
Zakres II 

 

Przedmiot: Towar jako przedmiot handlu 

Prowadzący: Jolanta Urbanowicz 

Sposób zaliczenia: Test 

 

Kryteria oceny: 

Test  

4- 5  punktów – dopuszczający 

6 – 8  punktów – dostateczny 

 9– 10 punktów – dobry 

11 – 12 punktów – bardzo dobry 

 

 

Rozwiązanie testu należy wysłać do 30.04.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl 
 
 

Materiały do pracy znajdziesz na stronie poniżej zakresu II  

w folderze : 

1. Ilościowa i jakościowa kontrola towarów 

2. Normytowarowe i jakościowe 

Zapoznaj się z nimi i rozwiąż test  

 
 
 
 

Test 
 

1. Podczas dokonywania odbioru jakościowego nie sprawdza się: 
a) ilości towarów 
b) opakowania towarów 
c) opakowania towarów 

2. Zbyt duża wilgotnośd powietrza w magazynie powoduje: 
a) pękanie towarów 
b) kurczenie się towarów 
c) zbrylanie artykułów sypkich 

3. Wartośd użytkowa towaru to cecha, która określa: 
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a) sposób użytkowania towaru 
b) wartośd towaru wyrażona w postaci ceny 
c) zdolnośd towaru do zaspokojenia potrzeb konsumenta 

4. Wszystkie zakłady zajmujące się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem i 
dostarczaniem konsumentom żywności mają obowiązek wprowadzania: 
a) systemu HACCP 
b) Polskiej Normy 
c) kontroli ilościowej 

5. W wyniku działania drobnoustrojów towary: 
a) Korodują 
b) Pleśnieją 
c) Wysychają 

6. Szczegółowy odbiór ilościowy polega na sprawdzeniu: 
a)  ceny dostarczonych towarów 
b) liczby jednostek w opakowaniach zbiorczych 
c) ilości towarów przez innego pracownika sklepu 

7. W magazynie, w którym panuje temperatura około  20°C można przechowywad: 
a) Mąkę 
b) Mleko 
c) Deski 

8. Na opakowaniu towaru widnieje zapis „należy spożyd do: 22.11.2013 r.”. Oznacza on, 
że towar: 
a) powinien byd spożyty do 22.11.2013 r. 
b) powinien byd sprzedany do 22.11.2013 r. 
c) może byd spożyty po 22.11.2013 r. ponieważ zachowuje on jeszcze odpowiednią 

jakośd 
9. Sterylizacja polega na bardzo szybkim ogrzaniu produktu do temperatury 

100°C÷121°C, ma ona na celu zniszczenie wegetatywnych i przetrwalnikowych form 
mikroorganizmów. 
a) Prawda 
b) Fałsz 

10. Metody organoleptyczne, nazywane są inaczej sensorycznymi. 
                a) Prawda 
                b)  Fałsz 

11. Marynowanie polega na soleniu z dodatkiem azotanu potasu lub azotanu sodu, 
kwasu askorbinowego i przypraw. 

a) Prawda 
b) Fałsz 

12. W Polsce certyfikacją zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny. 
c) Prawda 
d) Fałsz 

 
 
 
 


