
Quiz wiedzy z PGD
Pracownia Gospodrstwa Domowego



Zaproponuję Wam dziś zabawę, która jest
sprawdzianem wiedzy z zajęć w Pracowni
Gospodarstwa Domowego. Jeśli uważnie śledziliście
materiały edukacyjne, nie powinniście mieć problemów
z rozwiązaniem tego testu. Jest to forma rozrywki,
dlatego proszę, żebyście nie stresowali się, jeśli czegoś
nie będziecie pamiętać. Możecie zawsze zajrzeć do
materiałów edukacyjnych, aby przypomnieć sobie
wiedzę potrzebną do rozwiązania quizu. Spośród 3
podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa.
Miłej zabawy!

Dzień dobry!
Program dzisiejszych zajęć



a) zakwas
b) drożdże
c) mleko

Pytanie 1
Jaki składnik bułeczek pszennych
odpowiada za wyrastanie ciasta?



a) cynamon
b) wanilia
c) majeranek

Pytanie 2
Jaka przyprawa najlepiej pasuje
do karkówki?



a) z ugotowanych owoców
b) świeżo wyciśnięty z owoców
c) gazowany z puszki

Pytanie 3
Kompot to napój...



a) gorzka czekolada
b) jabłko
c) marmolada

Pytanie 4
Najpopularniejszym nadzieniem do
pączków jest:



a) marchewka, pietruszka, por
b) por, ziemniak, seler
c) pietruszka, burak, marchewka

Pytanie 5
Jakie warzywa wchodzą w skład
włoszczyzny?



a) mleko
b) bulion
c) oliwa z oliwek

Pytanie 6
Na bazie jakiego składnika robimy sos
do sałaty?



a) brązowego
b) zielonego
c) zółtego

Pytanie 7
Świeże liście szpinaku są koloru...



a) mleko, masło, jajka
b) jabłka, cytyna, cukier puder
c) mąka, masło, cukier puder

Pytanie 8
Z jakich składników przygotowujemy
kruszonkę?



a) mleko, proszek budyniowy,
cukier
b) jabłka, mleko, drożdże
c) proszek budyniowy, masło,
woda

Pytanie 9
Z jakich składników przygotowujemy
budyń?



a) dynia
b) ziemniak
c) cebula

Pytanie 10
Jakie warzywo posiada pestki?



a) ziemniaki, ogórki i pomidory
b) ogórki, ziemniaki i marchew
c) marchew, ogórki i kalafiora

Pytanie 11
Jakie warzywa możemy znaleźć w
zupie ogórkowej?



a) musimy ją zamrozić
b) trzeba wystawić żywność na
słońce
c) chowamy do ciemnej zafki

Pytanie 12
Co musimy zrobić, żeby móc długo
przechowywać żywność?



a) cynamon, goździki, lubczyk
b) kardamon, liść laurowy, sól
c) goździki, cynamon, kardamon

Pytanie 13
Jakie przyprawy znajdziemy w mieszance
piernikowej?



a) długo
b) krótko
c) w ogóle nie wyrabiamy

Pytanie 14
Ciasto drożdżowe wyrabiamy...



a) kokosowy
b) rzepakowy
c) lniany

Pytanie 15
Jaki olej służy nam do stworzenia domowej
pasty do zębów?



a) cukier
b) ocet
c) mąka

Pytanie 16
Jaki produkt jest głownym skłdnikiem
domowych środków czystości?



a) patelni, miksera, noża
b) tłuczka do mięsa, deski,
gofrownicy
c) tłuczka do mięsa, deski, patelni

Pytanie 17
Do przyrządzenia kotletów schabowych
potrzebujemy...



a) encyklopedii
b) książce kucharskiej
c) podręczniku do matematyki

Pytanie 18
Ciekawe przepisy kuchenne znadziemy w...



a) dowód zapłaty za zakupiony
towar
b) egzotyczne danie
c) środek do usuwania plam

Pytanie 19
Paragon to...



a) ból głowy
b) przeziębienie
c) zgagę

Pytanie 20
Syrop z cebuli to doskonały lek na...



Dziękuję za Wasz czas i za uwagę!

To już koniec pytań!
Jak oceniacie stopień trudności pytań?
Zapraszam do wysyłania odpowiedzi 
i rozmowy na temat quizu!


