
 Ciasta, kremy, masy- test sprawdzający  
1. Kruchość ciasta kruchego wynika między innymi z dodania  
a) środka spulchniającego.  

b) żółtek.  

c) kwaśnej śmietany.  

d) piany z białek.  

2. Podstawowe surowce do sporządzenia ciasta biszkoptowego to:  
a) mąka pszenna, jaja, cukier, masło.  

b) mąka pszenna, jaja, cukier.  

c) cukier, jaja, mąka, proszek do pieczenia.  

d) masło, żółtka, mąka pszenna  

3. Ciasto półkruche:  
a) jest zarabiane w naczyniu.  

b) jest zarabiane na stolnicy.  

c) nie zawiera środków spulchniających.  

d) sporządza się bez dodatku płynów.  

4. Tarty są to wyroby z ciasta:  
a) kruchego.  

b) drożdżowego.  

c) francuskiego.  

d) biszkoptowego  

5. Proporcje jaj do cukru oraz do mąki 2:1:1 są charakterystyczne dla ciasta:  
a) parzonego.  

b) kruchego.  

c) biszkoptowego.  

d) francuskiego.  

6. Stosunek mąki pszennej do ziemniaczanej w cieście piaskowym wynosi:  
a) 1:1.  

b) 1:2.  

c) 2:1.  

d) 1,5:1  

7. Keksy sporządzane są z ciasta:  
a) półkruchego i francuskiego.  

b) piernikowego i piaskowego.  

c) biszkoptowego i piaskowego.  

d) drożdżowego i biszkoptowego  

8. Drożdże są to:  
a) jednokomórkowe grzyby.  

b) mikroorganizmy zwiększające swoją objętość.  

c) fizyczne środki spulchniające.  

d) dodatki smakowe do ciasta drożdżowego.  

9. Do ciasta drożdżowego dodaje się tłuszcz:  
a) na początku zarabiania.  

b) w trakcie zarabiania.  

c) na początku wyrabiania.  

d) pod koniec wyrabiania.  

 



10. Ciasto drożdżowe jest nadmiernie wyrośnięte, gdy:  

a) do ciasta nie dodano soli.  

b) dodano zbyt dużo cukru.  

c) temperatura pieczenia jest za niska.  

d) temperatura pieczenia jest za wysoka.  

11. Grunt jest to:  
a) ciasto sporządzone z mąki, jaj i wody o konsystencji pierogowego.  

b) masa potrzebna do sporządzenia kremu russel.  

c) podstawowa masa do sporządzania kajmaku.  

d) mieszanina mąki i tłuszczu stosowania w produkcji ciasta francuskiego.  

12. Konsystencję ciasta parzonego regulować można przez dodatek:  
a) wody  

b) jaj  

c) tłuszczu  

d) śmietany  

13. Temperatura pieczenia ciasta francuskiego wynosi:  
a) 200 oC.  

b) 225 oC.  

c) 240 oC.  

d) 260 oC  

14. Ciasto uzyskiwane poprzez mieszanie ubitej masy jajowo-cukrowej z mąką to:  
a) ciasto parzone  

b) ciasto biszkoptowe  

c) ciasto kruche  

d) ciasto półfrancuskie  

15. Wyrastanie ciasta francuskiego następuje wskutek:  
a) gwałtownego wytapiania się tłuszczu.  

b) całkowitego zamknięcia piekarnika.  

c) dekstrynizacji skrobi.  

d) gwałtownego parowania wody.  

16. Masy grylażowe sporządza się z:  
a) orzechów i cukru.  

b) orzechów cukru i tłuszczu.  

c) migdałów i cukru  

d). migdałów, cukru i białka jaj  

17. Zaparzanie mąki pszennej gorącą wodą z tłuszczem, dodanie jaj, wyrobienie masy, to 

technika sporządzenia ciasta                                                                                                                              

a) kruchego                                                                                                                                                                

b) parzonego                                                                                                                                      

c) drożdżowego                                                                                                                                                         

d) francuskiego  

18. Posmarowanie płatu ciasta biszkoptowego kremem, zwinięcie w rulon, to technika 

sporządzenia :                                                                                                                                                     

a) rolady                                                                                                                                                                         

b) strucli                                                                                                                                                                   

c) croissanta                                                                                                                                                                                           

d) buszejki  



19. Słone ciasto drożdżowe lub kruche z nadzieniem z kapusty to:  

a) ptyś.  

b) krokiet.  

c) pasztecik.  

d) eklerka.  

20. Jakiego środka spulchniającego dodasz do ciasta półkruchego?  
a) proszku do pieczenia.  

b) piany ubitej z białek.  

c) drożdży.  

d) sody.  

21. Do ozdabiania wyrobów cukierniczych kremem służy:  
a). praska.  

b). szpryca.  

c). tortownica.  

d). mandolina.  

22. Składniki ciasta kruchego to:  
a) mąka, jaja, cukier i proszek do pieczenia.  

b) mąka, żółtka, cukier i tłuszcz.  

c) mąka, jaja, cukier i tłuszcz.  

d) mąka, jaja i cukier.  

23. Ciasto drożdżowe pieczemy w temperaturze:  
a) 200÷220 °C  

b) 175÷200 °C.  

c) 160÷180 °C.  

d) 225 ÷240oC  

24. Wskaż właściwą kolejność dodawania półproduktów przy sporządzaniu ciasta  

biszkoptowego:  
a) żółtka, cukier, mąka, piana z białek.  

b) cukier, mąka, żółtka, piana z białek.  

c) piana z białek, mąka, żółtka, cukier.  

d) piana z białek, cukier, żółtka, mąka  

25. Zymazą nazywamy:  
a) zakwas  

b) rozczyn  

c) enzymy produkowane przez drożdże  

d) proces fermentacji ciasta  

26. Zaznacz grupę, która zawiera tylko ciasta spulchniane metoda fizyczną:  
a) biszkoptowe, biszkoptowo-tłuszczowe  

b) drożdżowe, piernikowe  

c) biszkoptowe, parzone  

d) półkruche, piaskowe  
27. Reakcja prowadzona przez drożdże to:  
a) fermentacja cukrowa  

b) fermentacja octowa  

c) dojrzewanie ciasta  

d) fermentacja alkoholowa  

28. Masa do tortów przyrządzana na bazie masła, jaj, cukru to:  
a) krem śmietankowy  

b) krem holenderski  

c) krem russel  

d) krem karpatkowy  



29. Wyrastanie ciasta francuskiego następuje wskutek:  
a) gwałtownego wytapiania się tłuszczu.  

b) całkowitego zamknięcia piekarnika.  

c) dekstrynizacji skrobi.  

d) gwałtownego parowania wody  

30. W cieście kruchym stosunek mąki do tłuszczu i do cukru jest taki jak:  
a) 1:2:3  

b) 2:3:1  

c) 3:1:2  

d) 3:2:1  

31. Zaznacz przyprawy korzenne stosowane do piernika:  
a) gałka muszkatołowa, bazylia  

b) cynamon, imbir, pieprz, kolendra  

c) pieprz, cynamon, goździki, imbir, gałka muszkatołowa  

d) rozmaryn, pieprz, cynamon, imbir  

32. Które z poniższych wypieków sporządza się z ciasta parzonego?  
a) keksy  

b) ptysie  

c) strucle  

d) croissanty  

33. Zjawisko „zaciągania ciasta” spowodowane jest:  
a) zbyt długim wyrabianiem ciast kruchych  

b) zbyt dużym nasączeniem wyrobów z ciasta  

c) niewłaściwym formowaniem wyrobów  

d) przetrzymywaniem wyrobów w wilgotnym pomieszczeniu  

34. Krem szwedzki otrzymywany jest:  
a) na zimno  

b) na ciepło  

c) przez zaparzanie  

d) przez gotowanie  

35. Metoda dwufazowa produkcji ciasta drożdżowego polega na:  
a) przyrządzeniu ciasta bez rozczynu  

b) wytworzeniu go z dwóch rodzajów drożdży  

c) przyrządzeniu rozczynu i przerobieniu go na ciasto  

d) wymieszaniu składników i poddaniu ich dwukrotnej fermentacji  

36. Celem przebijania ciasta podczas fermentacji jest:  
a) zwiększenie pęcherzyków powietrza w gotowym cieście  

b) usunięcie nadmiaru CO2 i doprowadzenie powietrza  

c) zmniejszenie objętości ciasta do formowania  

d) przyspieszenie fermentacji  

37. Ciasta francuskie spulchniane są metodami:  
a) biochemicznymi  

b) fizycznymi  

c) chemicznymi  

d) biologicznymi  

38. Wyroby z ciasta parzonego charakteryzują się:  
a) listkowaniem  

b) ścisłą konsystencją  

c) bardzo drobnymi porami  

d) dużymi wolnymi przestrzeniami 

Dzień dobry! 

Proszę przesłać odpowiedzi na adres gocha-zimna@wp.pl 

mailto:gocha-zimna@wp.pl


T : Charakterystyka zwierząt rzeźnych i dziczyzny. 

1. Co oznacza termin mięso? 

………………………………………………………………………………… 

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

 

2. Scharakteryzuj i opisz grupy zwierząt dostarczających mięso. 

 

Trzoda chlewna 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

… 

Bydło rogate  

………………………………………………………………………………… 

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

Owce 

……………………..……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Konie………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Kozy………..…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

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

Króliki…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

T: Badanie weterynaryjne  i znakowanie mięsa 

Jakość mięsa zależy od rasy, wieku, płci, sposobu 

żywienia i stanu zdrowotnego zwierzęcia. Mięso zanim zostanie poddane obróbce 

technologicznej poddaje się kontroli weterynaryjnej: 

po wyładunku ze środka transportowego czyli w chwili skupu, 

przed ubojem, aby wyeliminować zwierzę z widocznymi objawami choroby, 

po uboju badanie dotyczy chorób bakteryjnych, pasożytów. 



Kontrola weterynaryjna może wykryć w mięsie obecność niepożądanych, groźnych 

pasożytów dla człowieka. Są nimi: 

wągry występujące u trzody i bydła, wywołują chorobę zwaną wągrzycą, 

włośnie, które występują u trzody chlewnej i wywołują włośnicę nazywaną trychinozą, 

priony w mięsie wołowym wywołują chorobę BSE, która u ludzi prowadzi do choroby 

Jakoba-Creutzfeldta. 

Po kontroli weterynaryjnej mięso klasyfikuje się na grupy i znakuje pieczęciami o różnych 

kształtach (rys. 1.). 

 

    Ćwiczenie1. 
Opisz stemple kontroli weterynaryjnej- ( narysuj w zeszycie 

przedmiotowym) i prześlij scan lub zdjęcie 
 

 
 

 
 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………… 

 

 


