
SCENARIUSZ LEKCJI

Nauczyciel Aleksandra Otczenaszenko
Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Klasa: III Technikum Gastronomiczne
Temat: Ocena towaroznawcza i zastosowanie ciasta biszkoptowego w produkcji
gastronomicznej.

CELE LEKCJI
Po zajęciach uczeń powinien:
Wiedzieć Umieć

Zapamiętać(znać) Rozumieć

-wymienić składniki
podstawowe i
uzupełniające stosowane
przy wyrobie ciasta
biszkoptowego,

-znać sposoby
wykańczania wypieków
z ciasta biszkoptowego,

-znać asortyment
wypieków,

-podać proporcje
składników w cieście
biszkoptowym w
zależności od rodzaju
wyrobów,

-przedstawić sposoby
produkcji ciasta
biszkoptowego „na
zimno” i „na ciepło”,

-scharakteryzować ciasto
biszkoptowe,

-omówić czynnik
spulchniający w cieście,

-wyjaśnić zastosowanie w
produkcji
gastronomicznej i
cukierniczej ciasta
biszkoptowego,

-stosować wymagania higieniczno-sanitarne przy
produkcji ciasta biszkoptowego,

-scharakteryzować składniki podstawowe i
uzupełniające stosowane do produkcji ciasta
biszkoptowego,

-sporządzić wybrane wypieki,

-ocenić organoleptycznie sporządzone wypieki,

-określić czynniki decydujące o jakości wyrobów
z ciasta biszkoptowego,

Ocenie podlegać będzie:
Kryteria oceniania (wymaganie)

Podstawowe Wyższe

-uczeń stosuje wymagania higieniczno-sanitarne
przy produkcji ciasta biszkoptowego,
-organizuje stanowisko pracy,
-wymienia składniki podstawowe i uzupełniające
ciasta biszkoptowego,
-przedstawia sposoby produkcji ciasta
biszkoptowego „na zimno” i „na ciepło”,
-charakteryzuje wyroby z ciasta biszkoptowego,
-sporządza wybrane wypieki,
-wymienia sposoby wykańczania wypieków z
ciasta biszkoptowego,
-przeprowadza ocenę organoleptyczną
sporządzonych wypieków,
-wyjaśnia zastosowanie wypieków wżywieniu,

-uczeń charakteryzuje składniki podstawowe i uzupełniające
ciasta biszkoptowego,

-wymienia proporcje składników w cieście
biszkoptowym w zależności od rodzaju wyrobów,

-omawia czynnik spulchniający w/w cieście,

-określa czynniki decydujące o jakości wyrobów,



PLAN ZAJĘĆ

PLANOWANIE AKTYWNOŚCI (CZYNNOŚCI)ETAP

Nauczyciel Uczeń

UWAGI
METODYCZNE

PLANOWANY
CZAS (min)

I. Część
organizacyjna.

-sprawdza obecność,

-sprawdza ubiór
i przygotowanie
stanowisk,

5

II.Powtórzenie
wiadomości.

-zadaje pytania:

1.Czym charakteryzuje się
ciasto biszkoptowo-
tłuszczowe?

2.Z jakich składników
otrzymuje się ciasto
piaskowe?

3.Czym charakteryzuje się
struktura ciast
piaskowego?

4.Jakie czynniki decydują
o jakości wyrobów z ciasta
piaskowego?

5.Co jest czynnikiem
spulchniającym w cieście
piaskowym?

6.Jaki jest asortyment
wypieków z ciasta
piaskowego?

7.Jakimi metodami
produkuje się ciasto
piaskowe, omów?

-koryguje wypowiedzi
uczniów i ocenia,

10

III.Nawiązanie
do nowej
lekcji.

-wprowadza uczniów
do nowego tematu lekcji,

-słuchają wypowiedzi
nauczyciela,

3



IV. Lekcja
nowa.

-podaje temat lekcji:
Ocena towaroznawcza
i zastosowanie ciasta
biszkoptowego
w produkcji
gastronomicznej.

-dzieli uczniów na cztery
grupy,
-zapoznaje uczniów z
metodą - Jigsaw (klasy
układanki),
-rozdaje „ekspertom”
materiał do przeczytania i
przestudiowania: sposoby
sporządzania ciasta
biszkoptowego metodą
„na zimno i na ciepło”,

-nadzoruje pracę
zespołów,

-czuwa nad pracą w
grupach,

-nauczyciel ocenia pracę
poszczególnych grup,
podsumowuje, wyświetla
foliogram-techniki
produkcji ciasta
biszkoptowego,

-zapisują temat lekcji
w zeszytach,

-losują grupy,

-słuchają wypowiedzi
nauczyciela
(wewnątrz każdego z
zespołów każdy z
uczniów otrzymuje
polecenie zostania
ekspertem w jednym
z czterech
podtematów,
-eksperci ze
wszystkich zespołów
spotykają się w
„grupach ekspertów”,
aby skonfrontować
przygotowany
materiał i obmyślić
metodę jego
przekazania
„nieekspertom” w tej
dziedzinie,
-eksperci wracają do
swoich 3-4
osobowych zespołów
i wg kolejności
przekazują kolegom
to, czego nauczyli się
z powierzonej im
części tematu lekcji,

-uczniowie piszą
sprawdzian
obejmujący wszystkie
podtematy,

-metoda
aktywizująca
(klasa –układanka
„Jigsaw”)

-foliogram-
techniki produkcji
ciasta
biszkoptowego,
-schemat
produkcji na
ciepło ciasta
biszkoptowego,
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c.d. VI. Lekcja
nowa.

-rozdaje receptury
wybranychćwiczeń lub
uczniowie otwierają
podręczniki z
recepturami,

-koryguje wypowiedzi
uczniów,

-ocenia pracę uczniów,

-omawiają techniki
wykonania wypieków,
-sporządzają wyroby i
je prezentują,
-dokonują oceny
wypieków wg karty
ocen,
-omawiają wykonane
wyroby i motywują
wystawioną ocenę,
-porządkują sprzęt
technologiczny w
pracowni,

-produkty
spożywcze,
-narzędzia pracy,
-zastawa stołowa,
-albumy z
barwnymi
zdjęciami
przedstawiającymi
sposoby
wykańczania
powierzchni
wypieków,
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V. Utrwalenie
wiadomości.

-zadaje pytania z nowej
lekcji:
1.Wymień składniki
podstawowe i
uzupełniające w cieście
biszkoptowym.
2.Określ czynniki
decydujące o jakości
wyrobów.
3.Scharakteryzuj wypieki
z ciasta biszkoptowego.
4.Wymień asortyment
wypieków z ciasta
biszkoptowego.
5.Jakie zastosowanie w
produkcji
gastronomicznej mają
wypieki z ciasta
biszkoptowego?
-koryguje odpowiedzi
uczniów,
-rozdaje kartki z
określonym zadaniem
domowym-
Na podstawie surowców
i ich proporcji podaj:

a) rodzaj ciasta
b) charakterystyczne

cechy danego
ciasta

c) wyroby kulinarne
i ciastkarskie

-odpowiadają na
pytania, notują w
zeszytach,

-foliogramy:

1.skład
surowcowy
wyrobów z ciasta
biszkoptowego w
zależności od ich
rodzaju,

2.techniki
produkcji ciasta
biszkoptowego,

3.schemat
produkcji ciasta
biszkoptowego
metodą „na
ciepło”,

30



VI.
Podsumowanie
lekcji

-podsumowuje
wiadomości i
umiejętności nabyte przez
uczniów na lekcji

-słuchają wypowiedzi 5

Załączniki:

1. materiał dla ekspertów: eksperta A, eksperta B, eksperta C, eksperta D

2. foliogram nr 1: Proporcje składników w cieście biszkoptowym

3. foliogram nr 2: Schemat produkcji ciasta biszkoptowego metodą „na ciepło”

4. arkusz z zadaniem domowym:

Na podstawie surowców i ich proporcji podaj:

� rodzaj ciasta jaki można z nich sporządzić
� charakterystyczne cechy danego ciasta po upieczeniu
� wyroby kulinarne i ciastkarskie najczęściej sporządzane z tego ciasta.



MATERIAŁ DLA EKSPERTA A

PRZYGOTOWANIE CIASTA BISZKOPTOWEGO „NA ZIMNO”

I SPOSÓB

Do kotła wlewa się wybite jaja, wsypuje cukier i ubija początkowo przy
małej ilości obrotów mieszadła, a gdy masa jajowo- cukrowa zrzednie,
zwiększa się liczbę obrotów do maksymalnej. Przy końcu ubijania, kiedy
masa osiągnie jasno- kremową barwę, dodaje się substancje smakowo-
zapachowe oraz w 2 lub 3 porcjach przesianą mąkę i miesza bardzo krótko
(20- 40 s), aby nie spowodować osiadania ciasta i zagęszczenia jego
struktury. Ciasto biszkoptowe musi być natychmiast poddane obróbce
cieplnej.



MATERIAŁ DLA EKSPERTA B
PRZYGOTOWANIE CIASTA BISZKOPTOWEGO „ NA ZIMNO”

II SPOSÓB

Wybić jaja, oddzielając żółtka od białek.Żółtka utrzeć z częścią cukru (2/3
ilości), aż do uzyskania puszystej masy. Białka ubić na pianę, pod koniec
ubijania dodać cukier stale ubijając. Oczyścić wałek zżółtek. Nażółtka
nakładać partiami pianę i przesianą mąkę, delikatnie mieszać. Po
wymieszaniu ciasto wyłożyć na blachę, rozprowadzić po całej powierzchni
i piec na jasnozłoty kolor.



MATERIAŁ DLA EKSPERTA C

PRZYGOTOWANIE CIASTA BISZKOPTOWEGO „NA ZIMNO”

III SPOSÓB

Wybić jaja, oddzielając białka do miski,żółtka pozostawić oddzielnie. Z
białek ubić sztywną pianę, pod koniec ubijania dodawać cukier. Gdy piana
utrwali się cukrem, dodać żółtka i ubijać do uzyskania puszystej masy.
Wyjąć trzepaczkę, do masy dodać przesianą mąkę, lekko wymieszać,
formować wyroby i natychmiast wstawić do piekarnika.



MATERIAŁ DLA EKSPERTA D

PRZYGOTOWANIE CIASTA BISZKOPTOWEGO „NA CIEPŁO”

Produkując ciasto biszkoptowe „na ciepło” wybite jaja i cukier wprowadza
się do kotła i ubija za pomocą ubijarki, następnie masę jajowo- cukrową
podgrzewa się (wężownicą gazową umieszczoną pod kotłem) do
temperatury 37- 42 stopni Celsjusza i ubija aż do osiągnięcia gęstej,
puszystej masy (objętość powinna zwiększyć się 2,5-3 razy). Pod koniec
ubijania masę należy ochłodzić do temperatury 20- 28 stopni Celsjusza.
Ubitą masę jajowo- cukrową miesza się krótko (15-20 s) z przesianą mąką,
nakłada do form wyłożonych papierem i natychmiast wypieka.



FOLIOGRAM NR 1

PROPORCJE SKŁADNIKÓW W CIEŚCIE BISZKOPTOWYM

WYPIEKI

SKŁADNIKI

ROLADA PODSTAWA
DO TORTÓW

KEKS

JAJA ( 1 SZT.) 50 g 50 g 50 g

CUKIER 20 g 30 g 50 g

MĄKA 25 g 30 g 50 g

FOLIOGRAM NR 2



SCHEMAT PRODUKCJI CIASTA BISZKOPTOWEGO METODĄ „NA
CIEPŁO”

JAJA
CUKIER

MĄKA PSZENNA
MĄKA ZIEMNIACZANA

UBIJANIE
PRZESIEWANIE

OGRZEWANIE MASY
JAJOWO - CUKROWEJ
DO TEMP.37 – 42 C

NAPOWIETRZANIE

MIESZANIE Z MĄKĄ

CIASTO

ARKUSZ Z ZADANIEM DOMOWYM

Na podstawie surowców i ich proporcji podaj:



a) rodzaj ciasta jaki można z nich sporządzić
b) charakterystyczne cechy danego ciasta po upieczeniu
c) wyroby kulinarne i ciastkarskie najczęściej sporządzane z tego ciasta

NORMATYW SUROWCOWY (g)CIASTO

SUROWCE I II III

Mąka pszenna 1000 1000 1000
Tłuszcze 500- 700 ------------------- 0-250
Jaja -------------------

--
33 szt. +/-

Żółtka 4-8 szt. ------------------- 0-15 szt.
Woda -------------------

---
------------------- -------------------

-
Śmietana 0-100 ------------------- -------------------

-
Mleko -------------------

--
------------------- Ok. 500

Drożdże -------------------
--

------------------- 10- 100

Sól +/- ------------------- +
Cukier 0- 300 1000 20- 300

� rodzaj ciasta

� Charakterystyczne
cechy ciasta po
upieczeniu

� Asortyment
wyrobów
ciastkarskich i
kulinarnych
sporządzanych z
tego ciasta


