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Tematy lekcji: 1. Sprawdzian „Zupy i sosy gorące” 

  2. Powtórzenie „Desery” 

  3. Sprawdzian „Desery” 

Technologia gastronomiczna 

SPRAWDZIAN  Zupy i sosy gorące   pkt. …..…./ 19 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
( Klasa III K, imię i nazwisko, data) 
 

1 Zupy gorące podaje się w temperaturze co najmniej 
A  550C         B)  600C         C)  700C        D)  800C 
 

2 Gotowanie wywaru zaczynamy od zalania kości 
A dużą ilością gorącej wody 
B małą ilością gorącej wody 
C) dużą ilością zimnej wody 
D) małą ilością zimnej wody 
 

3 Consomme to 
A klarowny rosół z tłuszczem 
B klarowny rosół z małą ilością tłuszczu 
C mocny klarowny rosół bez tłuszczu 
D wywar rumiany z cielęciny 
 

4 Przy podprawianiu żółtkiem temperatura zupy powinna wynosić: 
A  550C - 650         B)  600C - 700      
C)  700C - 800      D)  800C - 900 
 

5 Do zup lekkostrawnych zalicza się 
A kleiki  B) zupy kremy 
C) zupy czyste D) chłodniki 
 

6Zupa z gniazd jaskółczych pochodzi z kuchni 
 A Japońskiej  B) hiszpańskiej 
C) rosyjskiej  D) chińskiej 
 

7 Ucha to zupa 
A) cytrynowa z kuchni greckiej 
B) paprykowa ostra z kuchni węgierskiej 
C) rybna z kuchni rosyjskiej 
D) czosnkowa z kuchni czeskiej 
 

8 Wielkość porcji zupy krem to  
A  200 cm3 B) 250 cm3 
C)  300 cm3 D) 150 cm3 
 

9 Groszek ptysiowy tj. profitrolki to dodatek podawany do zup: 
A  czystych  B) kremów 
D) bulionów   D) rybnych 



 

10  Składnikiem sosu cumberland jest 
A  mięta   B) jarmuż 
C) mleko  D) galaretka porzeczkowa 
 

11  Sos beszamelowy to sos na bazie  
A  wywaru jarzynowego B) rosołu 
C) bulionu   D) mleka 
 

12  Wymień 4 cechy zup wpływających na ich wartości odżywcze.  ( za każdą cechę 2 punkty = 8 pkt.) 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 

KONIEC 

 

Technologia gastronomiczna 

SPRAWDZIAN  Desery   pkt. …..…./ 17 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
( Klasa III K, imię i nazwisko, data) 

 
1 Który deser jest zagęszczany jajami 
A suflet makowy B mleczko kawowe 
C krem cytrynowy D mus malinowy 
 

2 Suflet należy podawać 
A zamrożony  B gorący 
C płonący  D schłodzony 
 

3 Ile porcji deseru otrzyma się z 5 opakowań lodów o masie jednostkowej 1,5 kg, jeżeli na 1 porcję deseru należy użyć 
100 g lodów? 
A 50 B 30 C 15 D 75 
 

4 Budyń z sera należy podawać 
A w kompotierce   B w pucharku 
C na talerzyku deserowym  D w salaterce 
 

5 Przecier owocowy zagęszczany mąką ziemniaczaną to: 
a) budyń  b) suflet          c) kisiel d) krem 
 

6 Do deserów stosujemy przyprawy: 
a) kminek, jałowiec i pieprz czarny 
b) bazylię, tymianek i czosnek 
c) wanilię, anyż i szafran 
d) goździki i koper 
 

7 Deser składający się z ubitej śmietany o smaku waniliowym i kakaowym, migdałów, rodzynków i bezy nazywa się: 
a) bitą śmietaną z owocami  b) kremem sułtańskim 
c) melbą   d) bita śmietaną z bakaliami 
 

8 Określ, ile cukru potrzeba do sporządzenia 50 porcji kompotu z jabłek, jeżeli do 10 porcji potrzeba 150g cukru? 
a) 250g  b) 300g  c) 750g  d) 1000g 
 

9 Podczas zagęszczania mleczka waniliowego zachodzi proces: 
a) klepkowania skrobi  b) retrogradacji skrobi 
c) koagulacji białek występujących w żółtkach jaj 
d) koagulacji białek występujących w całych jajach 
 



10 Właściwą konsystencję kisielu uzyskujemy dzięki: 
a) pęcznieniu białek mąki występujących w zawiesinie 
b) denaturacji białek mleka 
c) koagulacji białek mleka 
d) klepkowaniu skrobi 
 

11 Mus truskawkowy podaje się: 
a) w salaterce  b) w nelsonce 
c) w pucharku  d) na talerzyku deserowym 
 

12 Żelatyna służy do zestalania: 
a) kisieli i musów  b) musów i kremów 
c) kisieli i budyniów d) budyniów i sufletów 
 

13 Desery z mąki i kasz zaliczamy do deserów: 
a) zestalanych skrobią b) zestalanych żelatyną 
c) nie zestalanych  d) mrożonych 
 

14 Leguminami nazywa się desery z: 
a) owoców b) kwaśnego mleka 
c) śmietanki d) kasz 
 

15. Kompot francuski sporządza się z owoców: 
a) południowych konserwowych 
b) jagodowych mrożonych 
c) krajowych świeżych 
d) pestkowych mrożonych 
 

16 Na galaretki przeznacza się owoce z dużą zawartością: 
a) witamin b) karotenu 
c) pektyn d) błonnika 
 

17 Panna cotta to włoski deser, którego główny składnik to 
A lody  B serek mascarpone 
C śmietanka D marcepan. 

KONIEC 

Uwaga!  
I. Proszę o przyswojenie materiału nauczania z działu „Zupy i sosy gorące” zawartego w 

podręczniku strony od 41 do 69 oraz w przesłanych plikach z dnia 16 i 23 marca, a także z 
działu „Desery” – podręcznik strony od 70 do 89 oraz w przesłanym pliku z dnia 30 marca. 

II. Następnie powtarzacie wiadomości.  
III. Proszę samodzielnie napisać powyższe sprawdziany w formie dokumentów programu WORD.  

W każdym z tych dokumentów muszą być następujące dane: 

 nazwa przedmiotu,  

 nazwa klasy,  

 imię i nazwisko ucznia, data, 

 rodzaj przesyłanej pracy np. referat, rozprawka, sprawdzian, 

 nr zadania lub nr pytania i jego treść itp. oraz litera i treść odpowiedzi lub 

rozwiązania itp. 

Przykład:  

Technologia gastronomiczna  
Klasa III K  Kamila Kamińska dnia 15 kwietnia 2020 r. 
 
Sprawdzian: Zupy i sosy gorące. 
 

1. Zupy gorące podaje się w temperaturze co najmniej  D)  55 0C ( ) 
itd. 



Piszemy tylko numer i treść zadania oraz literę i treść prawidłowej odpowiedzi np. 

10. Składnikiem sosu Cumberland jest :   A – mięta  ( ) 
 

IV. Sporządzone dokumenty proszę przesłać na mój adres: danuta.olas@wp.pl do dnia  
- 15 kwietnia 2020 r. Sprawdzian „Zupy i sosy gorące” 
- 22 kwietnia 2020 r. Sprawdzian „Desery” 
 
Mój numer telefonu 696 189 318 

 
Po powrocie do szkoły ponownie będą przeprowadzone sprawdziany z powyższego zakresu materiału. 
 
Powodzenia! 

Pozdrawiam cieplutko ❤❤❤ 
 

mailto:danuta.olas@wp.pl

