
TEST Z TECHNOLOGII I TOWAROZNAWSTWA KL IV LE
Mi ęso, drób i ich przetwory

Test zawiera pytania dotyczące zakresu wiedzy technologicznej i towaroznawczej. Jego rozwiązanie pozwoli Ci
sprawdzić, w jakim stopniu opanowałaś(eś) zagadnienia z przedmiotu.
Test składa się z 25 zadań o różnym stopniu trudności. Stopień trudności wzrasta wraz z numerem zadania.
Proponuję Ci rozwiązywanie zadań po kolei. W teście masz 4 serie zadań - pierwsza-dopuszczający, druga-
dostateczny, trzecia-dobry, czwarta-bardzo dobry. Gdy dodatkowo odpowiesz na pytanie oznaczone * i
jednocześnie odpowiesz prawidłowo na wszystkie zadane pytania otrzymasz ocenę celującą.
Jak rozwiązywać test? zakreślaj kółkiem jedną, prawidłową odpowiedź.
Przy każdym zadaniu masz podaną punktację za poprawną odpowiedź. Na rozwiązanie testu masz 18 minut

POWODZENIA!
1. Zwierzęta rzeźne to: 1p K

a) różne typy zwierząt charakteryzujące się dostarczaniem największej ilości mięsa o najwyższej
jakości

b) zwierzęta przeznaczone do uboju i o szczególnych cechach sensorycznych mięsa
c) zwierzęta przeznaczone do uboju w celu dostarczania zdatnych do spożycia produktów

poubojowych
2. Żywiec rzeźny obejmuje głównie dwa gatunki zwierząt: 1p K

a) zwierzęta młode
b) zwierzęta dorosłe
c) trzodę chlewną i bydło
d) owce i konie (o lokalnym znaczeniu)

3. Wędzonki to przetwory mięsne: 1p K
a) w osłonkach naturalnych lub sztucznych, wyprodukowane z rozdrobnionego mięsa i tłuszczu,

peklowanego lub nie, solonego z ewentualnym dodatkiem surowców niemięsnych
b) w osłonkach naturalnych lub sztucznych wyprodukowane z podrobów, mięsa i tłuszczu nie

peklowanych, peklowanych lub solonych z ewentualnym dodatkiem krwi, surowców nie
mięsnych, przyprawione, gotowane lub parzone

c) żadne z ww.
4. Mięso drobiowe biorąc pod uwagę jego skład chemiczny zawiera najwięcej: 1p K
a) białka b) tłuszczu c) wody d) soli mineralnych
5. Najwięcej w przetwórstwie drobiowym stosuje się mięsa: 1p K

a) kaczek i kur c) kurcząt i indyków
b) wszystkie ww. d) gęsi i indyków

6. Ubój właściwy zwierząt rzeźnych to etap uboju obejmujący: 1p P
a) ogłuszanie zwierząt
b) kłucie wąskim nożem i wykrwawienie
c) ubój tzw. humanitarny

7. Obróbka poubojowa zwierząt rzeźnych odbywa się na wisząco i kończy się: 1p P
a) zdejmowaniem skóry
b) opróżnianiem jamy brzusznej
c) usuwaniem zanieczyszczeń

d) ważeniem tuszy
8. Nadzór sanitarno-weterynaryjny nad mięsem i jego przetworami pełni: 1p P

a) Państwowa Inspekcja Handlowa
b) Państwowy Instytut Weterynarii
c) Sanepid

9. Stempel� na mięsie oznacza: 1p P
a) mięso mniej wartościowe b) warunkowo zdatne do spożycia c) zdatne do spożycia

10. Stempel
a) wszystkich rodzajów mięsa 1p P
b) tylko mięsa końskiego
c) tylko mięsa wieprzowego

11. Ubocznymi jadalnymi artykułami rzeźnymi otrzymywanymi ze zwierząt rzeźnych są:
a) krew techniczna 1p P
b) krew spożywcza
c) skóry
d) mięso

Wolne odwłośni
na mięsie dotyczy:



12. Najważniejszym etapem produkcji wędlin jest: 1p P
a) peklowanie c) gotowanie mięsa
b) solenie d) parzenie

13. Rozbiór tusz to czynności związane z: 1p P
a) opróżnianiem jamy brzusznej zwierząt
b) to inaczej badanie weterynaryjne
c) podział tusz na mniejsze części w celu ułatwienia obrotu mięsem

14. Ostatnim etapem produkcji konserw mięsnych pasteryzowanych jest: 1p P
a) dozowanie i napełnianie opakowań

b) zamykanie opakowań w automatycznych zamykarkach
c) utrwalająca obróbka termiczna zamkniętych puszek

15. Podstawowy asortyment przetworów drobiowych obejmuje: 1p P
a) udka, szyje, dramstiki, filety
b) prezerwy drobiowe
c) wędliny, konserwy, i wyroby garmażeryjne

16. Do elementów handlowych mięsa wieprzowego zalicza się: 1p R
a) szyję, rozbratel, antrykot
b) szponder, udziec, łatę
c) słoninę, żeberka, biodrówkę
d) żadne z ww.

17. Wędliny dzieli się na następujące grupy technologiczne: 1p R
a) drobno,średni i grubo rozdrobnione
b) wędzonki, kiełbasy, wędliny podrobowe i bezosłonkowe
c) trwałe, półtrwałe i nietrwałe

18. Pomieszczenia w których przechowuje się wędliny powinny być: 1p R
a) czyste, przewiewne, zaciemnione, temp. około 15oC
b) 2-10oC, czyste, przeznaczone tylko do tego celu
c) temp. około 0oC, zabezpieczone przed gryzoniami i owadami

19. Znakowanie pojemników z wędlinami winno obejmować dane: 1p R
a) każdy sortyment w pojemniku powinien być etykietowany
b) nie ma obowiązku znakowania
c) nazwę producenta i produktu, datę produkcji, masę netto i brutto, klasę jakości

20. Znakowanie konserw sterylizowanych obejmuje: 1p R
a) tylko takie wymagania jak na innych etykietach artykułówżywnościowych
b) obowiązkowo sposób przygotowania do spożycia
c) dodatkowe oznakowanie na wieczku puszki wytłoczone czcionkami lub nadrukowane

odpowiednim tuszem
21. Wartość kaloryczna mięsa drobiowego jest niska ponieważ: 1p R

a) zawiera witaminy (takie jak mięso zwierząt rzeźnych)
b) bogate jest w sole mineralne (około 1%)
c) zawiera duże ilości wody i białka a niewiele tłuszczu (oprócz drobiu pływającego)

22. Wadami dopuszczalnymi konserw mięsnych są: 1p D
a) niewielkie wgięcia płaszcza nie zagrażające szczelności puszki
b) odbarwienia etykiety
c) rdzawe plamy na puszceświadczące o korozji blachy

23. Wadą tuszki drobiowej zaliczanej do I klasy jakości jest: 1p D
a) zaczerwienienie skóry w okolicy skrzydeł
b) słabe wytuczenie
c) lekko wystające kości miednicy i mostek

24. W placówce sprzedaży detalicznej: 1p D
a) dopuszcza się magazynowania wędlin w pojemnikach
b) nie dopuszcza się magazynowania wędlin w pojemnikach
c) nie ustala się takich zasad

25. Kiełbasa trwała to kiełbasa: 1p D
a) parówkowa b) krakowska c) kabanosy

26.* Jedną z metod utrwalania wędlin jest wędzenie. Wymień czym różni się wędzenie 4p W
tradycyjne od nowych metod „wędzenia”

Punktacja: 29-26 –cel, 25- 22- bdb, 21-18 db, 17 – 13 – dst 12-10 dop


