
Sprawdzian wiadomości                             Symbol: KT1 

1. Psucie się produktów spożywczych wynika z różnego rodzaju przemian zachodzących w przechowywanej 
żywności. Największy udział w psuciu się produktów żywnościowych mają przemiany:             a) mikrobiologiczne                        
b) biochemiczne                                  c) chemiczne                                d) inne ( np. szkodniki) 

2. Zmiany fizyczne zachodzące w przechowywanej żywności to:                                                                                   
a) zmiany wynikające z rozwoju drobnoustrojów                                                                                                       
b) twardnienie, zbrylanie, rozwarstwienie                                                                                                                       
c) zmiany spowodowane działaniem szkodników  

3. Procesy biochemiczne to procesy enzymatyczne.          a) prawda                  b) fałsz 

4. Chłodzenie to przechowywanie żywności w  temperaturze: ....................................................... 

5. W trakcie przechowywania chłodniczego żywności drobnoustroje :                                       a) giną                        
b) rozwijają sie bardzo szybko                                                                c) ich rozwój jest spowolniony                                                                            
d) rozwój drobnoustrojów nie zależy od temperatury 

6. Żywność mrożona może być przechowywana:                     a) kilka dni             b) kilka tygodni                                   
c) kilka miesięcy                     d) przez dowolnie długi czas     

7. W trakcie przechowywania zamrażalniczego żywności drobnoustroje :                           a) giną                                                    
b) rozwijają sie bardzo szybko                                         c) ich rozwój jest całkowicie zahamowany                                                               
d) rozwój drobnoustrojów nie zależy od temperatury 

8. Smażenie to obróbka termiczna, która zachodzi w temp.:    a) do 100 st. C.                              b) 100 st. C                    
c) 160-180 st. C                         d) 150 – 300 st. C 

9. Które, z  wymienionych metod obróbki cieplnej dotyczą konserw:           a) gotowanie i smażenie                                    
b) pieczenie i duszenie                 c) pasteryzacja i sterylizacja                d) odwadnianie 

10. Sterylizacja odbywa się w temperaturze:                     a) do 100 st. C.                                      b) 100 st. C                    
c)  160-180 st. C                         d) powyżej 100 st.C       

11. Jedną z metod fizycznych utrwalania jest dodawanie chemicznych środków konserwujących:                         
a) prawda                             b) fałsz 

12. Liofilizacja to specyficzna metoda:      a) suszenia ( odwadniania)            b) promieniowania                             
c) pasteryzacji                             d) smażenia 

13. Operacje  technologiczne przeprowadzane na produktach spożywczych w celu ich utrwalenia w różnym 
stopniu zmieniają  cechy produktu. Zaznacz, która z wymienionych metod utrwalania w największym stopniu 
zmienia cechy produktu.                    a) chłodzenie                  b) zamrażanie                               c) gotowanie. 

14. Co sie dzieje z drobnoustrojami w czasie procesów obróbki termicznej?                        a)  giną                        
b) rozwijają sie bardzo szybko             c) ich rozwój jest całkowicie zahamowany                                                        
d) rozwój drobnoustrojów nie zależy od temperatury 

15. Wymień metody utrwalania żywności, które polegają na odwodnieniu produktów.  

 16. Jakie cechy muszą posiadać chemiczne konserwanty żywności ? 

17. Na jakich procesach opierają sie biologiczne metody utrwalania?  

 

W rozwiązaniu przyślij numer zadania ( kolejność taka jak wyżej) i odpowiedź , podaj symbol 
sprawdzianu KT1.  Nie przepisuj zadań, oczywiście podaj swoje imię i nazwisko 
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