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Tematy lekcji:  1. Powtórzenie wiadomości. 
  2. Sprawdzian „Sporządzanie potraw z mąki i kasz”. 
W zeszycie przedmiotowym proszę wpisać tematy lekcji. Proszę powtórzyć wiadomości, następnie proszę 
samodzielnie rozwiązać zadania poniżej podanego sprawdzianu i rozwiązanie wysłać na mój adres 
danuta.olas@wp.pl do dnia 20 maja 2020r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPRAWDZIAN 

Sporządzanie potraw z mąki i kasz Pkt. ……../ 33 

1. Jaki jest stosunek suchego makaronu do wody podczas gotowania  
a) 1:2  b)1:3  c)1:5          d)1:6 
 

2.Otrzymuje się ją przez dokładne wymieszanie mąki z zimnym płynem, a następnie wlewa do gorącej potrawy 
cienkim strumieniem ciągle mieszając. Jest to: 
a) zasmażka  b) zawiesina  c) podprawa zacierana  d) zaklepka 
 

3. Czynność polegająca na posypywaniu potrawy suchą mąka to: 
a) zasmażanie  b) oprószanie  c) hartowanie  d)  
 

4. Mąkę uciera się z tłuszczem (1:1), rozprowadza gorącym płynem, łączy z potrawą i doprowadza do wrzenia to 
technika sporządzania; 
a) zasmażki  b) zawiesiny  c) podprawy zacieranej 
 

5. Do rozgrzanego na patelni tłuszczu dodaje się mąkę i ogrzewa aż do uzyskania odpowiedniego zabarwienia 
(kremowego, jasnozłotego, ciemnozłotego) to technika sporządzania : 
a) zawiesiny  b) zasmażki  c) podprawy zacieranej 
 

6. Największe właściwości zagęszczające posiada zasmażka 
a) I stopnia  b) II stopnia  c) III stopnia 
 

7. Ciasta wyrabiane na stolnicy to:  (4 pkt) 
a. ...................................... 
b. ...................................... 
c. ………………………… 
d. …………………………. 
 

8. Ciasta wyrabiane w naczyniu to:  (5 pkt) 
a. ....................................................................... 
b. .................................................................... 
c. ....................................................................... 
d. .................................................................... 
e. ...................................................................... 
 

9.Zupy „krem” zagęszcza się: 
a) zasmażką II stopnia  b) zawiesiną z mąki ziemniaczanej 
c) podprawą zacieraną  d) przez oprószanie 
 

10.Ciasto na kluski francuskie sporządza się z: 
a) mąki, jaj, wody   b) maki, jaj, masła, wody 
c) mąki, jaj, masła   d) maki, jaj, oleju. 
 

11.Łazanki produkuje się z: 
a) ciasta pierogowego   b) ciasta makaronowego 
c) ciasta naleśnikowego   d) ciasta kluskowego 
 

12.Knedle to wyrób z ciasta: 
a) zacierkowego  b) kluskowego 
c) ziemniaczanego  d) ziemniaczano- serowego 
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13. Zacieranie kasz drobnych jajem ma na celu: 
a) podniesienie wartości odżywczej  b) sklejanie ziarenek kaszy 
c) wytworzenie osłonki białkowej na ziarnkach kaszy 
 

14 Stosunek mąki i tłuszczu w zasmażce powinien wynosić: 
a) 1 : 2  b) 1,5 : 1 c) 1 : 1  d) 2 : 1 
 

15. Uporządkuj kolejno etapy produkcji ciasta: 
zarabianie ciasta  (...........) 
obróbka cieplna  (...........) 
wyrabianie   (...........) 
formowanie   (...........) 
przesiewanie mąki  (........... 
 

16.W trakcie sporządzania zasmażki skrobia ulega 
A) izomeryzacji,   B)dekstrynizacji    
C) denaturacji     D) transyfikacji 
 

17. Wielkość gotowej porcji makaronu jako danie podstawowe wynosi; 
A  150 - 170 gram    B) 200 - 250 gram    C) 250 - 300 gram 
 

18. Właściwości zagęszczające mąki wynikają z: 
a) obecności białka w mące  b) obecności skrobi w mące 
c) obecności popiołu ogółem  d) obecności witamin 
 

19. Wymień sposoby formowania naleśników        (5 pkt) 
………………………………………………… …………………………………………………………………. 
………………………………………………… ………………………………………………………………….. 
………………………………………………… ………………………………………………………………….. 
 

20. Do gotowania 1,5 kg suchego makaronu należy użyć  
A)  4 litry wody  B)  6 litrów wody 
C)  5 litrów wody D)  9 litrów wody 
 

21. Wielkość porcji ugotowanego makaronu jako dodatek do drugiego dania to 
A  100 g B) 150 g C) 200 g D) 250 g 
 

22. Kształt makaronu „farfalle” to: 
A) muszelki  B) kokardki 
C) rurki   D) kolanka 

KONIEC 


