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Tematy lekcji:  I. Produkty zbożowe – część I 

  II. Sprawdzian „Ocena towaroznawcza jaj” 

 

Temat: Produkty zbożowe. 

Proszę o przyswojenie wiadomości zawartych w podręczniku w rozdziale numer 12 „Produkty zbożowe” od strony 

135 do strony 145. W skład tego materiału wchodzą następujące zagadnienia: 

1. Rodzaje i charakterystyka zbóż. 

2. Budowa, skład chemiczny i wartość odżywcza ziarna zbóż – proszę zwrócić szczególną uwagę na budowę 

ziarna zbożowego i rozmieszczenie składników odżywczych, ponieważ z tego wynika wartość odżywcza, a 

także następne zagadnienia dotyczące produktów zbożowych.  

3. Mąka. 

 

II. Sprawdzian „Ocena towaroznawcza jaj” 

1. Proszę powtórzyć wiadomości korzystając z wiadomości zawartych w podręczniku od strony 129 do strony 

134, oraz w przesłanym pliku z dnia 19 marca 2020 roku. 

2. Proszę samodzielnie napisać zamieszczony poniżej 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 np. referat, rozprawka, sprawdzian, 

 nr zadania nr pytania… itp. oraz odpowiedź lub rozwiązanie itp. 

 

Przykład:  

Technologia gastronomiczna  
Klasa I TG1TS1   Kamila Kamińska dnia 15 kwietnia 2020 r. 
 
Sprawdzian: Ocena towaroznawcza mleka i przetworów 
 

1. Głównym białkiem mleka jest  D)  elastyna  ( ) 

2. Homogenizacja mleka polega na  D)  utrwalaniu mleka wysoką temp. ( ) 
itd. 
Piszemy numer i treść zadania oraz literę odpowiedzi i prawidłową odpowiedź. 
 

I. Sporządzony dokument proszę przesłać na mój adres: danuta.olas@wp.pl  (małe literki) do dnia 15 
kwietnia 2020r. 
Mój numer telefonu 696 189 318 

 
Po powrocie do szkoły ponownie będzie przeprowadzony sprawdzian z powyższego zakresu materiału. 
 
Powodzenia! 

Pozdrawiam  ❤❤❤ 
 

 

 

 

Sprawdzian na następnej stronie! 

mailto:danuta.olas@wp.pl
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Technologia gastronomiczna 

Sprawdzian  Ocena towaroznawcza jaj. 

1.Skorupa jaja zbudowana jest głównie z: 
A. siarczanu magnezu    B. węglanów i fosforanów wapnia i magnezu 
C. węglanów sodu i potasu   D. siarczku żelaza 
 

2.Komora powietrzna: 

A. powiększa się podczas przechowywania jaj B. zmniejsza się podczas przechowywania jaj 
C. nie zmienia swojej objętości   D. zanika 
 

3.Jednym z podstawowych składników żółtka, którego nie ma w białku jest: 
A. witamina C  B. wapń 
C .białko   D. tłuszcz 
 

4.Podczas przechowywania jaj następuje: 
A. zwiększanie masy jaja   B. utrata masy 
C. gęstnienie białka   D. bielenie białka 
 

5. Wpisz co wskazują strzałki nr 1, 2, 3 i 4.  ( 4 pkt.) 

 
6. Jajka konsumpcyjne przechowujemy  przez okres …………….dni. 
 

7. O wysokiej wartości odżywczej jajek decyduje: 

 A. witamina C i białka.    B. witamina A i tłuszcz. 
 C. witamina A i białka.    D. witamina C i wapń. 
 

8.  Żółtko jaja zawiera białka w ilości: 
A) 16 %   B) 12 % 
C) 22 %   D) 35 % 
 

9. Wartość kaloryczna 100 g jaj to około: 

A) 50 kcal  B) 100 kcal 
C) 150 kcal  D) 200 kcal 
10. Próba wodna służy do  

A) oceny świeżości jaj  B) dezynfekcji jaj 
C) wykrycia zanieczyszczeń D) określenia rodzaju chowu kur 
 

11. Metodą dezynfekcji jaj jest.  

A) próba wodna    B) prześwietlanie owoskopem 
C) zanurzenie w roztworze octu  D) naświetlenie promieniami UV 
 

12. Wymień zasady jakich należy przestrzegać, aby zapobiec zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu treści jaj. .( 4 pkt) 

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

14. Oznakowanie systemu hodowli oznacza: ( 4 pkt.) 

 0 ……………………………………. 
 1 ……………………………………… 
 2 ……………………………………… 
 3 ………………………………………….. 
 

15. Średnia masa jaj przyjęta do obliczeń w technologii gastronomicznej wynosi: 

A)  40 g  B) 50 g  C) 55 g  D) 60 g 


