
Zestaw 1 
 
– Zakres wiadomości: składniki chemiczne wyrobów cukierniczych i piekarskich 
 
 
1.      Sporządzenie gruntu dotyczy ciasta : 

a/ kruchego  
b/ francuskiego  
c/ biszkoptowo-tłuszczowego  

  
  
2.      Do badania wilgotności powietrza w magazynie stosuje się :  

a/ higrometr  
b/ termometr  
c/ manometr 

  
  
3.      Ocena organoleptyczna dotyczy :  

a/ masy wyrobu  
b/ wyglądu, smaku, zapachu i konsystencji  
c/ zawartość cukru i tłuszczu  

  
  
4.      Jakie ciasto spulchniane jest np. kwaśnym węglanem amonu:  

a/ biszkoptowe 
b/ piernikowe  
c/ francuskie  

  
  
5.      Którą z konstrukcji posiada trzon pieców przelotowych :  

a/ trzon nieruchomy – stacjonarny  
b/ trzon w formie obracającego się wózka  
c/ trzon ze stalowej taśmy siatkowej  

  
  
6.      Przy udziale jakich enzymów przebiega fermentacja alkoholowa:  

a/ lipazy  
b/ amylazy  
c/ zymazy  

  
  
7.      Pektynę zalicza się do substancji :  

a/  barwiących  
b/ kleikujących  
c/ żelujących  

  
  
8.      Wskaż wyroby, które dekorować można kruszonką :  

a/ rogale półfrancuskie , papatacze, krawaty  
b/ mazurki, obwarzanki, faworki  



c/ kołacze, bułeczki, makowiec  
  
  
  
9.      Emulsja tłuszczów rafinowanych i wody lub mleka to :  

a/ masło   
b/ margaryna  
c/ ceres  

  
  
10.  Gryzonie zwalczane są  za pomocą metod określanych jako:  

a/ deratyzacja  
b/ dezynfekcja  
c/ dezynsekcja  

  
  
  
11.  Podstawowym surowcem do produkcji marcepanu są :  

a/ orzechy  
b/ jądra pestek moreli  
c/ migdały  

  
  
12.  Produktem fermentacji alkoholowej jest :  

a/ alkohol etylowy i dwutlenek węgla  
b/ alkohol metylowy i dwutlenek węgla  
c/ kwas mlekowy i alkohol  

  
  
13.  Który z wymienionych przenośników służy do transportu materiałów sypkich luzem:  

a/ przenośnik  hydrauliczny  
b/ przenośnik czerpakowy  
c/ suwnica  

  
  
14.  Spulchnianie ciast drożdżowych  przy udziale drożdży zalicza się  do :  

a/ fizycznych metod spulchniania  
b/ chemicznych metod spulchniania  
c/ biologicznych metod spulchniania  

  
  
15.  Konsystencję ciasta parzonego regulować można poprzez dodatek:  

a/ wody  
b/ jaj  
c/ tłuszczu  

                                                
  
16.  Który z kremów otrzymywanych jest poprzez połączenie zaparzonej masy białkowo-  

cukrowej z masą owocową :  
a/ krem szwedzki  



b/ krem russel  
c/ krem bezowo-owocowy  

  
  
17.  W produkcji ciastkarskiej najczęściej wykorzystuje się rodzaje mąki wyprodukowane z:  

a/ całego ziarna  
b/ bielma  
c/ warstwy aleuronowej  

  
  
18.  Ciasto uzyskiwane poprzez mieszanie ubitej masy jajowo-cukrowej z mąką to:  

a/ ciasto parzone  
b/ ciasto biszkoptowe  
c/ ciasto  kruche  

  
  
  
19.  Żelatyna, woda, cukier puder i ocet to surowce do produkcji:  

a/ grylażu  
b/ dragantu  
c/ karmelu  

  
  
20.  Syrop uzyskany z wodnych roztworów cukrowych poddanych działaniu kwasów lub  

enzymów w podwyższonej temperaturze to:  
a/ syrop skrobiowy  
b/ syrop do nasączania  
c/ syrop inwertowany  

  
  
21.  Która z substancji ma zastosowanie w cukiernictwie jako antykrystalizator mas  
      karmelowych:  
      a/ gliadyna lub glutenina  
      b/ agar lub pektyna  
      c/ syrop skrobiowy lub syrop inwertowany  
  
  
22.  Do miażdżenia maku i orzechów wykorzystuje się urządzenie zwane:  

a/ trójwalcarkaka  
b/ młynem udarowym  
c/ młynkiem uniwersalnym  

  
  
23.  Mleko w proszku lub jaja w proszku otrzymywane są poprzez :  

a/ liofilizacja  
b/ suszenie rozpyłowe  
c/ wysuszanie w suszarce walcowej  

  
  
24. substancje wpływające na prawidłowy przebieg procesów biochemicznych  



 i procesów przemiany materii w organizmie to: 
  

a. składniki budulcowe 
b. składniki energetyczne 
c. składniki regulujące 

  
  

25. tłuszcze klasyfikowane są jako składniki pożywienia o funkcji:  
  

a. energetycznej 
b. regulującej 
c. budulcowej 

  
  

26. białka wykorzystywane są przez organizm głównie do:  
  

a. wytwarzania energii 
b. odbudowy tkanek 
c. regulacji przemian 

  
  

27. które z podanych produktów są bogatym źródłem składników budulcowych:  
  

a. jaja 
b. mąka 
c. margaryna 

  
  

28. które z podanych produktów są bogatym źródłem składników energetycznych:  
  

a. mleko 
b. miód 
c. owoce 

  
  
  
  

29. które z podanych produktów są bogatym źródłem składników regulujących:  
  

a. oleje 
b. owoce 
c. cukier 

  
  

30. węglowodany są to substancje występujące w:  
  

a. tłuszczach zwierzęcych 
b. olejach roślinnych 
c. cukrze buraczanym 

  



  
31. azot, węgiel, wodór i tlen to podstawowe pierwiastki z których zbudowane są:  
  

a. białka 
b. tłuszcze 
c. węglowodany 

  
  

32. aminokwasy to cząsteczki składowe:  
  

a. węglowodanów 
b. tłuszczy 
c. białek 

  
  

33. tłuszcze zawierające w swym składzie nienasycone kwasy tłuszczowe,  
 w temperaturze pokojowej zachowują konsystencję: 
  

a. stałą 
b. półpłynną 
c. płynną 

  
  

34. uzupełnij wykropkowane pola:  
  
  

a. ......................... + b. ..............................+c. ......................... = gluten 
  
  

     35. dokonaj podziału węglowodanów ze wzglądu na złożoność budowy chemicznej: 
  
  
                                                  węglowodany 

  
  
  
  

                     a.  ................................         b. ...................................... 
                       
  
 

c. .................................         d.  .................................... 
 

 
36.      Celem sporządzenia rozczynu podczas prowadzenia ciasta pszennego jest:  

a/ wzmocnienie glutenu  
b/ rozmnożenie drożdży  
c/ dokładne rozprowadzenie cukru  

  
  



37.      Fermentację ciast pszennych wywołują  
a/ bakterie  
b/ drożdże  
c/ wirusy  

  
  
38.      Skład chemiczny surowców lub produktów poddawany jest ocenie za pomocą metod:  

a/ organoleptycznych  
b/ mikrobiologicznych  
c/ laboratoryjnych  

  
  
39.      Ciasto spulchniane kwaśnym węglanem amonu / tzw. amoniakiem / to :  

a/ ciasto żytnie  
b/ ciasto piernikowe  
c/ ciasto pszenne  

  
  
40.      Ciasto martwe to półprodukt otrzymany z następujących surowców:  

a/ tłuszcz, cukier, mąka  
b/ jaja, mąka, woda  
c/ mąka, sól, woda  

  
  
41.      Owady zwalczane są za pomocą:  

a/ dezynfekcji  
b/ dezynsekcji  
c/ deratyzacji     

  
  
  
  
42.      Proces przebijania ciast drożdżowych polega na :  

a/ tworzeniu otworów w kęsach ciasta w celu ich nadziania  
b/ krótkotrwałym miesieniu ciasta  
c/ nakłówaniu uformowanych kęsów  

  
  
43.      chały zdobne / plecionki klasyfikowane są jako:  

  
a/ pieczywo żytnie ciemne  
b/ pieczywo mieszane jasne  
c/ pieczywo pszenne półcukiernicze   

  
  
44.      Ze względów technologicznych najważniejszą częścią ziarna jest:  

a/ zarodek  
b/ łuska  
c/ bielmo  

  



  
45.  Typ mąki określany jest poprzez zważenie popiołu pozostałego po spaleniu:  

a/ 1 kg mąki  
b/ 10 kg mąki  
c/ 100 kg mąki  

  
  
46.  Konsystencja ciasta jest luźniejsza dla kęsów wypiekanych :  

a/ bezpośrednio na trzonie  
b/ na blachach  
c/ w formach  

  
  
47.  Ususzka jest wynikiem:  

a/ utraty wody przez pieczywo przy ostyganiu i przechowywaniu  
b/ utraty wody przez kęs ciasta w czasie wypieku  
c/ utraty wody przez kęs ciasta w czasie rozrostu  

  
  
  
48.  Zbrylenie, pleśnienie, powstanie stęchłego zapachu w mące związane jest:  

a/ z dojrzewaniem  mąki  
b/ z samozagrzewaniem  
c/ z przesiewaniem  

  
  
  
49.  Pumpernikiel jest pieczywem  produkowanym :  

a/ z mąki żytniej typ 2000  
b/ z mąki pszennej typ 450  
c/ z mąki pszennej typ 700  

  
  
50. Który z podanych drobnoustrojów ze względów technologicznych ma największe      
      znaczenie podczas fermentacji kwasów piekarskich:  
       a/ drożdże piekarskie  
       b/ bakterie kwasu mlekowego  
       c/ bakterie propionowe  
  
  
51.  Trzonem piecy piekarskich nazywamy : 

a/ palenisko  
b/ powierzchnię wypiekową  komory  
c/ system kanałów grzewczych  

  
  
  
52.  Kęs ciasta  na bułki o masie 50 g powinien ważyć:  

a/ 45 g 
b/ 50 g  



c/ 55 g  
  
  
53.  Wypiek chlebów baltonowskich odbywa się:  

a/  na trzonie komory wypiekowej 

b/ na blachach 
c/ w formach  

  
  
54.  W fazie wypieku – dopiekanie, następuje:  

a/  wzrost objętości i utrwalenie struktury miękiszu  
b/  wzrost objętości  
c/ utrwalenie kształtu, objętości i struktury miękiszu  

  
  
55.  Sporządzenie rozczynu jest ogniwem produkcyjnym ciasta drożdżowego prowadzonego  

metodą :  
a/ jednofazową  
b/ dwufazową  
c/ bezpośrednią  

  
  
56.  Zabieg tzw. osuszania ciasta polega na :  

a/ dozowaniu niewielkiej ilości mąki podczas przebijania ciasta  
b/ fermentacji ciasta przy niskiej wilgotności powietrza  
c/ posypywaniu ciasta cienką warstwą mąki  

  
  
  
57.  Fermentacja kwasów piekarskich przebiega przy udziale:  

a/ drożdży  
b/ bakterii propionowych 
c/ bakterii mlekowych 

  
  
58.  Dojrzewanie mąki jest procesem: 

a/ szkodliwym dla procesu technologicznego  
b/ niewskazanym, osłabiającym wydajność wypiekową  
c/ koniecznym dla uzyskania optymalnych właściwości wypiekowych  

  
  
59.  Szkodnik magazynowy produktów zbożowo-mącznych o nazwie rozkruszek mączny to :  

a/ mały pajęczak niewidoczny gołym okiem  
b/ motyl  o szarym zabarwieniu  
c/ czarno-brązowy chrząszcz  

  
  
60.  Uzupełnij schemat fermentacji ciasta żytniego metodą pięciofazową:  
                                                                        
  



  
  
ZACZĄTEK > A. ...........................>.B. ............................> C. ..............................>CIASTO 
 
 
 
61.Towary które należy zakupić, aby następnie wprowadzić je do produkcji, wchodzące   
bezpośrednio w skład gotowego wyrobu to: 

a)        materiały pomocnicze 
b)       półprodukty 
c)        surowce 
  

62.Do badania temperatury powietrza w magazynie stosuje się :  
             a/ higrometr  
             b/ termometr  
             c/ manometr 
  

63.Ocena laboratoryjna dotyczy :  
             a/ masy wyrobu  
             b/ wyglądu, smaku, zapachu i konsystencji  
             c/ zawartość cukru i tłuszczu  
  

64.Przy udziale jakich enzymów przebiega rozkład skrobi:   
             a/ lipazy  
             b/ amylazy  
             c/ zymazy  

  
65.Pektynę zalicza się do substancji :  

           a/  barwiących  
            b/ kleikujących  

                    c/ żelujących 
  
66.Gryzonie zwalczane są  za pomocą metod określanych jako: 

            a/ deratyzacja  
            b/ dezynfekcja  

                    c/ dezynsekcja 
  
67.Produktem fermentacji kwasów piekarskich jest :  

            a/ alkohol etylowy i dwutlenek węgla  
            b/ alkohol metylowy i dwutlenek węgla  
            c/ kwas mlekowy i alkohol  

  
68.Do miażdżenia nasion oleistych stosuje się:  

            a/ walcarki 
            b/ młyny udarowe  
            c/ konszowniki  

  
69.Rodzaj mąki to określenie: 

           a/ typu mąki  
           b/ zboża z którego została uzyskana   



                 c/ wartości wypiekowej 
  
70.Ubijarka stosowana jest do: 

           a/ konszowania  
           b/ tablerowania  

                   c/ rozdrabniania 
  
71.Który z podanych drobnoustrojów nie ma zastosowania w produkcji cukierniczo - 
piekarskiej: 
                 a/ drożdże piekarskie  
                 b/ bakterie kwasu mlekowego  
                 c/ bakterie propionowe 
  
72.Miejsce magazynowania maki luzem to: 

          a/ magazyn maki w workach  
          b/ magazyn surowców sypkich  
          c/ silosownia  

  
73.Szkodnik magazynowy produktów zbożowo-mącznych o nazwie mól kakaowy to : 

          a/ mały pajęczak niewidoczny gołym okiem  
          b/ motyl  o szarym zabarwieniu  
          c/ czarno-brązowy chrząszcz  

  
74.Wyroby ciastkarsko- piekarskie klasyfikowane są na grupy według: 

a)        udziału określonego rodzaju ciasta 
b)     metody produkcji 

       c)      udziału określonych składników 
  
75.O jakości produktów żywnościowych decyduje:                                                                                                                                                                                                        

a)         wygląd 
b)       walory smakowe 
c)        zawartość składników odżywczych 

  
76.Substancje wpływające na prawidłowy przebieg procesów biochemicznych i procesów 
przemiany materii w organizmie to: 

a)        składniki budulcowe 
b)       składniki energetyczne 
c)        składniki regulujące 
  

77.Witaminy klasyfikowane są jako składniki pożywienia o funkcji: 
a)         energetycznej 
b)        regulującej 
c)        budulcowej 
  

78.Białka wykorzystywane są przez organizm do: 
a)        wytwarzania energii 
b)       odbudowy tkanek 
c)        regulacji przemian 

  
79.Melasa to produkt uboczny przy produkcji: 



a)        suszu jajowego 
b)       cukru buraczanego 
c)        spirytusu 

  
80.Melasa stosowana jest przy produkcji: 

a)        drożdży piekarskich 
b)       żelatyny 
c)        wzmacniaczy smaku 

  
81.Które z  podanych produktów są bogatym źródłem błonnika:  

a)        bułki kajzerki 
b)       bułki grachamki 
c)        bagietki 

  
82. Do zbóż niechlebowych nie zalicza się: 

a)        ryżu 
b)       pszenicy 
c)        gryki 
  

83.Do zbóż chlebowych nie zalicza się: 
a)        pszenicy 
b)       żyta 
c)        owsa 
  

84.Do międzyproduktów przemiału ziaren zbóż zalicza się: 
a)        śruty 
b)       otręby 
c)        zarodki 
  

85.Wyciąg mąki jest to: 
a)        określenie ilości popiołu w mące 
b)       ilość mąki uzyskana partii ziarna 
c)        zawartość glutenu w mące 
  

86.Który z podanych węglowodanów jest nieprzyswajalny przez organizm człowieka: 
a)        laktaza 
b)       glukoza 
c)        pektyna 
  

87.Górną zawartość wody w mące określa się na: 
a)        10% 
b)       15% 
c)        20% 
  

88.Fitofagi są to wirusy pasożytujące na: 
a)        bakteriach 
b)       roślinach 
c)        zwierzętach 
  

89.Azot, węgiel, wodór i tlen to podstawowe pierwiastki z których zbudowane są: 



a)        białka 
b)       tłuszcze 
c) węglowodany 

 
90. przygotowalnia to pomieszczenie: 

  
a)     działu magazynowego 
b)     działu produkcyjnego 
c)     działu ekspedycyjno- handlowego 

  
  
  
91.     miesiarki do ciast są wyposażeniem: 

  
a) przygotowalni półproduktów 
b) wykańczalni wyrobów 
c)  formierni- obrabialni 

  
  
  
  
92.     dzielarki, zaokrąglarki, wałkowarki są wyposażeniem: 
  

a) przygotowalni półproduktów 
b) wykańczalni wyrobów 
c)  formierni- obrabialni 

  
  
  
93.     rogalikarki są wyposażeniem: 
  

a) przygotowalni półproduktów 
b) wykańczalni wyrobów 

               c)  formierni- obrabialni 
  
94.     Miesiarki są wyposażeniem :  

  
a)     rozrostowni  
b)     ciastowni  
c)     piecowni 

  
  
  
95.     wyroby zawierające w swym składzie surowcowym więcej niż 40% mąki 

klasyfikowane są jako: 
  

a)     wyroby piekarskie 
b)     wyroby półcukiernicze 
c)     wyroby ciastkarskie 

  



  
  
96.     ciasto mieszane żytnio- pszenne uzyskiwane jest z mąki żytniej i pszennej z 

zachowaniem: 
  

a)     równych części maki żytniej i pszennej 
b)     przewagi mąki pszennej 
c)     przewagi mąki żytniej 

  
  
  
97.  pieczywo półcukiernicze klasyfikowane jest do następującej grupy wyrobów piekarskich: 
  

a)     pieczywo pszenne 
b)     pieczywo żytnie 
c) pieczywo mieszane 

 
98. ciasto mieszane pszenno- żytnie uzyskiwane jest z mąki żytniej i pszennej z 
zachowaniem: 
  

a)     równych części maki żytniej i pszennej 
b)     przewagi mąki pszennej 
c)     przewagi mąki żytniej 

  
99. Konszowanie to ogniwo procesu technologicznego:  
  

a. dragantu  
b. karmelu  
c. czekolady  

  
100.Krem szwedzki jest produkowany metodą  
  

a. na zimno  
b. na ciepło  
c. z zaparzaniem  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Klucz odpowiedzi  
 
 

Nr pytania odpowiedź Nr pytania odpowiedź Nr pytania odpowiedź 
1.  B 38. C 75. C 
2.  A 39. B 76. C 
3.  B 40. C 77. B 
4.  B 41. B 78. B 
5.  C 42. B 79. B 
6.  C 43. C 80. A 
7.  C 44. C 81. B 
8.  C 45. C 82. B 
9.  B 46. C 83. C 
10.  A 47. B 84. A 
11.  C 48. B 85. A 
12.  A 49. A 86. C 
13.  B 50. B 87. B 
14.  C 51. B 88. B 
15.  B 52. C 89. A 
16.  C 53. A 90. B 
17.  B 54. C 91. A 
18.  B 55. B 92. C 
19.  B 56. C 93. C 
20.  C 57. C 94. B 
21.  C 58. C 95. A 
22.  A 59. A 96. C 
23.  B 60. a.przedkwas,b.półkwas, 

c.kwas 
97. A 

24.  C 61. C 98. B 
25.  A 62. B 99. C 
26.  B 63. C 100. A 
27.  A 64. B   
28.  B 65. C   
29.  B 66. A   
30.  C 67. C   
31.  A 68. A   
32.  C 69. B   
33.  C 70. B   
34.  a. gliadyna, 

b. gluteina 
,c. woda 

71. C   

35.  a. proste, b. 
złożone, c 
.dwucukry, 

d. 
wielocukry  

72. C   

36.  B 73. B   



37.  B 74. A   
 


