
KLASA III TŻ/TA 

PRZEDMIOT – TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 

PRZEDMIOT – PROCESY TECHNOLOGICZNE 

NAUCZYCIEL – EWA TRUSEWICZ 

1. Do opracowania w zeszycie dwa tematy: 

- Zastosowanie cukru w ciastkarstwie oraz innych naturalnych i syntetycznych 

środków słodzących (na podstawie wiadomości zawartych w książce Technologia 

gastronomiczna z towaroznawstwem, informacji zawartych w internecie oraz innych 

źródłach) 

- Sporządzanie ciasta piernikowego – charakterystyka, zmiany fizyko-chemiczne 

zachodzące podczas produkcji oraz asortyment ciast piernikowych (na podstawie 

wiadomości zawartych w książce Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, 

informacji zawartych w internecie oraz innych źródłach) 

- Sporządzanie ciasta biszkoptowego - charakterystyka, zmiany fizyko-chemiczne 

zachodzące podczas produkcji oraz asortyment ciast biszkoptowych (na podstawie 

wiadomości zawartych w książce Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, 

informacji zawartych w internecie oraz innych źródłach) 

 

2. Zadanie – wybierz i napisz znaną Ci recepturę na blaty biszkoptowe oraz dwie 

receptury na kremy do przełożenia blatów biszkoptowych. 

 

3. Wykonaj kartę pracy znajdująca się poniżej z działu Mięso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY – MIĘSO 

Imię i nazwisko…………………………………                        Klasa …………………… 

 

1. Dojrzewanie mięsa – jakie cechy kształtuje, jak długo trwa i w jakiej temp. powinno 

przebiegać. 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………..…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………..…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………..…………………………………………………….. 

 

2. Omów wady mięsa. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

3. Wymień i opisz 3 cechy mięsa świeżego i nieświeżego. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Wymień i krótko opisz po dwa sposoby utrwalania mięsa na krótki i długi okres. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 

5. Wymień rodzaje wędzenia. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

6. Podaj definicję tuszy i półtuszy oraz wymień elementy wchodzące w skład półtuszy 

wieprzowej. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Jak dzielimy przetwory mięsne? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

8. Wymień grupy wyróżniane wśród wędlin i krótko je opisz. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



KLASA III TŻ/TA 

PRZEDMIOT – ZASADY ŻYWIENIA 

NAUCZYCIEL – EWA TRUSEWICZ 

1. Do opracowania w zeszycie dwa tematy: 

- Zamienność produktów spożywczych w grupie i pomiędzy grupami (na podstawie 

wiadomości zawartych w książce Zasady żywienia, informacji zawartych w internecie 

oraz innych źródłach) 

- Suplementy diety (na podstawie wiadomości zawartych w książce Zasady żywienia, 

informacji zawartych w internecie oraz innych źródłach) 

 

2. Zadanie – wybierz trzy rodzaje suplementów diety znajdujące się na rynku i na 

podstawie informacji zawartych na opakowaniu lub ulotce informacyjnej wymień ich 

skład oraz rolę, jaką mają pełnić w organizmie człowieka. 

 

 


