
 
 

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 

 

Sprawdzian wiadomości z technologii gastronomicznej 

Zakres- Procesy technologiczne w produkcji gastronomicznej 

Imię nazwisko……………………………………………………………..klasa……………………………………………………… 

 

1.Zjawisko osmozy polega na: 

a) samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną  większym z roztworu o 

stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym. 

b)samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o stężeniu 

większym do roztworu o stężeniu mniejszym. 

c)samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o stężeniu  

mniejszym do roztworu o stężeniu kowalencyjnym. 

d)samorzutnym przenikaniu rozpuszczalnika przez roztwory o równym ciśnieniu osmotycznym. 

2. Podaj kierunki przebiegu osmozy w produkcji gastronomicznej 

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

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

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

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

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

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

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

3.Proces ciemnienia warzyw podczas obróbki wstępnej wywołany jest 

działaniem……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4.Zjawisku ciemnienia warzyw można zapobiec 

przez……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

5.Jakie znasz rodzaje przenoszenia ciepła? 

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

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

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

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

6.Wymień fazy obróbki wstępnej: 

a)………………………………………………….. 

b)……………………………………………………….. 

7.Uszereguj etapy obróbki wstępnej, pamiętając o odpowiedniej kolejności poszczególnych 

czynności. 

a)sortowanie, mycie, oczyszczanie, płukanie, rozdrabnianie. 

b)rozdrabnianie, sortowanie, płukanie, oczyszczanie. 

c)płukanie, oczyszczanie, rozdrabnianie, sortowanie. 

d)mycie, oczyszczanie, płukanie, rozdrabnianie. 

8. Na czym polega proces gotowania? 

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

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

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

9. Wymień sposoby smażenia oraz podaj przykłady potraw. 

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

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

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

10.Podczas duszenia wykonywane są następujące procesy cieplne 

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Pieczenie polega na ogrzaniu półproduktu                                                                                                              

w środowisku……………………………………………………………………………………………                                                          

w temperaturze……………………………………………………………………………………………. 

12.Wyjaśnij pojęcia 

-reakcja Maillarda 



 
 

 

-blanszowanie 

-karmelizacja  

13.Dokonaj analizy pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w ogrzewanym półprodukcie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.Aby zapobiec stratom składników odżywczych w czasie gotowania należy 

a)gotować od wrzącej wody, pod przykryciem 

b)obsmażyć a potem gotować. 

c) przetrzymywać gotowe wyroby w gorącej wodzie. 

d)gotować od zimnej wody. 

15. Do metod obróbki cieplnej przyporządkuj odpowiednie objaśnienia, zaznaczając odpowiednie 

pole w diagramie. 

1.gotowanie.                                      a) ogrzewanie w temperaturze bliskiej 300 stopni C 

2.smażenie                                          b)może zachodzić w środowisku wodnym i parze. 

3.duszenie.                                         c) działanie gorącego suchego lub wilgotnego powietrza. 

4.pieczenie.                                        d) składa się z wstępnego obsmażania i gotowania. 

5.grilowanie                                       e) kontaktowe lub zanurzeniowe. 
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