
Zaw6d: cukiernik
Symbol cyfrowy zawodu: 741 [01]
Wersja arkusza: X

EGZAMIN
POTWIERDZAJJ\CY KW ALIFlKACJE

ZAWODOWE

Instrukcja dla zdaj'l:cego
1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron. Ewentualny brak

stron lub inne usterki zglos przewodniczl:tcemu zespolu nadzorujl:tcego.
2. Do arkusza doll:tczonajest KARTA ODPOWIEDZI, na kt6rej:

- wpisz symbol cyfrowy zawodu,
- zamaluj kratk~ z oznaczeniem wersji arkusza,
- wpisz sw6j numer PESEL,
- wpisz swojl:t dat~ urodzenia,
- przyklej naklejk~ ze swoim numerem PESEL w oznaczonym

miejscu na karcie.
3. Arkusz egzaminacyjny sklada si~ z dw6ch cz~sci. Cz~sc I zawiera

50 zadan, cz~sc II 20 zadan.
4. Za kazde poprawnie rozwil:tzane zadanie uzyskasz 1 punkt.
5. Aby zdac etap pisemny egzaminu, musisz uzyskac co naJmmeJ

25 punkt6w z cz~sci I i co najmniej 6 punkt6w z cz~sci II.
6. Czytaj uwaznie wszystkie zadania.
7. Rozwil:tzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dlugopisem lub

pi6rem z czamym tuszemlatramentem.
8. Dla kazdego zadania podane sl:t cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Odpowiada im nast~pujl:tcy uklad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.
10. Wybierz wlasciwl:t odpowiedz i zamaluj kratk~ z odpowiadajl:tcl:tjej literl:t

- np. gdy wybrales odpowiedz "A":

11. Staraj si~ wyraznie zaznaczat odpowiedzi. Jezeli si~ pomylisz i bl~dnie
zaznaczysz odpowiedz, otocz jl:t k61kiem i zaznacz odpowiedz, kt6rl:t
uwazasz za poprawnl:t, np.

12. Po rozwil:tzaniu testu sprawdz, czy zaznaczyles wszystkie odpowiedzi na
KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziles wszystkie dane, 0 kt6rych
mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pami~taj, ze oddajesz przewodnicz'l:cemu zespolu nadzoruj'l:cego
tylko KART~ ODPOWIEDZI

Arkusz zawiera
informacje prawnie

chronione do momentu
rozpocz~cia egzaminu

741[01]-OX-I02

Czas trwania
egzaminu
120 minut

Liczba punkt6w
do uzyskania:

z cz~sci I -50 pkt.
z cz~sci II- 20 pkt.



Cz~sc I

A. substancji smakowo-zapachowych.
B. barwnik6w spozywczych.
C. przetwor6w owocowych.
D. surowc6w cukrowych.

A. Kukurydzianej.
B. Sojowej.
C. Zytniej.
D. Ryzowej.

Swieze drozdze piekarskie powinny bye

A. rozmi~kczone i uplynnione.
B. suche i rozpadaj<tce si~.
C. lekko gorzkie w smaku.
D. kremowe z dopuszczalnym szarym odcieniem.

A. Bia1<t.
B. Kremow<t.
C. Jasnozoh<t.
D. Jasnoszar<t.

A. 6 godzin.
B. 12 godzin.
C. 5 dni.
D. 20 dni.



A. na ptysie i eklery.
B. na karpatki i baletki.
C. na buszejki i precle.
D. na stefanki i camargo.

A. p61produkt6w ciastkarskich.
B. p61produkt6w owocowych.
C. gotowych wyrob6w ciastkarskich.
D. gotowych wyrob6w cukiemiczych.

A. Kremy grzane.
B. Kremy zaparzane.
C. Kremy sporzqdzane "na zimno".
D. Kremy sporzqdzane "na cieplo".

A. uwarstwieniem.
B. scisl'l konsystencj'l'
C. bardzo drobnymi porami.
D. duzymi wolnymi przestrzeniami.



A. Napowietrzanie masy jajowo - cukrowej.
B. Walkowanie gruntu z tluszczem.
C. Przebijanie ciasta.
D. Zaparzanie mqki.

A. Strocle.
B. Krawaty.

C. P'lczki.
D. Rogale.

Przygotowanie

ciasta kruchego

Sporzqdzenie

kremu

smietankowego

Napetnienie

kremem

smietankowym

A. przekladanie ciasta.
B. formowanie ciasta.
C. napowietrzenie ciasta.
D. nas'lczanie ciasta.

A. Walek kolczatka.
B. Noz klinowy.
C. Radelko.
D. Dziurkacz.



A. Barometr.
B. Areometr.
C. Manometr.

D. Amperomierz.

A. swiezosci.
B. wilgotnosci.
C. skladu.
D. wag!.

A. scinaniem si~.
B. czerstwieniem.
c. p~czlllelllem.
D. dekstrynizacj'lc.

A. Dwutlenek w~gla i alkohol etylowy.
B. Dwutlenek w~gla i woda.
C. Woda i cukier.
D. Woda i bialko.

A. Od 10 do 14 dni.
B. Od 8 do 10 dni.
C. Od 6 do 8 dni.
D. Od 3 do 5 dni.



A. korpusowe.
B. nadziewane.
c. tortowe.
D. drobne.

A. 0 malej zawartosci enzym6w.
B. 0 malej zawartosci popiolu.
C. 0 duzej zawartosci dobrej skrobi
D. 0 duzej zawartosci mocnego glutenu

Na podstawie przedstawionej receptury okresl, ile masla potrzeba do przygotowania 2 kg ciasta
francuskiego.

A. 730,00 g
B. 746,44 g
C. 750,44 g
D. 760,00 g

Surowce na 1 kg
Hose (g)ciasta francuskiego

mqka pszenna 450
JaJa 50
maslo 380
s61 5
woda 190
Razem 1075

A. Wyciskanie ciasta foremk'l:..
B. Skladanie ciasta w kopert~.
C. Zwijanie ciasta z nadzieniem w srodku.
D. Przekladanie ciasta nadzieniem.



A. 0 slabym glutenie.
B. 0 mocnym glutenie.
C. 0 malej zawartosci skrobi.
D. 0 duzej zawartosci popiolu.

A. Maszynki do mielenia.
B. Tr6jwalcarki.
C. Wyparki.
D. Kotly.

A. proszek do pieczenia.
B. droZdze piekarskie.
C. tluszcz.
D. cukier.



A. 5 dni.
B. 10dni.
C. 20 dni.
D. 30 dni.

lIe kartonow potrzeba do przechowania 120 sztuk p'tczkow, jezeli w jednym kartonie miesci si~
8 sztuk?

A. 30 kartonow.
B. 25 kartonow.
C. 15 kartonow.
D. 6 kartonow.

A. 230,00 g
B. 222,00 g
C. 223,08 g
D. 220,05 g

Surowce- lIose (g)ciasto parzone
m'tka pszenna 450
margaryna X
JaJa 800
woda 540
sol 5
Razem 2015,05

Do cukiemi przywieziono 156 szt. keksow zapakowanych rownomiemie w 12 kartonach. lIe sztuk
keksow znajduje si~ w jednym kartonie?

A. 18 sztuk.
B. 13 sztuk.
C. 12 sztuk.
D. 9 sztuk.



Rozwalkowywanie ZWIJame ciasta Z nalozonym nadzieniem to metoda produkcji stosowana do
sporzqdzenia

A. plack6w.
B. keks6w.
C. strucli.
D. babek.

A. Cukier i mleko.
B. Cukier i bialka.
C. Mas~ karmelow'l i bialka.
D. Pomad~ i syrop z cukru palonego.

A. napowietrzanie.
B. chlodzenie.
C. nakluwanie.
D. przebijanie.

A. Tluszczomierz.
B. Pirometr.
C. Manometr.
D. Higrometr.



A. wilgotnosci.
B. kwasowosci.
C. temperatury.
D. cisnienia.

A. zbyt kr6tkim czasem prazenia ziama sezamowego.
B. zbyt dlugim czasem mieszania masy chalowej.
C. zbyt ma1't ilosci't substancji pianotw6rczej.
D. zbyt duz'tzawartosci't wody w masie karmelowej chalwowej.

W czasie przechowywania mleka, na skutek rozwoju bakterii fermentacji mlekowej, kwasowosc
mleka

A. najpierw maleje a potem wzrasta.
B. najpierw wzrasta a potem maleje.
C. maleje.
D. wzrasta.

A. 0 fermentowaniu nadzienia.
B. 0 zastosowaniu zabrudzonych form.
C. 0 niedokladnym zmieleniu sruty kakaowej.
D. 0 niewlasciwym temperowaniu masy czekoladowej.

Ile wynosi cena netto 1 kg semika, jezeli koszt produkcji 1 kg semika wynosi 12 zl, a marza
handlowa wynosi 20%?

A. 16.4 zl
B. 15,2 zl
C. 14,4 zl

D. 13,6 zl



Na podstawie danych z tabeli oblicz, ile trzeba zuzye m'lki pszennej i jaj, aby przygotowae 0,5 kg
korpus6w biszkoptowych.

A. 960 g m'lki pszennej i 1700 g jaj
B. 240 g m'lki pszennej i 425 g jaj
C. 230 g mqki pszennej i 230 g jaj
D. 185 g maki pszennej i 100 gjaj

Surowce na 1 kg
korpus6w

biszko tow ch
m'lka pszenna
mqka ziemniaczana
cukier
aa
Razem

A. pras i pary wodnej.
B. kotl6w i wrz'ltku.
C. garnk6w i tluszczu.
D. blach i gor'lcego powietrza.

A. pomad'l.
B. galaretk'l.
C. mas'lorzechow'l.
D. mas'l migdalow'l.

A. posypuje si~ cukrem krysztalem.
B. smaruje glazur'l pomadow'l.
C. posypuje cukrem pudrem.
D. smaruje pomad'l mleczn'l.

110se
[w g]

480
50
320
850
1700



Powierzchnilt UpIeczonego I posmarowanego kremem russel 0 smaku kakaowym tortu marcello

PosypuJe SIlt

A. cukrem pudrem.
B. wi6rkami kokosowymi.
C. wi6rkami czekoladowymi.
D. zmielonymi orzechami.

A. 207 kcal
B. 514 kcal
C. 774 kcal
D. 867 kcal

Chalka
Zawartose N azwa skladnika

w 100 g
Bialko Tluszcz W ltglowodanyi kalorycznose

zawartose 6 5 47[w 100 g]
kalorycznose 4 9 4[kcal/g]

A. bialkajaj.
B. tluszczu.
C. mqki.

D. soli.

Mechaniczne urz'ldzenia transportowe uzywane w magazynie cukiemi powinny bye obslugiwane
przez

A. dowolnq osoblt wskazanq przez kierownika.
B. pracownika odpowiednio przeszkolonego.
C. kierownika i jego zastepclt.
D. kazdego pracownika.



A. zostawic na powierzchni sprz~tu do wyschni~cia.
B. dokladnie splukac i osuszyc.
C. tylko dokladnie osuszyc.
D. tylko dokladnie splukac.

A. zatrzask6w.
B. suwak6w.
C. agrafek.

D. rzep6w.

A. poparzeme.
B. skaleczenie.
C. oblanie si~ tluszczem.
D. oblanie si~ wrz'l:.tkiem.

A. wezwac karetk~.
B. odci'l:.czr6dlo pr'l:.du.
C. powiadomic przelozonego.
D. otworzyc okno.



Cz~scII

A. musi posiadac numery NIP i REGON.
B. powinien zatrudnic co najmniej 100 os6b.
C. powinien posiadac co najmniej 500 000 zlotych kapitalu wlasnego.
D. musi uzyskac pozwolenie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z Powiatowego Urz~du

Pracy.

Pismo kandydata ubiegaj'tcego si~ 0 prac~, w kt6rym przekonuje on pracodawc~, ze jest najlepsz't
osob't do zatrudnienia na danym stanowisku, to

A. list motywacyjny.
B. swiadectwo pracy.
C. zyciorys zawodowy.
D. kwestionariusz osobowy.

Przedsi~biorca zatrudnia 3 pracownik6w. Kt6ry dokument pOWllllen sporz'tdzic w celu
odprowadzenia skladek na ubezpieczenia spoleczne?

Dokument Cechy charakterystyczne

Faktura VAT Jest to potwierdzenie sprzedazy towarow i uslug wystawione za sprzedane towary lub
swiadczone uslugi.

Deklaracja Sluzy do rozliczenia podatku dochodowego.
podatkowa

Polecenie zaplaty Sluzy do rozliczeiJ. bezgotowkowych, w ktorym wierzyciel udziela bankowi
dyspozycj~ obci<tzenia okreslon<t kwot<t rachunku dluznika.

Deklaracja ZUS Sporz<tdzana jest przy oplacaniu skladek ubezpieczeiJ. spolecznych, zdrowotnych na
DRA Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych SwiadczeiJ. Pracowniczych.

A. Deklaracj~ podatkow't.
B. Deklaracj~ ZUS DRA.
C. Polecenie zaplaty.
D. Faktur~ VAT.



pomieszczenie biurowe 0 powierzchni 20,5 m2

znajduj:tce si~ na II pi~trze.

Kt6ra z os6b rozpoczynaj<tcych dzialalnosc gospodarcz<t moze byc zainteresowana wynaj~ciem tego
lokalu?

A. Jan - planuje otworzyc salon meblowy.
B. Oskar - planuje otworzyc sklep spozywczy.
C. Wanda - zamierza swiadczyc uslugi prawnicze poza swoim domem.
D. Zofia - zamierza udzielac korepetycji z matematyki w swoim mieszkaniu.

Pani Celina Janowska zamierza rozpocz<tc dzialalnosc gospodarcz<t w zakresie swiadczenia uslug, na
kt6re jest najwi~ksze zainteresowanie. W tym celu przeprowadzila badania ankietowe. Na podstawie
wynik6w jej badan przedstawionych na wykresie, okresl rodzaj uslug, kt6re powinna swiadczyc.

A. Uslugi krawieckie.
B. Uslugi fryzjerskie.
C. Uslugi porz<tdkowe.
D. Uslugi kosmetyczne. porzq.dkowe

34%

fryzjerskie
40% kosmetyczne

8%



Filip Konopka jest wlascicielem zakladu swiadcz'tcego uslugi w zakresie wyrobu piecz'ttek. Zaklad
prowadzi w swojej miejscowosci, kt6ra liczy 10000 mieszkanc6w. Zatrudniajedn't osob~. Rozlicza
si~ z urz~dem skarbowym z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Na podstawie
danych zawartych w tabeli podaj wysokosc miesi~cznego podatku dochodowego placonego przez
przedsi~biorc~.

W miejscowosci 0 liczbie mieszkancow

Zakres dzialalnosci Wielkosc (wysokosc stawek w zlotych)
zatrudnienia do 5 000 od 5 000 do 50 000 powyzej 50000

mieszkancow mieszkancow mieszkancow

Uslugi w zakresie 0 297z1 350 zl 389 zl
wyrobu piecz(\tek 1 559 zl 611 zl 697 zl

A. 350 zlotych.
B. 559 zlotych.
C. 611 zlotych.
D. 697 zlotych.

A. Panstwowa Inspekcja Pracy.
B. Urz'td statystyczny.
C. Urz'td skarbowy.
D. Urz'td gminy.



Absolwent 4 - letniego technikum przepracowal 7 lat w przedsi~biorstwie kolejowym, a nast~pnie
przeszedl do przedsi~biorstwa produkcyjno - handlowego za porozumieniem stron. Ile dni urlopu
przysluguje temu pracownikowi po przepracowaniu 1 roku w nowym miejscu pracy?

A. 14 dni roboczych.
B. 20 dni roboczych.
C. 26 dni roboczych.
D. 30 dni roboczych.

Art. 154. [Wymiar urlopu) § 1. Wymiar urlopu wynosi:

I) 20 dni - jezeli pracownikjest zatrudniony kr6cej niz 10 lat,

2) 26 dni - jezeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Art. 155. [Nauka w szkole) § I. Do okresu pracy, od kt6rego zalezy wymiar

urJopu, wlicza si~ z tytulu ukonczenia:

J) zasadniczej lub innej r6wnorz~dnej szkoly zawodowej - przewidziany

programem nauczania czas trwania nauki, nie wi~cej jednak niz 3 lata,

2) sredniej szkoly zawodowej - przewidziany program em nauczania czas

trwania nauki, nie wi~cej jednak niz 5 lat,

3) sredniej szkoly zawodowej dla absolwent6w zasadniczych (r6wnorz~dnych)

szk61 zawodowych - 5 lat,

4) sredniej szkoly og61noksztalc~cej - 4 lata,

5) szkoly poJicealnej - 6 lat,

6) szkoly wyzszej - 8 Jat.

Okresy nauki, 0 kt6rych mow a w pkt 1-6, nie podlegaj~ sumowaniu.

Pani Zofia Piglewska ma zostac zatrudniona do pracy sezonowej przy zrywaniu jablek na podstawie
umowy 0 prac~. Pracodawca nie moze przewidziec terminu rozwiqzania umowy, ale chce, aby
umowa ulegla rozwiqzaniu z chwilct zakoitczenia zbioru jablek. Jakct umow~ powinien zawrzec
pracodawca z panict Zofict Piglewskct?

A. Umow~ na okres pr6bny.
B. Umow~ na czas okreslony.
C. Umow~ na czas nieokreslony.
D. Umow~ na czas wykonania okreslonej pracy.

A. wlasciciel biura notarialnego.
B. sprzedawca nieruchomosci.
C. wlasciciel nieruchomosci.
D. nabywca nieruchomosci.



Sygnatura akt (wypetnia sqd)
KRS-W4

~

Wniosek 0 rejestracj~ podmiotu
w rejestrze przedsi~biorc6w

c.nnrn ___

Krajowy Rejestr
SPOLKA AKCYJNASqdowy

Na podstawie zarmeszczonego fragmentu formularza wniosku, okresl mleJSCe rejestracji sp61ki
akcyjnej.

A. Urzqd gminy.
B. Sqd rejonowy.
C. Urzqd statystyczny.
D. S'ld administracyjny.

Klient zakupil szlifierk~ oscylacyjnq, w kt6rej pO pewnym czasie zepsul si~ w1'lcznik. Na szlifierk~
zostala udzielona gwarancja. Zgodnie z podanymi Warunkami gwarancji klient ma prawo
reklamowac zakupion'l szlifierk~, jezeli

(...) okres gwarancji wynosi 24 mleSlltce oraz zaczyna biec od daty udokumentowanej sprzedazy
bezposredniemu uzytkownikowi. Okres gwarancji trwa jednak nie dluzej niz 30 miesi~cy od daty
sprzedazy przez Gwaranta.

A. min~lo 20 miesi~cy od daty zakupu i 33 miesi'lce od daty sprzedazy przez Gwaranta.
B. min~ly 23 miesi'lce od daty zakupu i 29 miesi~cy od daty sprzedazy przez Gwaranta.
C. min~lo 25 miesi~cy od daty zakupu i 29 miesi~cy od daty sprzedazy przez Gwaranta.
D. min~lo 28 miesi~cy od daty zakupu i 28 miesi~cy od daty sprzedazy przez Gwaranta.

Student w czasie wakacji podj'll prac~ wykonywan'l u pracodawcy na podstawie umowy zlecenia.
Przedsi~biorca, kt6ry jest zleceniodawc'l ma obowi'lzek

A. wypowiedzenia mu umowy na pismie po zakoitczonej pracy wykonanej
w ramach zlecenia.

B. zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy.
C. zatrudnienia go na czas nieokreSlony po wykonaniu zlecenia.
D. zgloszenia go do ubezpieczenia rentowego.



A. pracy.
B. grodzkiego.
C. apelacyjnego.
D. gospodarczego.

A. umow~ kredytow<t.
B. wniosek kredytowy.
C. plan splaty kredytu.
D. promes~ kredytow<t.

A. pisernne referencje.
B. swiadectwo pracy.
C. list motywacyjny.
D. umow~ 0 prac~.

Wysokos6 naleznego podatku dochodowego od os6b fizycznych, jak<t ma zaplaci6 podatnik od
dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym ustalana jest na podstawie

A. skali podatkowej.
B. kwoty wolnej od podatku.
C. wartosci netto wynagrodzenia.
D. koszt6w dzialalnosci gospodarczej.



Osoba, ktora ukonczyla 16 lat, a nie przekroczyla 18 lat w rozumieniu Kodeksu pracy nazywana jest
pracownikiem

A. dorastaj'tcym.
B. mlodocianym.
C. pelnoletnim.
D. nieletnim.

Zakaz zatrudniania kobiet w ci'tzy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej jako 8 godzin mi~dzy
godzin't 21 a 7 rano ma charakter bezwzgl~dnie obowi'tzuji\:cy. Oznacza to zakaz zatrudniania nawet za
zgod't pracownicy.
Zakaz delegowania pracownicy w ci'tzy poza stale miejsce pracy ma charakter wzgl~dny, to znaczy jest
dopuszczalne za zgod'tpracownicy.
Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uci'tzliwych lub szkodliwych dla zdrowia ma charakter
bezwzgl~dnie obowi'tzuj'tcy.

A. w porze nocneJ.
B. w warunkach szkodliwych.
C. w godzinach nadliczbowych.
D. poza stalym miejscem pracy.

Pracownik zostal zatrudniony w hurtowni papieru w charakterze kierowcy, w ramach umowy
o prac~, na czas okreslony. Do obowi'tzkowego ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego

A. musi si~ zglosic osobiscie w ci<tgusiedmiu dni od daty zatrudnienia.
B. zglosi go pracodawca w ci<tgusiedmiu dni od daty zatrudnienia.
C. zglosi si~ sam po przepracowaniu pierwszego miesi'tca.
D. zglosi go pracodawca po wygasni~ciu umowy 0 prac~.


