.- Crăciun                                   
  5. Substantele zaharoase sunt: 
        a.- glucide           b.- pâine                        c.- fructe                                        
  6. Merg la pasunat: 
        a.- porcii                   b.- vacă                         c.- pasarile                                 
  7. Face parte din categoria vaselor pentru gătit: 
        a.- tirbuşonul         b.- cratiţa                      c.- tocătorul                                    
  8. Metode de preparare termică a alimentelor: 
        a.- frigere               b.- răzuirea                   c.- coacere                                 
  9. Furculiţa face parte din categoria: 
        a.- tacâmuri           b.- dispozitive              c.- aparate                                       
              10. Personalul care serveşte preparate şi băuturi clienţilor este: 
        a.- bucătarul          b.- cofetarul                  c.- ospătarul                                    
II. Stabiliţi legătura dintre coloana A şi coloana B:                                                            
    A      B 
  1. ustensile             a… oala 
  2. aparate       b… lingura 
  3. tacamuri    c… pahar de sampanie 
  4. vase           d… hota 
  5. pahare    e… razatoare 
III. Stabiliţi valoarea de adevăr a enunţurilor, alegând litera A dacă este adevărat şi F dacă este fals.                                                                         
            
 1.- Depozitarea produselor se face în încăperi uscate, curate, aerisite, cu temperatură, 
                  lumină şi igienă necesară.                                                                                             A        F 
 2.- La o masă festivă nu sunt necesare florile şi lumânările.                                              A        F 
 3.- Alimentele de origine animala sunt carnea, smantana si laptele                                  A        F 
 4.- Asocierea felurilor de mâncare şi servirea lor într-o anumită ordine, la o masa, 
                  reprezintă un meniu.                                                                                                      A        F 
 5.- Vesela formată din seturi de câte şase piese de farfurii mari,mijlocii şi mici întinse, 
                 adânci.                                                                                                                            A        F 
IV. Raspunde la intrebari:                                                                                         
 a.-  Descrie aranjarea mesei. 12 puncte 
 b.-  Care sunt drepturile consumatorului? 6 puncte 
 c.- Clasifica fructele dupa structura si legumele in functie de ce se consuma la ele. 8 puncte 
V. Completaţi spaţiile libere.                                            
 1.- Legea nr. 11/1994 reprezinta Legea pentru Protectia.................................................. 
 2.- Caracteristile organoleptice sunt vazul, auzul, ............................., .........................., ......................... 
 3.- Produsul de baza obtinut din grau este.................................... 
 4.- Alimentele de origine minerala sunt ......................................., ..................................... 
           


