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Pracownia Planowania 

SPRAWDZIAN 

Żywienie różnych grup ludności 
 

1  Podstawą żywienia dzieci do 3-go roku życia są: 
A) produkty mleczne      B) warzywa 
C) owoce                D) jaja 
 

2  Dzieciom w wieku przedszkolnym należy dostarczać składników budulcowych, głównie: 
A) żelaza i Wit. C       B) białka i wapnia     C) białka i Wit. D      D) białka i błonnika 
 

3  Aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania energetycznego dzieci w wieku szkolnym należy podać im 
A) pieczywo i kasze      B) mięso smażone 
C) makaron i twarożek    D) warzywa i owoce 
 

4  Żywienie dzieci w przedszkolu powinno pokrywać ich dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze w ilości 
A) 100%   B) 90%            C) 70%        D) 50% 
 

5  Zapotrzebowanie na białko w wieku 16 – 20 lat wynosi około: 
A) 200g  B) 150 g        C) 100 g          D) 75 g 
 

6  Produkty o dużej ilości błonnika to 
A) przetwory mleczne  B) chude mięso 
C) przetwory zbożowe  D) jaja 
 

7  Budowanie maksymalnej masy kostnej (której wielkość zadecyduje w przyszłości o skłonnościach do osteoporozy) przypada 
na okres 
A) 1 - 3 lat   B) przedszkolny 
C) gimnazjum   D) szkoły ponadgimnazjalnej 
 

8  Posiłki typu fast food zawierają dużo 
A) białka i tłuszczu  B) minerałów i kalorii 
C) tłuszczu i soli   D) tłuszczu i witamin 
 

9  Osoby pracujące ciężko fizycznie mają większe zapotrzebowanie na węglowodany i dlatego wzrasta też zapotrzebowanie 
na  
A  Wit. A  B) Wit. B C) Wit.C        D) wit. D 
 

10  Zalecana osobom starszym ilość posiłków w ciągu dnia  
A  3  B)  4  C)  5  D)  6 

Koniec 

Uwaga!  
I. Proszę o przyswojenie materiału nauczania z działu „Zasady żywienia różnych grup ludności” zawartego w 

przesłanym pliku z dnia 31 marca.  
II. Następnie powtarzacie wiadomości.  

III. Proszę samodzielnie napisać powyższy sprawdzian w formie dokumentu programu WORD.  
W tym dokumencie 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… itp. oraz odpowiedź lub rozwiązanie itp. 

Przykład:  



Pracownia planowania żywienia  
Klasa III TGTF  Kamila Kamińska dnia 09 kwietnia 2020 r. 
 
Sprawdzian: Żywienie różnych grup ludności 
 

1. Podstawą żywienia dzieci do 3-go roku życia są  D)  jaja  ( ) 
itd. 
Piszemy tylko numer i treść zadania oraz literę i treść prawidłowej odpowiedzi np. 
 

IV. Sporządzony dokument proszę przesłać na mój adres: danuta.olas@wp.pl do dnia 09 kwietnia 2020r. 
Mój numer telefonu 696 189 318 

 
Po powrocie do szkoły ponownie będzie przeprowadzony sprawdzian z powyższego zakresu materiału. 
 
Powodzenia! 

Pozdrawiam cieplutko ❤❤❤ 
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