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Temat: Powtórzenie wiadomości „Produkty zbożowe. Przygotowanie do sprawdzianu. Sprawdzian 

Sprawdzian :Zboża. Mąka, makarony.  ….…/17 pkt. 

1 Do zbóż chlebowych zalicza się 

A) jęczmień, żyto  B )ryż, pszenica  C)  pszenica, żyto D) owies, kukurydza 
 

2 Opisz przedstawione na rysunku elementy ziarna 5 pkt. 

    
3 Średnia zawartość wody w ziarnie zbóż wynosi 

A)  5 – 10%  B) 10 – 20%  C) 15 – 17%  D) 11 – 15% 
 

4 Zawartość węglowodanów w ziarnie zbóż wynosi około 

A) 15%  B) 30%   C) 50%   D) 70% 
 

5 Do witamin obecnych w zbożach należą witaminy 

A)   C, B  B)   C, K           C)   P, C    D)   B, E 
 

6 Typ mąki 2000 oznacza mąkę 

A) tortową  B) krupczatkę  C) makaronową  D) razową 
 

7 Enzymy rozkładające skrobię to 

A)  proteazy  B) amylazy  C) ksylazy  D) skrobazy 
 

8 Białka pszenicy w połączeniu z wodą tworzą gluten. Nazwy tych białek to:  2 pkt. 

……………………………………………………………      

9 Proces dekstrynizacji zachodzi 

A) w wysokiej temperaturze w obecności wody 

B) w wysokiej temperaturze bez wody 

C) w niskiej temperaturze w obecności wody 

D) w niskiej temperaturze bez wody 
 

10 Mąkę należy przechowywać w temperaturze 

A)  2 – 6oC  B) 12 – 15oC  C) 15 – 18oC  D) 18 – 22oC 
 

11 Makaron „penne” ma kształt 

A  wstążek  B) rurek  C) kolanek  D) kokardek 
 

12 Makaron „farfalle” ma kształt 

A) wstążek  B) rurek  C) kolanek  D) kokardek 

KONIEC 

1. Proszę powtórzyć wiadomości korzystając z podręczniku od strony 135 do strony 162, oraz z notatek w zeszycie.  
2. Proszę samodzielnie napisać zamieszczony powyżej sprawdzian w formie dokumentu programu WORD. 
W tym dokumencie muszą być następujące dane: nazwa przedmiotu, nazwa klasy, imię i nazwisko ucznia, data, rodzaj 
przesyłanej pracy tj. Sprawdzian: „Zboża. Mąka, makarony”, nr i treść zadania / pytania, oraz oznaczenie literowe i treść 
odpowiedzi lub rozwiązania.  
3. Sporządzony dokument proszę przesłać na mój adres: danuta.olas@wp.pl  (małe literki) do dnia 13 maja 2020r. 
Mój numer telefonu 696 189 318  
Po powrocie do szkoły ponownie będzie przeprowadzony sprawdzian z powyższego zakresu materiału. 

Powodzenia! Pozdrawiam  ❤❤❤ 


