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  Testy –Mięsa. 

1. Kto decyduje o przydatności mięsa do spożycia? 

A. rejonowy lekarz weterynarii. 

B. hodowca. 

C. kierownik zakładów mięsnych. 

D. rzeźnik. 

 

2. Mięso z którego zwierzęcia poddawane jest kontroli weterynaryjnej pod 

kątem wystąpienia w nim włośni? 

A. cielęcia. 

B. jagnięcia. 

C. świni. 

D. wołu. 

3. Jakie czynnik decyduje o wysokiej wartości odżywczej mięsa? 

A.  zawartość pełno wartościowego białka. 

B. smak. 

C. zawartość tłuszczu. 

D. zawartość witamin. 

 

4. Które z wymienionych części zasadniczych może być przeznaczona do 

produkcji potraw smażonych? 

A. szponder. 

B. mostek. 

C. goleń tylna. 
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D. polędwica. 

 

5. Wskaż część zasadniczą przeznaczoną do gotowania. 

A. szponder. 

B. polędwica. 

C. udziec. 

D. skrzydło. 

6. Z której części tuszy wolowej przyrządza się pieczeń duszoną? 

A. z goleni tylnej . 

B. z udźca. 

C. z szyi. 

D. z mostka. 

 

7. Jakie danie mięsne przygotowywane jest w następujący sposób: 

mięso pokroić w kostkę, oprószyć  mąką, lekko na tłuszczu, wlać wywar 

warzywny i gotować do miękkości. 

A. potrawka.  

B. plastry cielęciny w sosie śmietanowym. 

C. zrazy. 

D. gulasz. 

 

8. Tablerowanie to proces mający zastosowanie 

A. w produkcji biszkoptu. 

B. w produkcji mas mielonych. 

C. w produkcji majonezu. 

D. w produkcji masy jajowej. 

 

9. Trybowanie kości to inaczej 

A. sposób dzielenia mięsa na elementy. 

B. usuwanie kości. 

C. dzielenie mięsa na mniejsze kawałki.  

D. sposób wykańczania potraw z mięsa. 

 



10. W jaki sposób należy rozmrażać mięso wieprzowe? 

A. Włożyć do zimnej wody. 

B. Włożyć do zimnego kwaśnego mleka. 

C. Pozostawić na noc w temperaturze pokojowej. 

D. Rozmrażać w chłodziarce. 

 

11.Wskaż grupę zawierającą same podroby: 

A.  wątroba, comber, szponder, ogon, nogi. 

B.  serca, nerki, żołądki, biodrówka, płuca. 

C. ozory, nerkówka, mozg, pluca, wątroba. 

D. pluca, nerki, śledziona, wątroba, serce. 

 

12. Jaki kolor powinna mieć deska przeznaczona do mięsa pieczonego? 

A. brązowy. 

B. żółty 

C. czerwony. 

D. biały. 

 

 


