
W RAMACH POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM WYKONAJ TESTY 
POSŁUGUJĄC SIĘ ZESZYTEM LUB PODRĘCZNIKIEM A NASTĘPNIE 
SAMODZIELNIE. 

Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij go . 

 

1. Metabolizm , inaczej............................................................... to 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... . 

 

2. Metebolizm = .................................. +............................................. 
 . 

3. 1 kcal jest to ....................................................................................... 
............................................................................................................ 

 

4. Anabolizm to .............................................................................................. 
..................................................................................................................... 

 

5. Katabolizm to 
................................................................................................... 
.......................................................................................................................
... 

 

6. Wartość energetyczna podstawowych składników pożywienia jest 
następująca : 
1 g białka-.................. 

1 g węglowodanów -............... 

1 g tłuszczu -....................... 

 

7. PPM to 
................................................................................................................... 



 

8. Wpływ na PPM mają 
........................................................................................... 
.......................................................................................................................
........ 

 

9. PPPM to 
..................................................................................................................... 

10. CPM to 
....................................................................................................................... 

11. CPM = .................+....................... 
 

12. Bilans energetyczny organizmu jest dodatni , gdy 
..................................................... 
.......................................................................................................................
.............. 

 

      13 . Wartość energetyczną pożywienia oblicza się na podstawie 
......................................... 

           
.................................................................................................................................
..... 

 

14. Woda spełnia następujące zadania w organiźmie człowieka 
.......................................... 
.......................................................................................................................
................ 

            
.................................................................................................................................
....... 

            
.................................................................................................................................
........ 



 

15. Skutkami niedoboru wody są 
.......................................................................................................................
................. 
.......................................................................................................................
................. 

16. Woda zdatna do picia to woda , która 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................ 

Sprawdzian z Zasad Żywienia klasa III .
 ................................
..... 

 

      Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij go .                                             

1. Produkty spożywcze możemy podzielić na ........... lub na............ grup ze 
względu na ich skład i znaczenie w żywieniu . 

 

2. Mleko i przetwory mleczne pod względem żywieniowym zawierają : 
 .............................................................................................................

................ 
 .............................................................................................................

................ 
 .............................................................................................................

................ 
 .............................................................................................................

................ 
 

3. Do warzyw i owoców bogatych w witaminę C zalicza się : 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................................ 

 

4. Do warzyw i owoców bogatych w karoten zalicza się : 



.......................................................................................................................

.................... 

.......................................................................................................................

.................... 

.......................................................................................................................

.................... 

 

5. Pod względem wartości żywieniowej warzywa strączkowe suche 
zawierają : 

 .............................................................................................................
.................. 

 .............................................................................................................
.................. 

 .............................................................................................................
.................. 

 .............................................................................................................
.................. 

 

6. Podział produktów żywieniowych na 5 grup można przedstawić w postaci                                                       
.......................................................................................................................
.................... 

 

7. Porcje są 
to....................................................................................................................
.... 
.......................................................................................................................
................... 

 

8. Przedstaw na rysunku podział i ułożenie produktów spożywczych w 
postaci 5 grup . 

  

Uzupełnij tekst: 

1, Racjonalne żywienie 
to…………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………
…………………………….. 

 

2. Składniki………………….., to: białka, tłuszcze, cukry, składniki mineralne, 
witaminy, woda i inne. 

 

3. Rodzaje składników odżywczych pożywienia to: 

Składniki……………………………………………. 

Składniki……………………………………………. 

Składniki……………………………………………. 

 

4. Podpisz numerami kolejność poszczególnych odcinków przewodu 
pokarmowego człowieka od1 do 8: 

przełyk, jama ustna, żołądek, jelito cienkie, odbytnica, gardło, odbyt, jelito 
grube 

…………………………………………………………………………………….
. 

 

Zaznacz właściwą odpowiedź: 

1. W skład soku żołądkowego wchodzą: 

A) kwas solny, woda 

B) sok trawienny, kwas solny 

C) Śluz, kwas solny, enzymy trawienne 

D) woda, śluz 

 

2. Ruchy perylstatyczne jelit to inaczej: 



A) kolki 

B) biegunki 

C) skurcze i rozkurcze mięśni przesuwające treść pokarmową 

D) wzdęcia 

 

3. Żółć produkowana jest w: 

A) trzustce 

B) wątrobie 

C) nerce 

D) żołądku 

 

4. Rozkład składników pokarmowych do związków prostych to: 

A) wchłanianie 

B) wydzielanie 

C) trawienie 

D) absorpcja 

 

5. Przenikanie związków prostych do krwi i limfy to: 

A) wchłanianie 

B) wydzielanie 

C) trawienie 

D) rozkład 

 

TŁUSZCZE 



 

1.Podziel tłuszcze ze względu na pochodzenie 

……………………………………………………………………………………
……………. 

2. Wymień znane ci tłuszcze zwierzęce 

……………………………………………………………………………………
…………….. 

 

3. Tłuszcze dostarczają ………..kcal energii. 

 

4. Są one źródłem witamin…………………………………. 

5. Utrzymują …………………….. ciała. 

 

6. Podaj przykład potraw bogatych w tłuszcze 

……………………………………………………………………………………
…………….. 

 

7. NNKT 
to…………………………………………………………………………………
….. 

 

8. Źródłem NNKT 
są:………………………............................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

Uzupełnij tekst :  

 



1. Węglowodany powstają w roślinach w 
procesie…………………………… 

2. W trakcie tego procesu rośliny wchłaniają 
…………………i………………….przy udziale………………………. . 

3. Zielony barwnik roślin to……………………………. . 
4. Cukry przyswajalne przez organizm człowieka to 

np…………………………………………………………………………
………….. . 

5. Skrobia jest inaczej zwana………………………………… . 
6. Błonnik pokarmowy pełni w organizmie człowieka następujące 2 

funkcje:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………… 

7. Cukry dają człowiekowi……………………..kcal energii z 1g. 
8. Wymień 3 źródła węglowodanów w 

pożywieniu…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

BIAŁKA 

Uzupełnij tekst : 

1. Pierwiastki z których zbudowane są białka to: 
…………………………………………………………………………………
………. 

2. Denaturacja białek 
to………………………………………………………………. 

3. Koagulacja to 
……………………………………………………………………… 

4. Hydroliza to 
……………………………………………………………………….. 

5. Gluten powstaje podczas ……………………………… i nadaje pieczywu  
……………………………strukturę. 

6. Białka pełnią w organizmie człowieka wiele ról np. wymień 3 z 
nich:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………… 

7. Aminokwasy dzielimy na 
………………………i……………………………….. 

8. Białko pełnowartościowe to takie które 
……………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………
…………………………. 

9. Skutkiem nadmiaru białek w diecie są……………………. 
i………………………….. 
...................................... 

10. Białko dostarcza ……..kcal energii dla organizmu. 
 

Uzupełnij tekst : 

1.Witaminy 
to…………………………………………………………………………….. 

 

2. Brak w organizmie danej witaminy to: 

a)hiperwitaminoza 

b)hipowitaminoza 

c)awitaminoza 

 

3. Jaka witamina wpływa na właściwy wzrost i rozwój kości a także uczestniczy 
w procesie widzenia ?................................. 

 

4. Jaka witamina warunkuje prawidłowy wzrost ,mineralizację kości i 
zębów?....................... 

 

5. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to: 

a)A,D,C,B 

b)A,D,E,K 

c)z grupy B 

 

6. Źródłem witaminy E w pożywieniu są: 



a)owoce i warzywa 

b)warzywa zawierające karoten 

c)oleje, całe ziarna, warzywa zielone, jaja, masło, sery, mleko 

 

7.Niedobór Wit C powoduje: 

a)zmniejszenie krzepliwości krwi 

b)szkorbut 

c)zmiany kostne 

 

8. Anemia złośliwa powstaje w wyniku niedoboru witaminy: 

a)C 

b)D 

c)B12 

 

9.Niedobór Wit PP/kwasu nikotynowego powoduje chorobę: 

a)pelagrę 

b)kurzą ślepotę 

c)beri-beri 

 

10. Zajady/pękanie kącików ust to choroba z niedoboru Wit: 

a)A 

b)B2 

c)D 

 



11.Jaka witamina warunkuje nie zapadalność na częste przeziębienia i bóle 
gardła?........ 

 

12. Witaminy rozpuszczalne w wodzie to: 

a)C i grupy B 

b)A,D,E,K 

c)A,C,E. 

13. Połącz w pary produkty  
zakwaszające                                    owoce 

                                                                jaja 

 chleb 

 ziemniaki 

odkwaszające mleko 

 mięso 

14.  Niedobór żelaza powoduje ………………… 
15. Głównym źródłem jodu są………………….. 
16. Z niedoboru fluoru powstaje ………………… 

 
 

Składniki mineralne-  TEST 

 Do podanych nawiasów wpisz odpowiednie cyfry 
1. W której tkance gromadzą się poszczególne pierwiastki: 

a. krew   ()  1. potas 

b. włosy, paznokcie   ()  2.żelazo 

c. płyny ustrojowe   ()  3.wapń 

d. kości, zęby   ()  4. siarka 

2. Dostosuj składniki mineralne do odpowiedniej grupy 



a. miedź   () l 

b. potas   ()  1. makroelement 

c. chlor   ()  2. mikroelement 

d. jod   () l 

3. Dostosuj pierwiastki do przedmiotu regulacji 

a. transport tlenu   () 1. selen 

b. regulacja ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych   () 2. sód 

c. prawidłowe tworzenie czerwonych krwinek   () 3. cynk 

d. praca enzymów   () 4. żelazo 

4. Dostosuj pierwiastki do odpowiednich objawów niedoboru 

a. niedokrwistość   () 1. wapń 

b. próchnica zębów   () 2. miedź 

c. tężyczka   () 3. jod 

d. zła praca tarczycy   () 4. fluor 

5. Jakie działanie wykazują poszczególne pierwiastki? 

a. fosfor   () l 

b. wapń   ()  1. zakwaszające (kwasotwórcze) 

c. siarka   ()  2. odkwaszające (zasadotwórcze) 

d. sód   () l 

6. Zalicz do odpowiedniej grupy poszczególne produkty 

a. makaron   () l 

b. twaróg   ()  1. produkt zakwaszający 

c. jabłko   ()  2. produkt odkwaszający 

 

 


