
Materiał do samokształcenia dla klasy II TZiUG 

 Przedmiot: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 

Wszystkie ćwiczenia są obowiązkowe dla uczniów . Należy odrobić prace domową   i przesłać do 

nauczyciela na jego adres e-mailowy do sprawdzenia       a.sek@czarnocin.edu.pl     – termin 

oddania prac-20 marca 2020 do godz.16.00   Zawsze proszę podpisywać swoje prace. 

Temat 1 : Powtórzenie wiadomości dotyczące chłodzenia i zamrażania żywności 

  Uczniowie rozwiązują poniższe ćwiczenia . przy pytaniach testowych wpisują - Poprawna 

odpowiedź: 

 
1. Łańcuch chłodniczy służy do:  

A. Transportu mrożonek  

B. Przechowywania towaru chłodzonego  

C. Utrzymania temperatury chłodniczej od producenta do klienta  

D. Zamrożenia surowca w drodze od producenta do klienta  

 

2. Wymień ogniwa łańcucha chłodniczego:  

 

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Zachowania łańcucha chłodniczego wymagają przyjmowane do magazynu  

A. Morele konserwowane  

B. Konfitury wiśniowe  

C. Jogurty owocowe  

D. Gruszki klapsy  

 

4. Artykuły spożywcze powinny być zamrażane  

A. Bardzo szybko, aby były smaczniejsze  

B. Bardzo wolno, aby nie traciły wartości odżywczych  

C. Bardzo wolno, aby były smaczniejsze  

D. Bardzo szybko, aby nie traciły wartości odżywczych  

 

5. Artykuły spożywcze powinny być rozmrażane  

A. W wodzie ciepłej, aby szybo rozmarzały  

B. W lodówce, aby nie wysychały  

C. W lodówce, aby nie traciły soku  

D. W zimnej wodzie, aby nie wysychały  

 

6. Temperatury chłodnicze wynoszą ……………………………………………..……..  

7. Temperatury mrożenia wynoszą ……………………………………………….……  

8. Czynniki chłodnicze powinny spełniać wymagania:  

A. Niska temperatura krzepnięcia  

B. Wysoka temperatura parowania  

C. Nietoksyczność i niepalność  



D. Ekologiczność  

E. Łatwo wchodzić w reakcje z metalami  

 



 

9. Jaka temperatura powinna panować w komorach chłodniczych do przechowywania potraw?  

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

10. Temperatura mrożonek przyjmowanych do magazynu powinna wynosić poniżej  

…………………………………………………………………………………………………… 

11. Do obniżenia temperatur gorących potraw służy  

A) Chłodziarka podblatowa  

B) Schładzarka szokowa  

C) Witryna chłodnicza  

D) Zamrażarka  

 

12. W zamrażalce nie należy przechowywać  

A) Wiśni bez pestek  

B) Pierogów z mięsem  

C) Galaretki agrestowej  

D) Szpinaku rozmrożonego  

 

13. Technologiczne urządzenia chłodnicze wykorzystywane w zakładzie gastronomicznym to:  

A) Lady sałatkowe, automaty do produkcji lodów, zamrażarki szokowe  

B) Lady sałatkowe, witryny chłodnicze, szafy chłodnicze, bemar  

C) Automaty do produkcji lodów, lady sałatkowe, komory chłodnicze, frytkownica  

D) Szafy chłodnicze, komory chłodnicze, kostkarki do lodu, blender  

 



 

14. Dlaczego komory chłodnicze muszą mieć „ bezpieczny zamek”?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

15. Jakie czynniki wpływają na szybkość chłodzenia?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

16. Jakie znasz metody szybkiego zamrażania, scharakteryzuj je?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

17. Określ sposoby właściwego rozmrażania produktów spożywczych i uzasadnij to.  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

18. Wymień urządzenia chłodnicze ekspozycyjne  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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



 

19. Wymień rodzaje urządzeń do produkcji lodu  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 Temat 2: Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego. Drogi technologiczne w zakładzie 

gastronomicznym 

Uczniowie zapoznają się z materiałem ze str. 82-83 z podręcznika. Zwracają uwagę na 

następujące zagadnienia: 

1. Definicja układu funkcjonalnego. 

2. Drogi technologiczne w zakładzie gastronomicznym : 

3. Czynniki jakie trzeba wziąć pod uwagę projektując zakład gastronomiczny 

 Praca domowa :  Jak dzielimy drogi technologiczne w zakładzie gastronomicznym  i które drogi 

technologiczne nie mogą się wzajemnie krzyżować w zakładzie gastronomicznym . Uzasadnij 

dlaczego. 


