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Technologia gastronomiczna 

Sprawdzian Potrawy z mleka i przetworów mleczarskich 

………………………………………………………………………………………………… Pkt. ………../ 12 
(imię i nazwisko, klasa, data) 
 
 
 

1 Przedstawiony na rysunku nóż służy do krojenia 
 

 

A) serów miękkich 

B)  parmezanu 

C)  sera brie 

D)  serów kwasowych 
 
 

2  Kompozycja serów powinna się składać z co najmniej 
A  2 – 4 gatunków  B  4 – 6 gatunków 
C)  3 – 5 gatunków  D)  5 – 7 gatunków 
 
 

3  Optymalna temperatura podawania serów to 
A)  4 – 6 0C         B) 5 – 10 0C           C)  12 - 16 0C          D)  18 - 20 0C 
 
 

4  Ogrzewanie mleka powoduje straty  
A) witaminy A  B) witaminy B 
C) witaminy D  D) witaminy E 
 
 

5  Wymień cztery zasady, których przestrzeganie ogranicza niekorzystne zmiany w mleku pod wpływem temperatury 
             pkt. 4 

A)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

B)…………………………………………………………………………………………………………………………. 

C)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

D)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

6  Głównym składnikiem kremu sułtańskiego jest 
A) śmietana 30% B) śmietana 33% 
C) śmietanka 18% D) śmietanka 30% 
 
 

7  W tłuszczu mleka obecna jest 
A) witamina A  B) witamina B2 
C) witamina C  D) witamina B12 
 
 

8  Kisiel karmelowy to potrawa zagęszczana 
A) karmelem  B) mąką pszenną 
C) żelatyną  D) mąką ziemniaczaną 
 
 

9  Suflet z sera to potrawa 
A) gotowana na parze  B) pieczona 
C) gotowana w wodzie  D) smażona 
 
Uwaga!  

I. Proszę o przyswojenie materiału nauczania z działu „Mleko i przetwory mleczne” zawartego w 
podręczniku strony od 92 do 100 oraz w przesłanym pliku z dnia 24 marca.  

II. Następnie powtarzacie wiadomości.  



III. Proszę samodzielnie napisać powyższy 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 lub nr pytania… itp. oraz odpowiedź lub rozwiązanie itp. 

Przykład:  

Technologia gastronomiczna  
Klasa II TGTF  Kamila Kamińska dnia 31 marca 2020 r. 
 
Sprawdzian: Potrawy z mleka i przetworów mleczarskich 
 

1. Przedstawiony na rysunku nóż służy do krojenia  D)  serów kwasowych  ( ) 

2. Kompozycja serów powinna się składać z co najmniej D)  5 – 7 gatunków  ( ) 
itd. 
Piszemy tylko numer i treść zadania oraz prawidłową odpowiedź np. 

9. Suflet z sera to potrawa : D – smażona  ( ) 
 

IV. Sporządzony dokument proszę przesłać na mój adres: danuta.olas@wp.pl do dnia 31 marca 2020r. 
Mój numer telefonu 696 189 318 

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

Pozdrawiam cieplutko ❤❤❤ 
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