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 KUCHARZ st. III NAUCZANIE ZDALNE 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  W GASTRONOMII 

Violetta Kuklińska – Woźny 

5. TESTY PODSUMOWUJĄCE I PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO 

 

 

Życzę powodzenia 

Instrukcja  

Proszę  o rozwiązanie testów: TEST nr 1 i TEST nr 2. Odpowiedzi na zadania testowe (1A, 2B, 3D, 4A, 

itd), można przesyłać na email: viola300@autograf.pl lub na mój MESSENGER Violetta Kuklińska – 

Woźny, do dnia 17.11.2020r. 

 

TEST nr 1– WYPOSAŻENIE   

Zaznacz właściwą odpowiedź 

1. Przedstawiony na zdjęciu sprzęt służy do 

 
a. Tran żerowania 
b. Flambirowania 
c. Bemarowania 
d. grilowania 

2. Ne zdjęciu przedstawiono 
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a. Miarka barmańska 
b. Łopatka do homara 
c. Łyżeczka barmańska 
d. Łyżeczka do kawioru 

3. Sprzęt przedstawiony na rysunku jest podstawowym wyposażeniem stanowiska pracy 

 
a. Baristy 
b. Kelnera 
c. Barmana 
d. someliera 

4. Sprzęt pomocniczy na zamieszczonym rysunku to 

 
a. Podgrzewacz do talerzy 
b. Podgrzewacz do potraw 
c. Termos transportowy 
d. Warnik do wody 

5. Przedstawione na rysunku naczynie do zapiekania to 

 
a. Kokilka 
b. Nelsonka 
c. Salaterka 
d. brytfanna 

6. Sprzęt przedstawiony na rysunku służy do 
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a. Filetowania 
b. Konfitowania 
c. Tran żerowania 
d. flambirowania 

7. Przedstawione na rysunku naczynie ma zastosowanie w bufetach do ekspozycji 

 
a. Pieczywa 
b. Owoców 
c. Wędlin 
d. serów 

8. Stanowisko do produkcji potraw w technologii sous – vide należy wyposażyć 
a. Pakowarkę próżniową 
b. Kocioł warzelny 
c. Dyspenser 
d. blender 

9. Sprzęt przedstawiony na rysunku to 

 
a.  Tygielek do parzenia kawy 
b. Podgrzewacz do potraw 
c. Ochładzacz do wina 
d. Menaż do przypraw 

10. Na rysunku przedstawiono szczypce do serwowania 
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a. Tortu 
b. Homara 
c. Ślimaków 
d. szparagów 

11. Sprzęt pomocniczy przedstawiony na rysunku ma zastosowanie do 

 
a. Chłodzenia napojów 
b. Ekspedycji napojów gorących 
c. Podgrzewania zupy 
d. Transportu napojów 

12.  Którym terminem określa się przedstawiony na rysunku sprzęt barmański 

 
a. Jagger 
b. Muddler 
c. Nalewak 
d. trybuszon 

13.  dozownik przedstawiony na rysunku należy zastosować do 

 
a. Płatków śniadaniowych 
b. Napojów chłodzących 
c. Orzeszków ziemnych 
d. Koktajli mlecznych 
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14. W usługach cateringowych do ekspedycji potraw należy stosować 
a. Patelnie elektryczne, szafy grzejne 
b. Szafy chłodnicze, szafy przelotowe 
c. Kociołki stołowe, zmywarki do naczyń 
d. Podgrzewacze stołowe, warniki do wody 

15.  Na zdjęciu przedstawiono podstawowe wyposażenie stanowiska pracy 

 
a. Sommeliera 
b. Barmana  
c. Kelnera 
d. baristy 

16.  Na zdjęciu przedstawiono 

 
a. Cooler 
b. Shaker 
c. Blender 
d. dyspenser 

17. Przystawkę do maszyny wieloczynnościowej, przedstawioną na rysunku, należy zastosować 

 
a. Mielenia kawy 
b. Przecierania zup 
c. Spulchniania mięsa 
d. Obierania ziemniaków 

18. Garnek przedstawiony na rysunku należy przeznaczyć do 
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a. Gotowania ryb 
b. Duszenia mięsa 
c. Duszenia warzyw 
d. Gotowania bulionu 

19. Przedstawiony na rysunku zestaw sztućców służy do porcjowania i nakładania 

 
a. Kawioru 
b. Homara 
c. Pizzy 
d. tortu 

20. Widelec przedstawiony na rysunku służy do serwowania 

 
a. Sardynek 
b. Marynat 
c. Wędlin 
d. sera 

21. Przyrząd kontrolno pomiarowy przedstawiony na zdjęciu, to 
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a. Higrometr 
b. Manometr 
c. Waga hakowa 
d. Sonda temperaturowa 

22. Sprzęt przedstawiony na zdjęciu służy 

 
a. Do mieszania koktajli 
b. Do rozdrabniania lodu 
c. Do wyciskania soku 
d. Do zaparzania kawy 

23. Na zdjęciu przedstawiono 

 
a. Kociołek do zupy 
b. Naczynie do fondue 
c. Sprzęt do flambirowania 

24. Na zdjęciu przedstawiono szczypce 

 
a. Do raków 
b. Do ostryg 
c. Do homara 
d. Do ślimaków 

25.  Na zdjęciu przedstawiono zestaw do konsumpcji 
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a. Ostryg 
b. Fondue 
c. Homara 
d. ślimaków 

26.  Na zdjęciu przedstawiono szczypce 

 
a. Do cukru 
b. Do oliwek 
c. Do ślimaków 
d. Do szparagów 

27. Urządzenie przedstawione na zdjęciu 

 
a. Bemar 
b. Kociołek 
c. Schładzacz 
d. podgrzewacz 

28. Urządzenie przedstawione na zdjęciu służy 
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a. Do smażenia omletów 
b. Do schładzania deserów 
c. Do podgrzewania półmisków 
d. Do przechowywania dodatków 

29.  Narzędzie przedstawione na rysunku służy do konsumpcji 

 
a. Ślimaków 
b. Homarów 
c. Steków 
d. Ostryg 

 
30. Przedstawione na zdjęciu urządzenie służy do wieloporcjowego podawania 

 
a. Przekąsek zimnych 
b. Przekąsek gorących 
c. Dodatków do przekąsek zimnych 
d. Dodatków do przekąsek gorących 

31. Przyrząd kontrolno – pomiarowy na zdjęciu to: 



10 
 

 
a. Higrometr 
b. Manometr 
c. Waga hakowa 
d. Sonda temperaturowa 

32. Sprzęt barmański przedstawiony na zdjęciu to 

 
a. Trybuszon 
b. Spieniacz 
c. Jagger 
d. sitko 

33. Noża przedstawionego na rysunku należy użyć do rozdrobnienia 

 
a. Ziół 
b. Sera 
c. Mięsa 
d. owoców 

34. na rysunku przedstawiono 

 
a. grill 
b. rożen 
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c. griddle 
d. salamader 

 
35.  Przedstawiony na rysunku sprzęt należy używać 

 
a. Destylacji wody 
b. Schładzania lodów 
c. Rozdrabniania owoców 
d. Napowietrzania śmietany 

36.  Stoły, regały, wagi i haki to elementy wyposażenia magazynu 
a. Mięsa 
b. Nabiału 
c. Warzyw 
d. kiszonek 

37.  Na rysunku przedstawiono 

 
a. Skrobaczkę do ryb 
b. Siekacz zmiększający 
c. Praskę do ziemniaków 
d. Szatkownicę mandolinę 

38. Urządzenie przedstawione na rysunku należy stosować  

 
a. Do schładzania deserów 
b. Do szybkiego zamrażania 
c. Do smażenia kontaktowego 
d. Do pakowania próżniowego 

39.  Które urządzenie przedstawiono na rysunku 
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a. Rożen pionowy 
b. Płytę indukcyjną 
c. Grill do hot dogów 
d. Grill z płytą ceramiczną 

40. Które urządzenie przedstawiono na rysunku 

 
a. Blik ser 
b. Salamander 
c. Piec do pizzy 
d. Naświetlacz do jaj 

41. Podstawowym wyposażeniem magazynu produktów suchych są: 
a. Wagi, regały, palety 
b. Sortownik, stoły, lady 
c. Separator, szatkownica, kuter 
d. Zamrażarka, chłodnia, naświetlacz 

42. Przedstawiony na zdjęciu sprzęt należy użyć do 

 
a. Trybowania mięsa 
b. Krojenia mięsa na porcje 
c. Ostrzenia noży kuchennych 
d. Nabijania mięsa na szaszłyki 

43. Które urządzenie przedstawiono na zdjęciu 
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a. Opiekacz  
b. Gofrownica 
c. Naleśnikarka 
d. podgrzewacz 

44. Przedstawione na rysunku oznaczenie na naczyniach kuchennych, informuje o 
przystosowaniu tych naczyń do obróbki cieplnej 

 
a. Na płycie indukcyjnej 
b. W kuchence mikrofalowej 
c. W piecu konwekcyjno – parowym 
d. Na trzonie elektrycznym z płytą żeliwną 

45. Który sprzęt przedstawiony jest na zdjęciu 

 
a. Zmywarka 
b. Schładzarka 
c. Piec konwekcyjny 
d. Podgrzewacz do talerzy 

46. Do urządzeń magazynowych należy zaliczyć 
a. Witrynę chłodniczą i kostkarkę do lodu 
b. Witrynę chłodniczą i komorę chłodniczą 
c. Zamrażarkę skrzyniową i kostkarkę do lodu 
d. Zamrażarkę skrzyniową i komorę chłodniczą 

47. Do pomiaru wilgotności w magazynie surowców należy stosować 
a. Barometr 
b. Higrometr 
c. Manometr 
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d. piknometr 
48. Które urządzenie skraca czas gotowania potraw 

a. Bemar 
b. Warnik 
c. Sous – vide 
d. szybkowar 

49. Salamander gastronomiczny jest przeznaczony do 
a. Wypieku pizzy 
b. Smażenia frytek 
c. Opiekania potraw 
d. Blanszowania warzyw 

50. Radełka karbowanego należy używać do 
a. Ubijania piany 
b. Obierania warzyw 
c. Formowania ciasta 
d. Otwierania konserw 

51. Które urządzenie jest przeznaczone zarówno do gotowania, pieczenia, smażenia, zapiekania, 
jak i rozmrażania 
a. Kuchenka indukcyjna 
b. Piekarnik z termo obiegiem 
c. Piec konwekcyjno – parowy 
d. Kuchnia mikrofalowa z grillem 

52. Sprzętu przestawionego na rysunku należy używać do 

 
a. Obierania warzyw 
b. Porcjowania lodów 
c. Wyciskania czosnku 
d. Miażdżenia orzechów 

53. Którego przyrządu należy użyć do pomiaru wilgotności w magazynie 
a. Pirometru 
b. Manometru 
c. Psychometru 
d. wakuometru 

54. Zmywalnia naczyń kuchennych w zakładzie gastronomicznym powinna znajdować się w 
części 
a. Socjalnej 
b. Kuchennej 
c. Kelnerskiej 
d. magazynowej 

55.  Na zdjęciu przedstawiono 



15 
 

 
a. Bemar elektryczny 
b. Wannę podgrzewczą 
c. Opiekacz do pieczywa 
d. Podgrzewacz cateringowy 

56.  Do obróbki cieplnej w kuchenkach mikrofalowych nie należy stosować naczyń 
a. Szklanych 
b. Metalowych 
c. Kamionkowych 
d. porcelanowych 

57.  Które urządzenia należy użyć do smażenia i duszenia 
a. Autoklawu 
b. Salamandra 
c. Patelni elektrycznej 
d. Frytkownicy ciśnieniowej 

58. Ekspedycję potraw należy usytuować w sąsiedztwie 
a. Kuchni gorącej 
b. Magazynu żywności 
c. Przygotowalni czystej 
d. Magazynu podręcznego 

59. Sprzęt przedstawiony na ilustracji to 

 

a. Traka do sera 
b. Skrobak do ryb 
c. Wyciskacz do cytryny 
d. Nóż do krojenia julienne 

60.  Misa obrotowa i nóż sierpowy przedstawiony na ilustracji to elementy robocze 

 
a. Kutra 
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b. Miesiarki 
c. Kotle ciarki 
d. Piły do mięsa 

61. Przedstawione na ilustracji urządzeni gastronomiczne należy zastosować do 

 
a. Pieczenia pizzy 
b. Smażenia beztłuszczowego 
c. Ogrzewania mikrofalowego 
d. Pasteryzacji systemie sous- vide 

62. Sprzęt przedstawiony na ilustracji należy zastosować do 

 
a. Przciskania czosnku 
b. Formowania klusek lanych 
c. Odciskania namoczonej bułki 
d. Przeciskania ugotowanych ziemniaków 

63. Przedstawiony na ilustracji termometr jest przeznaczony do monitorowania CCP w 

 
a. Bemarze 
b. Lodówce 
c. W piecu konwekcyjnym 
d. W zmywarce komorowej 
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TEST nr 2– WYPOSAŻENIE   

 
 

1. Urządzeniem grzejnym, które nie pracuje pod ciśnieniem jest 
a. Warnik 
b. Streamer 
c. Szybkowar 
d. Kocioł warzelny 

2. Pomost ułatwiający załadunek i wyładunek towarów, usytuowany wzdłuż ściany na zewnątrz budynku to 
a. Wiata 
b. Rampa 
c. Składowisko 
d. Przedmagazyn 

3. Do ekspozycji sałatek i surówek służą 
a. Stoły chłodnicze 
b. Wózki bemarowi 
c. Zamrażarki skrzyniowe 
d. Chłodziarki podblatowe 

4. Piec konwekcyjno – parowy musi być podłączony 
a. Tylko do instalacji elektrycznej 
b. Do instalacji elektrycznej i wodociągowej 
c. Do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
d. Do instalacji elektrycznej wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

5. Do duszenia nie służy 
a. Kocioł uchylny 
b. Rondel metalowy 
c. Patelnia uchylna 
d. Brytfanna  żeliwna 

6. Niewłaściwy sposób korzystania z kuchenki mikrofalowej to 
a. Podgrzewanie w niej ziemniaków w łupinach 
b. Wstawianie do podgrzania zupy w porcelanowej bulionówce 
c. Uruchamianie urządzenia bez wstawienia w jakiejkolwiek potrawy 
d. Podgrzewanie drugiego dania na fajansowym talerzu 

7. Do smażenia beztłuszczowego nie służy 
a. Griddle 
b. Griddle –grill 
c. Ruszt na lawie 
d. Patelnia uchylna 

8. Do mielenia mięsa służy 
a. Wilk 
b. Kuter 
c. Mieszarka 
d. Młynek żarnowy 

9. Wilk i kuter należą do wyposażenia pomieszczeń przygotowalni czystej 
a. Ryb 
b. Mięsa i drobiu 
c. Warzyw i owoców 
d. Produktów mącznych 

10. W obróbce wstępnej operacja czysta to 
a. Mycie  
b. Płukanie 
c. Obieranie 
d. rozdrabnianie 

11. Autoklawy i szybkowary służą do przechowywania potraw 
a. Metodą tradycyjną 
b. W małej ilości wody 
c. W parze wodnej pod normalnym ciśnieniem 
d. W wodzie lub parze wodnej pod zwiększonym ciśnieniem 

12. Optymalne warunki przechowywania wina to 
a. Temperatura od 0 do 3 0 C i wilgotności powietrze 50- 70 % 
b. Temperatura od 0 do 3 0 C i wilgotności powietrze 60- 80 % 
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c. Temperatura od 7 do 16 0 C i wilgotności powietrze 70- 75 % 
d. Temperatura od 10 do 18 0 C i wilgotności powietrze 90- 95 % 

13. W magazynie, w którym temperatura waha się od + 4 do +8 0C, a wilgotność powietrza wynosi  80 – 85 % 
należy przechowywać 

a. Ryby, drób, nabiał 
b. Artykuły suche i warzywa 
c. Wędliny, śledzie i kiszonki 
d. Warzywa nietrwałe i owoce 

14. Procedury, które dotyczą między innymi przyjęcia towaru, sposobu magazynowania i obróbki 
technologicznej żywności, to 

a. GHP 
b. GMP 
c. QACP 
d. HACCP 

15. Do dróg technologicznych brudnych zalicza się drogi przepływu: 
a. Półproduktów, gotowych potraw i surowców 
b. Personelu, konsumentów i czystych naczyń kuchennych 
c. Odpadów, półproduktów i czystych naczyń kuchennych 
d. Surowców, konsumentów i brudnych naczyń stołowych 

16. Zmywalnia naczyń kuchennych powinna znajdować się obok 
a. Kuchni właściwej 
b. Sali konsumenckiej  
c. Przygotowalni brudnej 
d. Magazynu produktów suchych 

17. Do przeprowadzenia obróbki wstępnej ryb kucharz powinien użyć deski w kolorze 
a. Żółtym 
b. Białym 
c. Niebieskim 
d. Czerwonym 

18. Zgodnie z zasadami systemu HACCP krytycznym punktem kontroli CCP podczas produkcji befsztyka 
tatarskiego może być 

a. Krojenie cebuli 
b. Dodawanie żółtka 
c. Mielenie mięsa 
d. Krojenie ogórków 

19. Procedury, które dotyczą między innymi mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń, opakowań oraz higieny 
osobistej personelu to 

a. GHP 
b. GMP 
c. QACP 
d. HACCP 

20. Kontrola higieny produkcji wykazała obecność pozostałości środków myjących i dezynfekujących. Jest to 
zagrożenie 

a. Fizyczne 
b. Chemiczne 
c. Biologiczne 
d. Mikrobiologiczne 

21. Do pomiaru wilgotności  pomieszczeniach magazynowych służy 
a. Higrometr 
b. Manometr 
c. Termometr 
d. Psychometr 

22. Do dróg technologicznych czystych zalicza się drogi przepływu 
a. Odpadów i surowców 
b. Personelu i konsumentów 
c. Surowców i półproduktów 
d. Półproduktów i gotowych potraw 

23. Do pokrojenia gotowanego schabu kucharz powinien użyć deski w kolorze 
a. Żółtym 
b. Białym 
c. Brązowym 
d. czerwonym 
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24. Krytycznym punktem kontroli w procesie otrzymania kremu „Russel” w trakcie którego może dojść do 
zagrożenia mikrobiologicznego, jeśli nie zostaną zachowane zasady systemu HACCP, jest 

a. Mieszanie masy z tłuszczem 
b. Ogrzewanie masy jajeczno – cukrowej 
c. Przechowywanie kremu w chłodziarce 
d. Dodawanie substancji smakowo - zapachowych 

25. W celu zachowania pożądanych cech organoleptycznych ziemniaków w czasie przechowywania, warunki 
panujące w magazynie powinny być następujące 

a. Temperatura do + 50C, a wilgotność powietrza – 85 % 
b. Temperatura do + 100C, a wilgotność powietrza –90% 
c. Temperatura do + 150C, a wilgotność powietrza – 90 % 
d. Temperatura do + 200C, a wilgotność powietrza – 85 % 

26. Optymalne warunki przechowywania mrożonek owocowych i warzywnych są następujące 
a. Temperatura  od 0 do – 100C, a wilgotność powietrza – 80 % 
b. Temperatura od – 5 do - 100C, a wilgotność powietrza – 80 % 
c. Temperatura od - 12 do - 240C, a wilgotność powietrza – 95 % 
d. Temperatura od – 18 do - 300C, a wilgotność powietrza – 95 % 

27. Analiza procesu technologicznego ciasta kruchego wykazała krytyczny punkt kontroli na etapie 
przygotowania jaj do produkcji. Który z systemów zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 
określa działania mające na celu wyeliminowanie lub zredukowanie zagrożenia 

a. GHP 
b. GMP 
c. TQM 
d. HACCP 

28. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego nie wpływa 
a. Organizację pracy 
b. Jakość produktu końcowego 
c. Termin dostaw surowców do zakładu 
d. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności 

29. Podczas projektowania z- du gastronomicznego należy pamiętać o zapewnieniu jak najlepszej jakości 
gotowych potraw, dlatego nie wolni dopuścić do skrzyżowania dróg przepływu 

a. Surowców z personelem 
b. Surowców z półproduktami 
c. Konsumentów z brudnymi naczyniami stołowymi 
d. Półproduktów z czystymi naczyniami kuchennymi 

30. Do rozbioru kulinarnego drobiu kucharz powinien użyć deski w kolorze 
a. Żółtym 
b. Białym 
c. Niebieskim 
d. Czerwonym 

31. W produkcji kotleta mielonego największe zastosowanie ma 
a. Wilk 
b. Kuter 
c. Nóż kuchenny 
d. Czerwona deska 

32. W szybkowarach przeprowadza się proces 
a. Pieczenia 
b. Gotowania 
c. Grillowania 
d. Blanszowania 

33. Jakie działanie zapobiegawcze, zgodnie z zasadami systemu HACCP, należy podjąć w celu zmniejszenia 
zagrożeń fizycznych podczas dostaw surowców do zakładu gastronomicznego 

a. Dwukrotnie przesiewanie mąki 
b. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych 
c. Kontrola środka transportu, opakowań i doboru dostawców 
d. Kontrola warunków przechowywania surowców u dostawców 

34. Podstawą wdrażania systemu HACCP w zakładzie gastronomicznym jest wcześniejsze wdrożenie 
a. TQM 
b. QACP 
c. ISO9000 
d. GMP/GHP 

35. W ramach transportu wewnętrznego w magazynach wykorzystuje się 
a. Salamandry 
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b. Lady chłodnicze 
c. Wózki bemarowi 
d. Wózki magazynowe 

36. Zanim wymyjemy urządzenie chłodnicze, w pierwszej kolejności należy 
a. Odmrozić parownik 
b. Wyjąc produkty z chłodziarki 
c. Odłączyć urządzenie od prądu 
d. Wstawić naczynie gorące z wodą do chłodziarki 

37. W skład działu produkcyjnego zakładu gastronomicznego wchodzi 
a. Sala konsumencka 
b. Przygotowalnia I i II 
c. Rozdzielnia kelnerska 
d. Zmywalnia naczyń stołowych 

38. Droga brudna naczyń nie powinna krzyżować się z drogą 
a. Personelu 
b. Surowców 
c. Czystych naczyń 
d. Odpadów konsumpcyjnych 

39. Do obróbki wstępnej brudnej nie należy 
a. Mycie 
b. Płukanie 
c. Oczyszczanie 
d. rozdrabnianie 

40. Rozmrożonego produktu nie  należy 
a. Ponownie zamrażać 
b. Poddawać obróbce  
c. Przechowywać w chłodziarce 
d. Umieszczać w szczelnym naczyniu pod przykryciem 

41. Podczas obsługi warnika pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest 
a. Włączenie zasilania 
b. Wyłączenie zasilania 
c. Napełnienie wodą zbiornika 
d. Otwarcie zaworu spustowego 

42. Cukier w magazynie należy przechowywać przy zapewnieniu następujących warunków składowania 
a. Temperatura 40C i wilgotność względna powietrza 55 – 65 % 
b. Temperatura 150C i wilgotność względna powietrza 55 – 65 % 
c. Temperatura 180C i wilgotność względna powietrza 80 – 85 % 
d. Temperatura 200C i wilgotność względna powietrza 80 – 90 % 

43. Magazyn chłodniczy, w którym panuje temperatura +40C i wilgotność względna powietrza 80 – 85% 
przeznaczony jest na 

a. Mleko i produkty mleczne 
b. Cukier i produkty zbożowe 
c. Mrożonki warzywne i owocowe 
d. Przyprawy i koncentrat pomidorowy 

44. GHP jako standard zapewniania bezpieczeństwa żywności nie obejmuje 
a. Higieny osobistej personelu 
b. Mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń 
c. Utrzymania czystości pomieszczeń produkcyjnych 
d. Magazynowania surowców, dodatków, materiałów pomocniczych 

45. Zgodnie z wymogami systemu HACCP deski do obróbki mięsa surowego powinny być koloru 
a. Białego 
b. Brązowego 
c. Czerwonego 
d. Niebieskiego 

46. Do podstawowego wyposażenia magazynu nie należy 
a. Umywalka 
b. Szafa chłodnicza 
c. Sterylizator do jaj 
d. Maszyna wieloczynnościowa 

47. Aby przechowywać warzywa i owoce w chłodziarce, należy umieścić jej 
a. W drzwiach chłodziarki 
b. W górnej części komory chłodniczej 
c. W pojemnikach na warzywa i owoce 
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d. Na środkowej półce komory chłodniczej 
48. Drogą brudną w zakładzie gastronomicznym jest droga 

a. Surowców 
b. Półproduktów 
c. Czystych naczyń 
d. Gotowych potraw 

49. W bezpośrednim sąsiedztwie Sali konsumenckiej powinna być usytuowana 
a. Kuchnia gorąca 
b. Przygotowalnia I 
c. Rozdzielnia kelnerska 
d. Zmywalnia naczyń kuchennych 

50. Do operacji czystych związanych z obróbką nie należy 
a. Formowanie 
b. Panierowanie 
c. Rozdrabnianie 
d. Doczyszczanie 

51. Optymalne warunki w magazynie warzyw korzeniowych to 
a. Temperatura od – 2 do 20C i wilgotność powietrza od 80 do 90 % 
b. Temperatura od  6 do 100C i wilgotność powietrza od 85 do 90 % 
c. Temperatura od 6 do 180C i wilgotność powietrza od 60 do 80 % 
d. Temperatura od 15 do 180C i wilgotność powietrza od 50 do 60 % 

52. W systemie zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności GMP oznacza 
a. Higieniczną 
b. Żywieniową 
c. Produkcyjną 
d. Przemysłową 

53. W układzie funkcjonalnym pomieszczeń zakładu gastronomicznego wyróżnia się drogi technologiczne czyste 
i brudne. Do dróg technologicznych czystych zaliczamy drogi 

a. Odpadów 
b. Surowców 
c. Konsumentów 
d. Półproduktów 

54. Osoby pracujące w kuchni nie powinny nosić na dłoniach biżuterii, ponieważ 
a. Łatwo jest nią zniszczyć 
b. Kwasy organiczne żywności szybko by ją zniszczyły 
c. Osoby pracujące w gastronomii powinny wyglądać schludnie 
d. Utrudnia dokładne mycie rąk, poza tym pod biżuterią ręce się pocą, co powoduje namnażanie się bakterii 

55. Według systemu zapewniania jakości zdrowotnej żywności, do zagrożeń fizycznych zaliczamy 
a. Pestki i ości 
b. Bakterie i grzyby 
c. Barwniki i pestycydy 
d. Środki ochrony roślin i antybiotyki 

56. Elementem wyposażenia magazynu produktów suchych nie jest 
a. Regał 
b. Lodówka 
c. Higrometr 
d. Paleta drewniana 

57. Gdy korzystamy z szybkowaru, należy kolejno 
a. Sprawdzić zawór bezpieczeństwa, w odpowiedni sposób nałożyć pokrywę, gotować, zredukować ciśnienie, 

delikatnie zdjąć pokrywę 
b. W odpowiedni sposób nałożyć pokrywę, zredukować ciśnienie, gotować, sprawdzić zawór bezpieczeństwa, 

delikatnie zdjąć pokrywę 
c. W odpowiedni sposób nałożyć pokrywę, gotować, zredukować ciśnienie, delikatnie zdjąć pokrywę, sprawdzić 

zawór bezpieczeństwa 
d. Zredukować ciśnienie, w odpowiedni sposób nałożyć pokrywę, gotować, sprawdzić zawór bezpieczeństwa, 

delikatnie zdjąć  pokrywę 
58. Pracownik obsługujący piec konwekcyjny powinien być wyposażony 

a. Fartuch ochronny 
b. Okulary ochronne 
c. Ręcznik kuchenny 
d. Rękawice kuchenne 
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