
KlasaITG1TF1bhpDanutaOlas27032020 

Sprawdzian: Organizacja stanowiska pracy 

……………………………………………………………………………… Pkt …………… / 16 pkt. 
(imię i nazwisko, klasa, data) 
 

1..Wymień trzy czynniki powodujące uczucie niewygody na stanowisku pracy podczas pracy:  3 pkt. 

A)  ………………………………………………………………………………. 

B)  ……………………………………………………………………………….. 

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

2  Lista zgromadzonych w jednym miejscu surowców i narzędzi potrzebnych do przygotowania danej potrawy to 

A)  mice in place  B)  mice and plase 

C)  mise en place  D)  mice end place 
 

3  Wymień cztery surowce i jeden sprzęt kuchenny potrzebne do przygotowania kotletów schabowych 

panierowanych            5 pkt. 

A)  ………………………………………………………………………….. 

B)  …………………………………………………………………………… 

C)  ……………………………………………………………………………… 

D)  …………………………………………………………………………….. 

E)  ………………………………………………………………………………. 
 

4  Na stanowisku pracy, w zasięgu ręki powinny znajdować się przedmioty 

A)  wszystkie potrzebne do pracy 

B)  najczęściej używane 

C)  rzadziej używane 

D)  najmniej narażone na uszkodzenie 
 

5  Sposób mycia i dezynfekcji w zakładzie jest określony w  

A)  planie czynności porządkowych 

B)  planie organizacji stanowisk pracy 

C)  programie oznakowania stanowisk pracy 

D)  programie sanitarnym 
 

6  Ścierki używane w zakładzie należy 

A)  uprać ręcznie i dokładnie wysuszyć 

B)  uprać maszynowo i odwirować 

C)  uprać ręcznie i zdezynfekować 

D)  uprać maszynowo w temperaturze 950C 
 

7  Wymień trzy zasady, których należy przestrzegać przy próbowaniu potraw   3 pkt. 

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

B)  …………………………………………………………………………………… 

C)  ……………………………………………………………………………………. 
 

8  Podczas produkcji kierunek wykonywanych czynności odbywa się  

A)  od strony prawej do lewej 

B)  od strony lewej do prawej 

C)  okrężnie odwrotnie do ruchu wskazówek zegara 

D)  zależnie od możliwości i wygody pracownika 

 



Uwaga!  
I. Proszę o przyswojenie materiału nauczania „Organizacja stanowiska pracy” zawartego w przesłanym pliku 

z dnia 20 marca. (chyba pomyłkowo zamieszczony jest na stronie klasy ITg1TS1 – można stąd pobrać). 
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 nr pytania… itp. oraz odpowiedź lub rozwiązanie itp. 

Przykład:  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Klasa I TG1TS1   Kamila Kamińska dnia 30 marca 2020 r. 
 
Sprawdzian: Organizacja stanowiska pracy 
 
4 Na stanowisku pracy, w zasięgu ręki powinny znajdować się przedmioty D)  najmniej narażone na 

uszkodzenie  ( ) 

itd. 
Piszemy tylko numer i treść zadania oraz prawidłową odpowiedź lub odpowiedzi. 
 

IV. Sporządzony dokument proszę przesłać na mój adres: danuta.olas@wp.pl (tylko małe literki) do dnia 02 
kwietnia 2020r. 
Mój numer telefonu 696 189 318 

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

Pozdrawiam cieplutko. ❤❤❤ 

mailto:danuta.olas@wp.pl

