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Temat:  1. Powtórzenie wiadomości. 

2. Sprawdzian „Urządzenia chłodnicze w gastronomii” 

 

Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać tematy lekcji. 

Proszę powtórzyć lekcje dotyczące chłodzenia i zamrażania oraz urządzeń stosowanych 

w gastronomii do chłodzenia i zamrażania. 

Proszę samodzielnie napisać poniżej podany sprawdzian. Przypominam – piszemy numer 

i treść pytania oraz literę i treść odpowiedzi.  

Napisany sprawdzian proszę wysłać na mój adres danuta.olas@wp.pl w terminie do dnia 

20 maja 2020 r. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(Klasa  Imię i nazwisko    Data 
 

SPRAWDZIAN „Urządzenia chłodnicze w gastronomii”   Pkt. ………/10 

1. Chłodzenie dotyczy temperatur od  

A) od -18 do 00C   B) od -2 do + 10o C 

C) ) od +2 do + 8 C  D) ) od -0 do + 10o C 

 

2. Zamrażanie zalicza do metod utrwalania żywności 

A) chemicznych   B) osmotycznych  

C) kombinowanych  D) fizycznych 

 

3. Do chłodzenia żywności podczas transportu lotniczego, przesyłek kurierskich ma 

zastosowanie 

A) ciekły azot   B) suchy lód 

C) amoniak   D) freon 

 

4. Przejścia substancji ze stanu stałego w gaz, z pominięciem fazy ciekłej nazywa się 

A) parowaniem   B) degradacja   

C) sublimacja  D) retrogradacja 
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5. Na zdjęciu przedstawiona jest 

 

A) szafa chłodnicza bankietowa 

B) chłodziarka dwutemperaturowa 

C) szafa chłodnicza bankietowa 

D) lodówka na próbki żywności 
 

 

6. Na zdjęciu przedstawione je urządzenie o nazwie 

 

A) zamrażarka skrzyniowa 

B) schładzarka odpadów 

C) szafa chłodnicza bankietowa 

D) lodówka na próbki żywności 

 
 

7. Do urządzeń chłodniczych technologicznych zalicz się: 

A) szafy chłodnicze bankietowe  B) chłodziarki dwutemperaturowe 

C) lodówki na próbki żywności  D) Lady sałatkowe 

 

8. Gorącą potrawę można bardzo szybko schłodzić w urządzeniu o nazwie 

A zamrażarka    B) lodówka  

C) szokówka    D) szafa mroźnicza 

 

9. Na zdjęciu przedstawione je urządzenie o nazwie 

 

A) witryna chłodnicza 

B) schładzarka sałatek 

C) lada chłodnicza bankietowa 

D) barek sałatkowy 

 
 

10. Do urzązdeń chłodniczych ekspozycyjnych zalicza się 

A kostkarki do lodu   B) kruszarki do lodu  

C) automaty do lodów   D) witryny chłodnicze 

KONIEC 

Powodzenia! 


