
Sprawdzian wiadomości: 

Symbol: KT4 

 
1. Dokonaj podziału owoców, podaj trzy przykłady dla każdej grupy 

 
 

2. Pod względem odżywczym owoce są bogatym źródłem następujących składników: 
a) tłuszczu i białka                  b) tłuszczu i witamin                  c) białka i błonnika                     d) witamin i błonnika                                                                                           

  3. Rodzynki otrzymujemy przez wysuszenie:                                                                                                                     
a) moreli                              b) daktyli                                  c) winogron                             d) fig 

4.  Wymień 5 nazw surowców do produkcji tłuszczów roślinnych:      

 

5. Tłuszcze zwierzęce powinny być przechowywane w temperaturze:                                                                                
a) pokojowej                                                            b) 10 -15 st. C                                        c)  0 - 4 st. C                                          
d) w dowolnej temperaturze ale bez dostępu światła  

6. W jaki sposób pozyskuje się smalec?   

 

7. Wymień czynniki pod wpływem których, następuje psucie się tłuszczów w czasie przechowywania  

 

8. Jak nazywamy proces psucia się tłuszczu?  

 

9. Jakie cechy posiada tłuszcz zepsuty 

 

10. Co to są materiały pomocnicze? …………………………………………………………………………………………………………………. 

 11.Jaka jest podstawowa funkcja opakowania? ………………………………………………………………………………. 

12.  Na opakowaniu, w składzie  produktu znajduje się składnik oznaczony symbolem E 621.                                        
Symbol ten oznacza, że jest to:              a) surowiec podstawowy                               b) materiał pomocniczy                                                 
c) substancja dodatkowa (dodatek funkcjonalny)                    d) przyprawa 

13. Do warzyw liściowych zaliczamy:                                   a) botwinę, jarmuż, kapustę białą                                       
b) botwinę, kapustę włoska, pietruszkę                              c) sałatę, szpinak, botwinę 

14. Warzywa są bardzo dobrym źródłem tłuszczu.      a) prawda                      b) fałsz 
 
15. Jeżeli ziemniaki są przechowywane w miejscach nasłonecznionych to przyjmują barwę   …………………. i 
wzrasta w nich zawartość trującego związku:                                 a) solaniny                             b) melaniny                          
c) tomatyny                 d) piperyny 



16. Produkty zbożowe są głównym źródłem:                   A. Węglowodanów                    B. Tłuszczu                                                             
C. Witaminy C                       D. Laktozy 

17.  Mąka typ 450   jest jaśniejsza od mąki typ 850:       A. Prawda            B. Fałsz  

18.W celu przedłużenia trwałości mleka stosuje się następujący proces:                                                                         
A. Homogenizację                        B. Sterylizację                       C. Normalizację                     D. Zagęszczanie  
 
19.Normalizacja mleka to:                               A. Wpisanie na opakowaniu numeru normy 
B. Wymieszanie różnych partii mleka             C. usunięcie wody z mleka                                                                                  
D. Doprowadzenie do określonej zawartości tłuszczu w mleku 

20.Do mlecznych napojów fermentowanych należą:                                                                                                                 
A. Mleko zsiadłe, kawa mleczna, kefir                                                B. Jogurt, kakao, serwatka                                                      
C. Mleko zsiadłe, jogurt, kefir                                                               D. Jogurt, kefir, kisiel  
 
21.Śmietana jest to produkt:                                                                                                                                                             
A. Uzyskany w wyniku wirowania mleka                                         B. Uzyskany podczas obróbki skrzepu mleka        
C. Powstały w wyniku ukwaszenia śmietanki                                  D. Otrzymywany podczas produkcji masła 

 

 

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

Odeślij na adres:  jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl 
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