
Zestaw 20.  
Zakres zadań: Zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach cukierniczych. Kontrola jakości i higiena 
produkcji 
 
1. Do pracy w cukierni nie może być dopuszczony pracownik, który 
A. nie ukończył 18 roku życia. 
B. ukończył tylko zasadniczą szkołę zawodową. 
C. nie posiada aktualnych badań lekarskich, świadectwa zdrowia. 
D. jest przeszkolony w zakresie zabezpieczenia zdrowotnego żywności. 
 
2. Drogi surowców do magazynu i do produkcji nie powinny krzyżować się z drogami 
A. pracowników produkcyjnych. 
B. transportu wyrobów gotowych. 
C. transportu materiałów pomocniczych. 
D. pracowników administracji do magazynu opakowań. 
 
3. Zakłócenie produkcji może być spowodowane 
A. przeprowadzaniem oceny jakości wyrobów gotowych. 
B. stosowaniem systemów GMP, GHP, HACCP. 
C. terminowymi dostawami surowców. 
D. złą jakością surowców. 
 
4. Podczas obsługi maszyn i urządzeń obowiązkiem pracownika jest 
A. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
B. zgłoszenie każdego uruchomienia maszyny kierownikowi. 
C. nadzorowanie pracy tylko jednej maszyny na raz. 
D. częste mycie rąk. 
 
5. Przyczyną pośliźnięcia się pracownika i uszkodzenia ciała mogą być 
A. niewłaściwa wentylacja i oświetlenie pomieszczeń. 
B. przenoszenie półproduktów do dalszej obróbki. 
C. odpadki produkcyjne i woda na posadzce. 
D. zbyt głośno pracujące urządzenia. 
 
6. Pisemne umieszczone w widocznych miejscach instrukcje nie muszą dotyczyć: 
A. używania odzieży ochronnej w poszczególnych działach zakładu. 
B. higieny osobistej personelu, pomieszczeń, maszyn i urządzeń. 
C. obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych, transportowych. 
D. kolejności operacji w produkcji danego wyrobu. 
 
7. Do czynników szkodliwych i uciążliwych dla pracownika zakładu cukierniczego  i 
piekarskiego można zaliczyć: 
A. hałas, wilgoć, zapylenie, alergie. 
B. praca na zmianie popołudniowej. 
C. konieczność stosowania odzieży roboczej. 
D. konieczność wykonywania badań okresowych. 
 
8.. Dostosowaniem narzędzi, maszyn i warunków pracy do potrzeb i możliwości człowieka 
zajmuje się 



A. system HACCP. 
B. system GMP. 
C. ergonomia. 
D. ekonomika. 
 
9. Szkolenie BHP połączone z instruktażem na stanowisku pracy musi być 
A. przeprowadzane przy przyjęciu i zwalnianiu pracownika. 
B. przeprowadzane tylko przy przyjęciu pracownika. 
C. okresowo ponawiane i aktualizowane. 
D. przeprowadzane na każdej zmianie. 
 
10. Każdy pracownik powinien 
A. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych. 
B. znać rozmieszczenie i sposób użycia podręcznego sprzętu pożarniczego. 
C. zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w zakładzie. 
D. przygotować zakład do przeprowadzenia akcji ratowniczej. 
 
11. Składowanie odpadów i śmieci powinno być usytuowane 
A. przy samym budynku. 
B. nie bliżej niż 10 m od budynku. 
C. nie bliżej niż 50 m od budynku. 
D. nie bliżej niż 100 m od budynku. 
 
12. Dezynfekcję wszystkich pomieszczeń zakładu cukierniczego należy 
przeprowadzać 
A. w razie potrzeby lub okresowo. 
B. po każdej zmianie. 
C. raz do roku. 
D. codziennie. 
 
13. Magazyn mąki musi być pomieszczeniem 
A. suchym, ze sprawnie działającą wentylacją. 
B. nawilżanym, aby mąka zbytnio nie wyschła. 
C. średnio wilgotnym z dostępem naturalnego światła. 
D. odizolowanym, chłodzonym i szczelnie zamykanym. 
 
14. Jaja powinny być składowane 
A. w magazynie suchym wraz z mąką. 
B. razem z surowcami mleczarskimi. 
C. w wydzielonej chłodni. 
D. w przygotowalni. 
 
15. Zagrożenia fizyczne w zakresie higieny produkcji są to: 
A. temperatura i wilgotność pomieszczeń. 
B. ciała obce, które dostają się do żywności. 
C. środki czystości i środki ochrony roślin. 
D. niesprawność fizyczna pracownika produkcji. 
 
16. Do szkodników magazynowych należą 
A. drożdże. 



B. bakterie kwasu octowego. 
C. bakterie kwasu mlekowego 
D. roztocza, owady, gryzonie, ptaki. 
 
17. Źródłem drobnoustrojów chorobotwórczych są najczęściej 
A. materiały pomocnicze i opakowania. 
B. maszyny, urządzenia, drobny sprzęt. 
C. surowce pochodzenia roślinnego: mąka, owoce, oleje. 
D. surowce pochodzenia zwierzęcego, ludzie-nosiciele, szkodniki. 
 
18. Skrót GMP oznacza 
A. system Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 
B. system Dobrej Praktyki Higienicznej. 
C. Górną Możliwość Produkcyjną zakładu. 
D. Graniczne Możliwości Produkcyjne zakładu. 
 
19. System HACCP tworzy się 
A. wspólnie dla wszystkich rodzajów produkcji żywności. 
B. oddzielnie dla cukiernictwa, gastronomii, przetwórstwa żywności. 
C. indywidualnie dla każdego zakładu z uwzględnieniem specyfiki działalności. 
D. dla każdego stanowiska pracy w zakładzie związanym z produkcją żywności. 
 
20. W systemie HACCP kontroli podlegają 
A. wszystkie etapy procesu technologicznego. 
B. krytyczne punkty kontroli. 
C. pomieszczenia sanitarne. 
D. magazyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Klucz odpowiedzi do zestawu 12 
 
 

 
 

A B C D 

1.   X  
2.  X   
3.    X 
4. X    
5.   X  
6.    X 
7. X    
8.    X 
9.    X 
10.  X   
11.  X   
12. X    
13. X    
14.   X  
15.  X   
16.    X 
17.    X 
18. X    
19.   X  
20.  X   

 
 


