
Dzień dobry!  

Proszę rozwiązać test i przesłać rozwiązania w terminie- 22.05.2020 (piątek ) do godz. 15:00 ,na adres 

: gocha-zimna@wp.pl 

Serdecznie pozdrawiam  

M. Zimna 

 

 

Test –  Mięso zwierząt rzeźnych  

1.Mięso zdatne do spożycia oznaczono pieczęcią: 

A. W kształcie  owalnym oraz koła 

B. W kształcie kwadratu 

C. W kształcie prostokąta 

D. W kształcie trójkąta 

2.Mięso podczas obróbki termicznej zmienia barwę na skutek rozkładu: 

A. Cukru 

B. Skrobi 

C. Mioglobiny 

D. Tłuszczu 

3.Najważniejszą tkanką w mięsie jest: 

A. Tkanka kostna 

B. Tkanka mięśniowa 

C. Tkanka łączna 

D. Krew 

4. Mięso należy do produktów 

A. Alkalicznych 

B. Zasadotwórczych 

C. Kwasotwórczych 

D. Obojętnych 
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5.Mięso pierwszej jakości charakteryzuje się: 

A. Dużą ilością tłuszczu 

B. Dużą ilością tkanki łącznej 

C. Dużą ilością tkanki mięśniowej 

D. Dużą ilością tkanki chrzęstnej 

6.Najważniejszym białkiem tkanki mięśniowej są: 

A. Miogen i miozyna 

B. Skleroproteiny 

C. Kolagen i elastyna 

D. Elastyna i mioglobina 

7.Smak i zapach mięsom nadaje: 

A. Kreatyna, kreatynina 

B. Puryna 

C. Kwasy organiczne 

D. Mezoinoryt 

8. Zamrożenie mięsa następuje w temperaturze: 

A. 16*C – 20* C 

B.- 18*C – 40*C 

C.    4*C – 8*C  

D. – 6* C – 9* C 

9. Peklowanie mięsa polega na: 

A. Dodaniu cukru 

B. Moczeniu w wodzie z octem 

C.  Dodawaniu mieszanki peklującej 

D. Dodawaniu skrobi 

10.Oznaką przedawkowania mieszanki peklującej jest: 

A. Kurczenie się mięsa 



B. Zmiana zabarwienia i gorzki smak 

C. Gąbczasta struktura mięsa 

D.  Słodki smak 

11. Wędzenie jest to: 

A. Dodawanie cukru do mięsa 

B. Suszenie wyrobów mięsnych 

C. Gotowanie na parze 

D. Poddawanie produktu działaniu dymu wędzarniczego i ciepła 

12. Do przechowywania mięsa używa się warzyw o silnym aromacie.Mogą to być: 

A. Czosnek, chrzan, seler 

B. Marchew, buraczki, fasola 

C. Bób, koper, ziemniaki 

D. Cykoria szpinak 

13. Półtusza wieprzowa dzieli się na elementy kulinarne. Spośród nich najwyższą wartość kulinarną 

posiada: 

A. Polędwica 

B. Karkówka 

C. Golonka  

D. Żeberka 

14.Szynka cielęca to: 

A.Rozbef 

B. Schab 

C. Udziec 

D. Górka 

15.Dobrej, jakości elementem tuszy wołowej jest  

A. Goleń 

B. Rozbef 

C. Szponder  



D. Mostek 

16.Comber to element kulinarny półtuszy: 

A. Wieprzowej 

B. Wołowej 

 C. Końskiej  

D. Baraniej 

17.Wysokowartościowe podroby to: 

A. Żeberka i ozorki  

B. Wątroba, mózg 

C. Śledziona i nerki 

D. Grasica i nogi 

18. Opisz elementy gastronomiczne tuszy wołowej 

 

 

1……………………………………  2………………………………………… 

 

3……………………………………  4………………………………………… 

 

5……………………………………  6………………………………………… 

 

7……………………………………  8………………………………………… 

 

9……………………………………10………………………………………… 



 

11………………………………… 12……………………………………… 

 
13………………………………… 14………………………………………….   

 

 

 

19.Opisz elementy gastronomiczne tuszy wieprzowej  

 

1……………………………………2…………………………………………  
 

3……………………………………4………………………………………… 

 
5……………………………………6………………………………………… 

 

7……………………………………8………………………………………… 

 

9……………………………………10………………………………………… 

 

11……………………………………12……………………………………… 

 

13……………………………………14……………………………………… 

 

15……………………………………16……………………………………… 

 

17……………………………………. 
 

20. Jakie części można wyróżnić w udźcu cielęcym ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Jakie elementy gastronomiczne wyróżniamy w udźcu wołowym? 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Temat: Obróbka wstępna mięsa zwierząt rzeźnych 

1.Do obróbki wstępnej mięsa zalicza się takie procesy jak: 

 Rozmrażanie 

 Mycie 

 Wykrawanie ( usuwanie kości,  nadmiaru tłuszczu ,powięzi i ścięgien ) 

 Porcjowanie 

 Pobijanie i formowanie 

oraz zabiegi dodatkowe: 

 Wykańczanie półproduktów ( solenie, oprószanie mąką, panierowanie) 

 Szpikowanie 

 Peklowanie 

 Marynowanie 

 

 

Korzystając z podręcznika ( Część z 1 ) odpowiedz w zeszycie 

przedmiotowym na pytania : 

1. Jak należy prawidłowo przeprowadzać proces rozmrażania mięsa? 

odpowiedź uzasadnij. 

2. Jakie są sposoby wykańczania powierzchni półproduktów mięsnych? 

Na czym polegają? 

                                                             ( str.231  tabela 11.6)  

3. Jaki jest cel szpikowania mięsa (co można wykorzystać do 

szpikowani)? 

4. Jaki jest cel peklowania mięsa ? 

5. Do jakich mięs stosuje się marynowanie?. Wymień składniki marynat. 

 

Temat: Dobór techniki wykonania potrawy w zależności od jakości mięsa 

Na przydatność surowca do określonych celów kulinarnych wpływają: 

 Gatunek ,pleć, rasa i wiek zwierzęcia 



 Sposób przygotowania zwierzęcia do uboju. 

 Postępowanie poubojowe, a zwłaszcza stopień dojrzałości mięsa 

 Rodzaj elementu kulinarnego, zawartość i rodzaj tkanki łącznej 

 Stan sanitarno-higieniczny mięsa. 

 

 

1.Gotowanie w płynie_: 

- mięso pochodzące ze starszych sztuk zawierające średnią i dużą ilość tkanki 

łącznej,                                                                                                                                               

-cienkie mięśnie poprzerastane tkanką łączną,                                                                                          

-mięsne masy mielone. 

2.Smażenie: 

-mięso ze zwartych mięśni, bez tkanki łącznej,                                                                                     

-ze sztuk młodych, mięso rozdrobnione bez dodatków,                                                  

-mięso rozdrobnione z dodatkami. 

3.Duszenie : 

-mięso zawierające średnią ilość tkanki łącznej,                                                                                       

-mięso z fragmentem kości,                                                                                                                 

-mięso ze ,,zwartych” mięśni. 

4. Pieczenie: 

-grube lub formowane partie mięśni bez tkanki łącznej, wskazane z młodych 

zwierząt. 

5. Na rysunkach półtusz: wieprzowej, wołowej i cielęcej, zaznacz kolorem 

czerwonym elementy przeznaczone do smażenia, kolorem żółtym do 

gotowania, pozostaw w kolorze białym do duszenia. ( wykorzystaj tabelę 11.9 

str. 236 oraz rys.11.7) 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


