
ZESTAW 3  

 

 

1. . Proces zniszczenia komórek drożdży na skutek wydzielania zwiększonej ilości 

enzymów własnych to:  

Wybierz odpowiedź  

 

a. autoliza 

b. pasteryzacja 

c. osmoza 

d. liofilizacja 

 

 

 

2.Jaki piec przedstawiono na rysunku?  

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. wyciągowy  

b. taśmowy  



c. wrzutowy  

d. obrotowy 

 

3. Określ sposób wypieku pieczywa, którego powierzchnię przed wypiekiem zwilżono masą 

jajową. 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. Wypiek na trzonie z zaparowaniem komory wypiekowej. 

b. Wypiek na blachach z zaparowaniem komory wypiekowej  

c. Wypiek na blachach bez zaparowania komory wypiekowej.  

d. Wypiek na trzonie bez zaparowania komory wypiekowej.  

 

4. Najbardziej przydatną technologicznie częścią ziarna zbożowego jest 

 

Wybierz odpowiedź  

a. Owocnia 

b. Łuska 



c. Bielmo 

d. Zarodek 

 

5. Jest to masa otrzymana ze zrumienionych orzechów arachidowych lub laskowych 

zmiażdżonych i połączonych z cukrem i tłuszczem cukierniczym lub kremem russel 

 

Wybierz odpowiedź  

a. marcepany zastępcze 

b. marcepan 

c. grylaż 

d. marcepan pokrewny 

 

6. Producent obniżył cenę ciastek o 10% ,dotychczasowa cena wynosiła 5 zł .Nowa 

cena  ciastek to : 

Wybierz odpowiedź  

 

a. 5,50 zł 

b. 4,50 zł 

c. 5,60 zł 

d. 6,00 zł 

 

7. Przedstawiona reakcja chemiczna to 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. reakcja fermentacji alkoholowej 

b. reakcja fermentacji kwasu cytrynowego 

c. reakcja fermentacji mlekowej 



d. reakcja fermentacji propionowej 

 

8. Aby masa serowa nie kruszyła sie, konieczny jest dodatek 

Wybierz odpowiedź  

a. soli i białek jaj 

b. margaryny lub innego tłuszczu 

c. żelatyny i śmietanki 

d. mąki i jaj 

 

9. Widoczny na ilustracji element roboczy jest częścią 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. młynka uniwersalnego typu wilk 

b. ubijarki uniwersalnej 

c. przesiewacza do mąki 

d. dzielarko zaokrąglarki 

 

10. Drożdże stosowane jako środek spulchniający do produkcji ciast pszennych powodują 

fermentację, w wyniku czego 

 

Wybierz odpowiedź  



a. wytwarza się para wodna, która spulchnia ciasto. 

b. wydziela się dwutlenek węgla, który spulchnia ciasto. 

c. następuje zwiększone wtłaczanie powietrza. 

d. następuje zwiększone chłonięcie wody. 

 

11. Który produkt nie jest poddawany procesowi ukwaszania 

Wybierz odpowiedź  

a. maślanka 

b. śmietana 

c. śmietanka 

d. kefir 

 

12. Jest to tłuszcz zwierzęcy uzyskiwany z przerobu słoniny wieprzowej 

Wybierz odpowiedź  

a. masło 

b. margaryna 

c. smalec 

d. łój 

 

13. Określ rodzaj sera twarogowego widocznego na ilustracji 

 



Wybierz odpowiedź  

 

a. twaróg pełnotłusty 

b. twaróg chudy 

c. twaróg półtłusty 

d. twaróg odtłuszczony 

 

 

14. Schemat przedstawia produkcję ciasta parzonego - określ brakujący surowiec  

 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. woda, cukier, proszek do pieczenia 

b. woda, cukier, tłuszcz 



c. woda, sól, tłuszcz 

d. mleko, cukier, tłuszcz 

 

15. Ciasto waflowe otrzymuje się w wyniku napowietrzenia mieszaniny wody z 

Wybierz odpowiedź  

 

a. mąką 

b. miodem 

c. jajami 

d. cukrem 

e.  

16. Schemat przedstawia produkcję ciasta piernikowego - określ brakujący surowiec  

 

Wybierz odpowiedź  



 

a. słód jęczmienny i mąka żytnia 

b. mąka ziemniaczana i mąka żytnia 

c. mąka pszenna i mąka ziemniaczana 

d. mąka pszenna i mąka żytnia 

 

17. Emulsja tłuszczów rafinowanych i wody lub mleka to 

Wybierz odpowiedź  

 

a. margaryna 

b. smalec 

c. masło 

d. ceres 

 

 

18. Są to masy otrzymywane z oczyszczanych i miażdżonych orzechów włoskich, laskowych 

lub ziarna sezamowego 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. marcepany 

b. marcepany zastępcze 

c. marcepany pokrewne 

d. marcepany naturalne 

 

 

19. Sporządzenie rozczynu jest ogniwem produkcyjnym ciasta drożdżowego prowadzonego 

metodą : 

 

Wybierz odpowiedź  

 



a. dwufazową 

b. jednofazową 

c. trójfazową 

d. bezpośrednią 

 

 

20. Do kremów cukierniczych produkowanych na ciepło nie zaliczamy kremu: 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. krem bezowy 

b. krem śmietankowy 

c. krem russel 

d. krem szwedzki 

 

 

21. Proces przebijania ciasta stosuje się w produkcji ciasta 

Wybierz odpowiedź  

 

a. francuskiego 

b. parzonego 

c. kruchego 

d. drożdżowego 

 

 

22. Jest to ilość mąki otrzymana z użytego do przemiału ziarna wyrażona w procentach 

Wybierz odpowiedź  

a. wartość wypiekowa mąki 

b. typ mąki 

c. wyciąg mąki 

d. popiołowość mąki 



 

23. Schemat przedstawia produkcję ciasta kruchego - określ brakujący surowiec  

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. woda 

b. sól 

c. tłuszcz 

d. mleko 

 

 

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



 

Wybierz odpowiedź  

 

a. suszenie konwekcyjne 

b. wysuszanie w suszarce walcowej 

c. suszenie rozpyłowe 

d. liofilizację 

 

25. Ocena organoleptyczna dotyczy: 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. masy wyrobu 

b. wyglądu, smaku, zapachu i konsystencji 

c. badania na obecność drobnoustrojów 

d. zawartość cukru i tłuszczu 

 

26. Widoczna na ilustracji przyprawa to: 

 

 

a. gałka muszkatowa 

b. anyż 

c. cynamon 

d. kurkuma 



 

27. Dojrzewanie mąki jest procesem: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. koniecznym dla uzyskania optymalnych właściwości wypiekowych 

b. niewskazanym, osłabiającym wydajność wypiekową 

c. nie ma znaczenia w produkcji pieczywa 

d. szkodliwym dla procesu technologicznego 

 

28. Samozagrzewanie mąki jest procesem: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. koniecznym dla uzyskania optymalnych właściwości wypiekowych 

b. zalecanym dla poprawy wydajności wypiekowej 

c. nie ma znaczenia w produkcji pieczywa 

d. szkodliwym dla procesu technologicznego 

 

29. Jaki piec przedstawiono na rysunku?  

 



Wybierz odpowiedź  

 

a. wyciągowy  

b. taśmowy  

c. wrzutowy  

d. obrotowy 

 

 

 

30. Widoczna na ilustracji przyprawa to: 

 

 

 

 

a. gałka muszkatowa 

b. anyż 

c. cynamon 

d. goździki 

 

 

31. Ciasta drożdżowe spulchniane są za pomocą metod 

 

Wybierz odpowiedź 

 

a. fizycznych 

b. chemicznych 



c. biologicznych 

d. termicznych 

 

32. Przy produkcji ciast parzonych czynnikiem spulchniającym jest 

 

Wybierz odpowiedź 

 

a. dwutlenek węgla 

b. para wodna 

c. węglan sodu 

d. amoniak 

 

33. Określ typ mąki widocznej na ilustracji  

 

a. typ 850 

b. typ 450 

c. typ 750 

d. typ 550 

 

 

34. Enzym wytwarzany przez drożdże, uczestniczący w rozkładzie węglowodanów to: 



Wybierz odpowiedź  

a. Lipaza 

b. Proteza 

c. Amylaza 

d. Zymaza 

 

 

35. Produktem fermentacji z udzialem drożdży jest: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. kwas mlekowy i dwutlenek siarki 

b. kwas mlekowy i dwutlenek węgla 

c. alkohol metylowy i dwutlenek węgla 

d. alkohol etylowy i dwutlenek węgla 

 

36.  Kefir to produkt otrzymany w wyniku fermentacji: 

Wybierz odpowiedź  

a. propionowej 

b. alkoholowej 

c. mlekowej 

d. masłowej 

 

37. Owocem ziarnkowym jest: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. cytryna 

b. porzeczka 

c. jabłko 

d. śliwka 

 



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

Wybierz odpowiedź  

 

a. z przesiewaniem 

b. z samozagrzewaniem 

c. z dojrzewaniem mąki 

d. mieszaniem z rozczynem drożdży 

 

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

Wybierz odpowiedź 

a. 1 kg mąki  

b. 10 kg mąki 

c. 100 kg mąki 

d. 0,1 kg mąki 

 

40. Szkodnik magazynowy produktów zbożowo-mącznych o nazwie rozkruszek 

mączny to:  

Wybierz odpowiedź  

 

a. motyl o szarym zabarwieniu 

b. gryzoń 

c. czarno-brązowy chrząszcz 

d. mały pajęczak 

 

41. Owady zwalczane są za pomocą: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. deratyzacji 

b. dezynsekcji 

c. dezynfekcji 



d. mycia 

 

42. Miejsce przeznaczone do magazynowania towarów łatwo ulegających zepsuciu to: 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. komora chłodnicza 

b. silos 

c. magazyn surowców sypkich 

d. suche i przewiewne pomieszczenie 

 

43. Jest to tłuszcz zwierzęcy uzyskiwany z przerobu słoniny wieprzowej 

Wybierz odpowiedź  

 

a. masło 

b. łój 

c. margaryna 

d. smalec 

 

44. Jaką metodą zostało utrwalone mleko widoczne na ilustracji 

 



Wybierz odpowiedź  

 

a. sterylizacja momentalna 

b. gotowanie 

c. pasteryzacja 

d. filtrowanie 

 

45. Śmietanka kremowa zawiera 

Wybierz odpowiedź  

a. 24 % tłuszczu 

b. 12 % tłuszczu 

c. 30% tłuszczu 

d. 18 % tłuszczu 

 

46. Cukier mlekowy to inaczej 

Wybierz odpowiedź  

 

a. fruktoza 

b. glukoza 

c. laktoza 

d. sacharoza 

 

47. Towary, które należy zakupić, aby następnie wprowadzić je do produkcji, wchodzące 

bezpośrednio w skład gotowego wyrobu to: 

 

Wybierz odpowiedź  

a. wyroby gotowe  

b. półprodukty 

c. materiały pomocnicze 

d. surowce 

 



48. Który rodzaj mleka nie jest dopuszczony do użytku w produkcji i bezposredniego 

spożycia 

Wybierz odpowiedź  

 

a. mleko UHT 

b. mleko sterylizowane 

c. mleko pasteryzowane 

d. mleko surowe 

 

49. Który produkt nie jest poddawany procesowi ukwaszania 

Wybierz odpowiedź  

 

a. maślanka 

b. śmietana 

c. śmietanka 

d. kefir 

 

50. Opakowana odporne na działanie substancji enzymatycznych to: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. opakowania drewniane 

b. opakowania miedziane 

c. opakowania szklane 

d. opakowania aluminiowe 

 

51. Wskaż najlepsze warunki przechowywania mąki. 

Wybierz odpowiedź  

 

a. Pomieszczenie suche, przyciemnione, przewiewne, o temperaturze 12-18°C. 

b. Pomieszczenie suche, słoneczne, przewiewne, o temperaturze 20-25°C 



c. Pomieszczenie wilgotne, słoneczne, z wentylacją, o temperaturze 0-4°C 

d. Pomieszczenie wilgotne, przyciemnione, o temperaturze 4-10°C 

 

52. Co to są ubijarki? 

Wybierz odpowiedź  

 

a. maszyny do tablerowania i napowietrzania mas i kremów 

b. maszyny do zagniatania i wyrabiania ciast 

c. maszyny do usuwania zanieczyszczeń i napowietrzania mąki 

d. maszyny do podziału owoców na grupy wagowe 

 

53. Widoczne na ilustracji urządzenie stosowane jest do: 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. prowadzenia fermentacji 

b. mieszania ciast 

c. obróbki wstępnej surowców 



d. dzielenia i formowania 

 

54. Urządzenie widoczne na ilustracji to 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. wałkowarka 

b. dzielarka 

c. zaokrąglarka 

d. wydłużarka 

 

55. Mlewniki są to urządzenia rozdrabniające mające zastosowanie w przemyśle: 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. przetwórstwie mięsnym  

b. przetwórstwie owoców i warzyw 

c. cukrowniczym 

d. młynarskim 

  

56. Widoczny na ilustracji element roboczy jest częścią 



 

Wybierz odpowiedź  

 

a. młynka uniwersalnego typu wilk 

b. przesiewacza do mąki 

c. ubijarki uniwersalnej 

d. dzielarko zaokrąglarki 

 

57. Do produkcji ciasta biszkoptowego należy użyć cukru 

Wybierz odpowiedź  

 

a. w kostkach prasowanych 

b. pudru 

c. inwertowanego 

d. kryształu 

 

58. Proces przebijania ciasta stosuje się w produkcji ciasta 

Wybierz odpowiedź  

 

a. parzonego 

b. francuskiego 

c. kruchego 

d. drożdżowego 

 



59. Napowietrzanie masy białkowej podczas produkcji ciasta bezowego jest metodą 

spulchniania 

Wybierz odpowiedź  

 

a. metoda chemiczna 

b. metoda biologiczna 

c. metoda fizyczna 

d. metoda termiczna 

 

60. Przygotowanie tzw. gruntu jest ogniwem produkcyjnym ciasta 

Wybierz odpowiedź  

 

a. ciasta francuskiego 

b. ciasta piernikowego 

c. ciasta kruchego 

d. ciasta drożdżowego 

 

61. Na ilustracji widoczne są fazy produkcji ciasta 

 

a. ciasta francuskiego 

b. ciasta piernikowego 



c. ciasta kruchego 

d. ciasta drożdżowego 

 

62. Ciastowy pobrał mąkę z magazynu i dokonał oceny organoleptycznej. Stwierdził, 

że przed wykorzystaniem jej do produkcji należy pozostawić ją na kilka godzin w hali 

produkcyjnej. Wskaż, która z cech mąki była niewłaściwa. 

Wybierz odpowiedź  

 

a. Temperatura. 

b. Zawartość glutenu. 

c. Kwasowość. 

d. Granulacja. 

 

63. Podstawowe surowce do sporządzania ciasta biszkoptowego to 

Wybierz odpowiedź  

 

a. białko, cukier, mąka 

b. jaja, woda, sól, mąka 

c. jaja, cukier, mąka 

d. tłuszcz, żółtka, mąka, cukier 

 

64. Produkcję jakiego ciasta przedstawia widoczny na ilustracji schemat 

technologiczny 



 

Wybierz odpowiedź  

 

a. ciasto bezowe 

b. ciasto biszkoptowe 

c. ciasto półfrancuskie 

d. ciasto waflowe 

 

 

65. W jaki sposób należy zapobiegać pojawianiu się zaschniętej skórki na powierzchni 

kęsów ciasta? 

Wybierz odpowiedź  



 

a. Posypać mąką powierzchnię ciasta. 

b. Dodać do ciasta tłuszcz 

c. Podzielić ciasto na kęsy. 

d. Krótko miesić ciasto. 

 

66. Zabieg tzw. osuszania ciasta polega na:  

Wybierz odpowiedź  

 

a. fermentacji ciasta przy niskiej wilgotności powietrza 

b. leżakowaniu ciasta w suchym i ciepłym pomieszczeniu 

c. posypywaniu ciasta cienką warstwą mąki 

d. dozowaniu niewielkiej ilości mąki podczas przebijania ciasta 

 

67. Proces napowietrzania tłuszczu podczas produkcji kremów określany jest jako 

Wybierz odpowiedź  

 

a. Konszowanie 

b. Tablerowanie 

c. Zagniatanie 

d. Temperowanie 

 

68. Kremy grzane sporządzane są z ogrzanej masy: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. Jajowej 

b. Jajowo - mlecznej 

c. Jajowo - cukrowej 

d. Jajowo -  śmietankowej 

 

69. Do jakiego kremu dodaje się wino ? 

 



Wybierz odpowiedź  

 

a. krem owocowy 

b. krem szwedzki 

c. krem półtłusty 

d. krem śmietankowy 

 

70. Czym zaparza się białko w kremach zaparzanych ? 

Wybierz odpowiedź  

 

a. gorącym winem 

b. wrzącym roztworem cukrowym 

c. wrzącą wodą 

d. rozgrzanym olejem 

 

71. Kremy: śmietankowy, owocowy, półtłusty zaliczamy do kremów 

Wybierz odpowiedź  

 

a. surowych 

b. zaparzanych 

c. grzanych 

d. gotowanych 

 

72. Podczas napowietrzania kremu bita śmietana pęcherzyki powietrza absorbowane są 

przez 

Wybierz odpowiedź  

 

a. białka 

b. cukry 

c. tłuszcze 



d. kwasy 

 

73. Kremy zaparzane jest to grupa kremów otrzymywanych z: 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. Ubitej śmietany zaparzanych wrzacym roztworem cukrowym 

b. Ubitych białek zaparzonych wrzącym tłuszczem 

c. Ubitych białek zaparzanych wrzącym roztworem cukrowym 

d. Ubitego tłuszczu zaparzonego wrzącym roztworem cukrowym 

 

74. Jaki krem zaliczamy do kremów produkowanych na zimno ?  

Wybierz odpowiedź  

 

a. krem Russel 

b. krem śmietankowy 

c. krem bezowy 

d. krem szwedzki 

 

75. Do jakiego kremu nie dodaje się tłuszczu ? 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. krem Russel bezowy 

b. krem bezowo – owocowy 

c. krem półtłusty 

d. krem szwedzki 

 

76. Do ilu stopni ochładzamy białka przy produkcji kremu zaparzanego: 

 

Wybierz odpowiedź  

 



a. 5 °C 

b. - 5 °C 

c. 2 °C 

d. -2 °C 

 

77. Podaj prawidłowe proporcje składników masy makowej w przeliczeniu na 1 kg 

suchej masy maku 

Wybierz odpowiedź  

 

a. 1,5kg cukru, 0,2kg jaj, 0,7kg tłuszczu 

b. 0,5-1kg cukru, 0,3kg tłuszczu,0,4kg jaj 

c. 0,9kg cukru, 0,3kg tłuszczu, 0,4kg jaj 

d. 0,6kg cukru, 0,5kg tłuszczu, 0,4kg jaj 

 

78. Jest to specjalistyczna masa cukiernicza do otrzymywania różnych kształtów, które 

po zastygnięciu tworzą elewacje dekoracyjne np. wystawek cukierniczych. Produkt jest 

otrzymywany na bazie cukru pudru, wody oraz żelatyny. 

Wybierz odpowiedź  

 

a. masa karmelowa 

b. masa grylażowa 

c. masa ticino 

d. masa dragantowa 

 

79. Ocena organoleptyczna dotyczy: 

Wybierz odpowiedź  

 

a. badania na obecność drobnoustrojów 

b. zawartość cukru i tłuszczu 

c. wyglądu, smaku, zapachu i konsystencji 

d. masy wyrobu 

 



80. Są to masy otrzymywane na bazie zaparzonej mąki, cukru pudru i aromatu 

migdałowego 

Wybierz odpowiedź  

 

a. parcepany 

b. marcepany naturalne 

c. marcepany pokrewne 

d. marcepany zastępcze 

 

81. na bazie jakiego ciasta wyprodukowano wyrób widoczny na ilustracji: 

 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. ciasto francuskie 

b. ciasto drożdżowe 

c. ciasto biszkoptowe 

d. ciasto kruche 

 

82. Piecowy do ochrony rąk przed poparzeniem, podczas obsługi pieca, powinien 

stosować rękawice 

Wybierz odpowiedź  

 

a. brezentowe 

b. płócienne 



c. flanelowe 

d. gumowe 

 

83. Po wypieczeniu wyrobu dokonano jego przełamania i sprawdzono sprężystość i lepkość 

miękiszu przez nacisk palcem. W prawidłowo wypieczonym pieczywie miękisz 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. przylepia się do palca i jest plastyczny. 

b. nie przylepia się do palca i powinien sprężynować. 

c. jest spoisty, z widocznymi grudkami mąki. 

d. posiada jednolitą strukturę i nie powinien sprężynować. 

 

84. Wyrób widoczny na ilustracji wykonany został z ciasta 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. Ciasto kruche 

b. Ciasto parzone 

c. Ciasto drożdżowe 

d. Ciasto francuskie 

 

85. Do gaszenia odzieży palącej się na człowieku należy użyć 

Wybierz odpowiedź  



 

a. koca. 

b. gaśnicy proszkowej. 

c. wody. 

d. gaśnicy śniegowej. 

 

86. Podczas obsługi dzielarkI ciasto nie spływa równomiernie do leja zasilającego, 

przepychanie pozostałości ciasta do komory roboczej rękami grozi 

Wybierz odpowiedź  

 

a. poparzeniem rąk. 

b. urazem kręgosłupa. 

c. porażeniem prądem. 

d. zmiażdżeniem palców rąk 

 

87. Substancje wpływające na prawidłowy przebieg procesów biochemicznych i 

procesów przemiany materii w organizmie to:  

Wybierz odpowiedź  

 

 

a. składniki energetyczne 

b. składniki regulujące 

c. polepszacze 

d. składniki budulcowe 

 

88. Długi proces miesienia ciasta podczas produkcji ciasta kruchego może spowodować 

Wybierz odpowiedź  

 

a. opadanie ciasta. 

b. „przebicie masy”. 

c. „zaciągnięcie ciasta”. 



d. zwiększenie objętości ciasta. 

 

89. Określ zastosowanie urządzenia widocznego na ilustracji 

 

Wybierz odpowiedź  

 

a. tablerowanie tłuszczu 

b. ubijanie nas białkowych 

c. napowietrzanie ciast biszkoptowych 

d. prowadzenie ciast pszennych 

 

90. Określ na bazie jakiego ciasta wyprodukowany został wyrób widoczny na ilustracji 

 



 

 

a. ciasto półfrancuskie 

b. ciasto parzone 

c. ciasto biszkoptowe 

d. ciasto kruche 

 

 

 

 

 

Klucz odpowiedzi  

 

nr 

zadania A B C D  

nr 

zadania A B C D 

1  X       46    X    

2     X    47      X  

3      X   48      X  

4    X     49     X   

5    X     50    X    

6    X     51 X       

7  X       52  X      

8      X   53 X       

9      X   54  X      

10   X      55      X  

11     X    56      X  

12    X     57      X  

13      X   58      X  



14      X   59      X  

15 X        60 X       

16      X   61  X      

17 X        62  X      

18     X    63      X  

19 X        64    X    

20      X   65  X      

21      X   66      X  

22    X     67  X      

23      X   68    X    

24     X    69 X       

25   X      70  X      

26     X    71       X 

27  X       72 X       

28      X   73     X   

29       X  74      X  

30       X  75  X      

31     X    76    X    

32    X     77    X    

33   X      78      X  

34      X   79    X    

35      X   80      X  

36     X    81    X    

37     X    82  X      

38   X      83    X    

39      X   84       X 

40      X   85  X      

41    X     86      X  

42  X       87    X    

43      X   88     X   

44 X        89      X  

45       X  90   X     

 

 



II.  Zadania egzaminacyjne z zakresu wiadomości i umiejętności związanych 

     z zatrudnieniem  i działalnością gospodarczą. 

  

     Zadanie 1 

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: 

a) O podatku dochodowym od osób fizycznych. 

b) O podatku od towarów i usług VAT. 

c) O systemie ubezpieczeń społecznych. 

d) O swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Zadanie 2 

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą musi    

     złożyć wniosek o wpis do: 

a) Krajowego Rejestru Sądowego. 

b) Krajowego Rejestru Zastawów. 

c) Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

d) Ewidencji Zatrudnienia. 

 

      Zadanie 3 

Do spółek kapitałowych prawa handlowego zalicza się: 

a) Spółkę akcyjną i spółkę partnerską. 

b) Spółkę z o.o. i spółkę komandytową. 

c) Spółkę partnerską i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

d) Spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 



 

      Zadanie 4 

Przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w celu ustalenia podstawy 

opodatkowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia: 

a) Ewidencji przychodów. 

b) Ewidencji sprzedaży. 

c) Księgi handlowej. 

d) Księgi przychodów i rozchodów. 

 

      Zadanie 5  

Spółką cywilną jest: 

a) Spółka 1 – Najważniejszym organem spółki jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. 

b) Spółka 2 – Spółka osobowa prawa handlowego. 

c) Spółka 3 – Spółka osobowa z dwoma rodzajami wspólników: kompelentariusze i komandytariusze. 

d) Spółka 4 – Każdy wspólnik działa pod swoją firmą; nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. 

 

 Zadanie 6 

Do obcych źródeł finansowania przedsiębiorstwa zalicza się: 

a) Kredyt bankowy i kapitał właściciela. 

b) Pożyczkę i kapitał zapasowy firmy. 

c) Pożyczkę i kredyt bankowy. 

d) Kredyt bankowy i zysk firmy. 

 

Zadanie 7 



Plan marketingowy jako element biznesplanu powinien zawierać między innymi: 

a) Charakterystykę konkurencji. 

b) Charakterystykę przedsięwzięcia. 

c) Charakterystykę pracowników. 

d) Charakterystykę posiadanego majątku. 

     

      Zadanie 8 

Średniookresowy plan firmy to plan: 

a) Bieżący. 

b) Miesięczny. 

c) 2-letni. 

d) 6-letni. 

 

      Zadanie 9 

Odliczeniem od podatku dochodowego od osób fizycznych według zasad ogólnych jest: 

a) Składka na ubezpieczenia społeczne. 

b) Składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

c) Ulga rehabilitacyjna. 

d) Ulga na Internet. 

 

      Zadanie 10  

 Podstawą obliczania podatku dochodowego na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego dla      

 podatnika będącego płatnikiem podatku VAT jest: 



a) Przychód netto. 

b) Przychód brutto. 

c) Dochód netto. 

d) Dochód brutto 

 

       Zadanie 11 

Spółka akcyjna płaci podatek dochodowy: 

a) W formie karty podatkowej. 

b) Od osób prawnych w wysokości 19%. 

c) Od osób fizycznych w wysokości 18%. 

d) W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

 

      Zadanie 12 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydaje: 

a) Urząd Gminy. 

b) Urząd Pracy. 

c) Urząd Skarbowy. 

d) Urząd Statystyczny. 

 

      Zadanie 13 

Wydatki związane z opłaceniem czynszu i energii elektrycznej należy zaksięgować w podatkowej księdze 

przychodów i rozchodów w kolumnie: 

a) Pozostałe przychody. 

b) Pozostałe wydatki. 



c) Koszty uboczne zakupu. 

d) Zakup towarów i materiałów. 

 

      Zadanie 14 

Przedstawiciel handlowy otrzymuje 5% od wartości zawartych z klientami umów sprzedaży. Jest to system 

wynagrodzeń: 

a) Czasowy. 

b) Prowizyjny. 

c) Akordowy. 

d) Kafeteryjny. 

 

Zadanie 15 

Podatek naliczony wynosi 6000,00zł, podatek należny 9500,00zł. Zobowiązanie firmy z tytułu podatku od 

towarów i usług powstanie w kwocie: 

a) 15500,00 zł. 

b) 9500,00 zł. 

c) 6000,00 zł. 

d) 3500,00 zł. 

 

   Zadanie 16 

Podejmując działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi uzyskać numer statystyczny REGON, który jest 

nadawany na podstawie wniosku RG-1 przez: 

a) Urząd Miasta. 

b) Urząd Skarbowy. 



c) Urząd Statystyczny. 

d) Krajowy Rejestr Sądowy 

 

      Zadanie 17 

W umowie o pracę nie mogą się znaleźć informacje dotyczące: 

a) Danych osobowych pracownika. 

b) Obowiązków pracownika. 

c) Warunków wynagrodzenia. 

d) Stanu zdrowia pracownika. 

 

   Zadanie 18 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe obciąża: 

a) Pracownika w wysokości 100% składki. 

b) Pracodawcę w wysokości 100% składki. 

c) Pracownika w wysokości 50% składki oraz pracodawcę w wysokości 50% składki. 

d) Pracownika w wysokości 25% składki oraz pracodawcę w wysokości 75% składki. 

 

      Zadanie 19 

Pracownik handlowy jest zatrudniony w sklepie i wynagradzany w systemie czasowym. Jego wynagrodzenie 

zależy od: 

a) Czasu pracy. 

b) Ilości wykonywanej pracy. 

c) Utargu sklepu. 

d) Czasu otwarcia sklepu. 



 

      Zadanie 20 

Do czynników wewnętrznych wpływających na rozwój przedsiębiorstwa można zaliczyć: 

a) Położenie geograficzne. 

b) Strukturę wiekową klientów. 

c) Pracowników przedsiębiorstwa. 

d) Rozwój gospodarczy regionu. 

 

      Zadanie 21 

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa to podmioty gospodarcze, które: 

a) Pozostają we wzajemnej relacji z przedsiębiorstwem. 

b) Jednokierunkowo oddziaływają na funkcjonujące przedsiębiorstwo. 

c) Działają tylko w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa. 

d) Nie pozostają w żadnym związku z przedsiębiorstwem. 

 

   Zadanie 22 

Bankiem centralnym w Polsce jest bank, którego w skrócie oznacza się: 

a) PKO BP. 

b) Pekao S.A. 

c) WBK. 

d) NBP. 

 

      Zadanie 23 



Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą, po zaistnieniu określonych przesłanek zgodnie z 

przepisami prawa: 

a) Musi mieć co najmniej jeden rachunek bankowy zwany podstawowym. 

b) Musi mieć dwa rachunki bankowe (podstawowy i pomocniczy). 

c) Musi mieć rachunek podstawowy i rachunek kredytowy. 

d) Nie musi mieć rachunku bankowego do rozliczeń z innymi podmiotami. 

 

      Zadanie 24 

Agencje marketingowe zajmują przede wszystkim: 

a) Opracowaniem wystroju wnętrz placówek handlowych. 

b) Badaniem rynku dla potrzeb prowadzenia kampanii reklamowych. 

c) Przygotowaniem wystroju okien wystawowych w sklepie. 

d) Przygotowanie ulotek reklamowych dla klientów sklepu. 

 

   Zadanie 25 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje się kontrolą jakości i bezpieczeństwa: 

a) Towarów sprzedawanych w sklepie. 

b) Materiałów wykończeniowych w sklepie. 

c) Warunków pracy w sklepie. 

d) Pracy w magazynach sklepowych. 

 

      Zadanie 26 

Przepisy dotyczące umowy o pracę są zawarte w : 

a) Kodeksie karnym. 



b) Kodeksie postępowania administracyjnego. 

c) Kodeksie pracy. 

d) Kodeksie spółek handlowych. 

 

      Zadanie 27 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od: 

a) Okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. 

b) Wieku pracownika. 

c) Sytuacji materialnej pracownika. 

d) Kondycji finansowej pracodawcy 

 

Klucz odpowiedzi  

 

 

 

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  

21. X    

22.    X 

23. X    

24.  X   

25. X    

26.   X  

27. X    

 

 

 

III Zadania egzaminacyjne z zakresu znajomości i stosowania: 

- podstaw psychologii i pedagogiki 

- metodyki nauczania 

 

Zadanie 1 

Adaptacja do zawodu: 

a)to dobre opanowanie zawodu 

b)to aktywne przystosowanie się do zmiennych warunków zawodowych 

c)to długotrwała praca w zawodzie 

 

Zadanie 2 

Aspiracje zawodowe: 

a)to dążenie do kariery 

b)to posiadanie przynajmniej dwóch zawodów 

c)to dążenie do osiągnięcia wysokich kwalifikacji zawodowych, lub do wysokich wyników w pracy 

 

Zadanie3 



Awans zawodowy: 

a)jest to przejście na wyższe stanowisko lub uznanie za wykonaną pracę w danym zawodzie 

b)to zdobycie drugiego zawodu 

c)to wysokie zarobki 

 

Zadanie 4 

Choroba zawodowa: 

a)to choroba wywołana szkodliwymi warunkami pracy 

b)to doznanie skaleczenia w czasie pracy 

c)to choroba trwająca ponad pół roku 

 

Zadanie 5 

Psychologia pracy bada procesy psychiczne dotyczące:  

a)przystosowania pracy do człowieka 

b)przystosowania do pracy 

c)przystosowania człowieka do pracy z innymi ludźmi 

 

Zadanie 6 

Przystosowanie pracy do człowieka polega na: 

a) pracy tylko w godzinach 8-16 

b)bezpiecznego dostosowania pracy do możliwości psychicznych pracownika 

c) dostosowanie pomieszczeń do pracy 

 

Zadanie 7 

Przystosowanie człowieka do pracy polega na: 

a) polecenie pracy bez poznania człowieka 

b) polecenie pracy bez sprawdzenia warunków bhp 

c) poznanie człowieka jego osobowości inteligencji, pamięci a nstp. skierowanie do pracy 

 

 

Zadanie 8 

Uświadomienie potrzeby, identyfikacja sposobu jej zaspokojenia, ocena alternatywy wyboru, wybór i zakup 

pieczywa oraz gromadzenie wiadomości o nabytym towarze to etapy: 

a) produkcji 



b) procesu zakupu 

c) procesu konsumpcji 

 

Zadanie 9 

Osoba lub instytucja, która może stać się nabywcą pieczywa, zostanie przekonana i odpowiednio umotywowana do 

zakupu wyrobów z danej piekarni  to: 

a) wielokrotny nabywca 

b) potencjalny nabywca 

c) pierwszy nabywca 

 

Zadanie 10 

Pracodawca zatrudnił osobę bez przygotowania zawodowego, wykształcenie zawodowe 

Jakie ma zastosować metody nauki zawodu: 

a) łączenie teorii z praktyką 

b) metodę pokazu, ćwiczeń, instruktażową 

c) metoda pracy produkcyjno-usługowej 

 

Zadanie 11 

Instruktaż bieżący wobec pracownika skierowanego z Powiatowego Urzędu Pracy ma na celu: 

a) poprawić organizacje stanowiska pracy 

b) poprawić wykonanie zadania 

c) właściwą realizacją procesu usługowego  

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

  

Zadanie 12 

Empatia to: 

a) termin oznaczający umiejętność wczuwania się w czyjeś emocje 

b) to inaczej dysleksja 

c) lęk przed rożnymi sytuacjami 

 

Zadanie 13 

Uzyskanie tytułu zawodowego piekarza poprzedzone jest 

a) 2-letnią nauką zawodu i zdaniem egzaminu 

b) 3- letnią nauką zawodu 



c) ukończeniem kursu 

 

Zadanie 14 

System nauczania warsztatowo- produkcyjno-usługowego odbywać się może jako: 

a) zajęcia indywidualne 

b) zajęcia grupowe 

c) zajęcia w brygadach uczniowskich 

d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 

 

 

Zadanie 15 

Orientacja zawodowa to: 

a) układ oddziaływań pomagających młodzieży w wyborze zawodu 

b) układ oddziaływań dotyczących ludzi czynnych zawodowo 

c) układ oddziaływań umożliwiających zdobycie wiedzy o zawodzie 

 

Zadanie 16 

Przemianami psychiki człowieka, jakie zachodzą od momentu jego poczęcia aż do śmierci zajmuje się: 

a) psychologia wychowawcza 

b) psychologia ogólna 

c) psychologia rozwojowa 

 

Zadanie 17 

Kształcenie obejmuje: 

a) proces nauczania 

b) proces uczenia się 

c) proces nauczania i uczenia się 

 

Zadanie 18 

Pedagogika to: 

a) nauka o wychowaniu 

b) nauka zajmująca się badaniem zjawisk psychicznych 

c) nauka zajmująca się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych 

 



Zadanie 19 

Zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowania się do zmiennego środowiska, to: 

a) umiejętności 

b) inteligencja 

c) zdolności 

 

Zadanie 20 

Proces gromadzenia wiedzy i umiejętności człowieka, to: 

a) uwaga 

b) myślenie 

c) zapamiętywanie 

 

Zadanie 21 

Zespół cech wyróżniających osobę od innych, np. ze względu na działanie czy zachowanie, to: 

a) charakter 

b) osobowość 

c) temperament 

 

 

Zadanie 22 

Dokształcanie zawodowe: 

a)to uczestnictwo w kursach bhp 

b)to udział w szkoleniach wewnątrz zakładowych 

c)to podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych w stosunku do już posiadanych 

 

Zadanie 23 

Fucha zawodowa: 

a)to wykonywanie przedmiotów w każdych warunkach 

b)to praca wykonywana nieformalnie czasie służbowych godzin pracy na rzecz innej osoby za którą  

   mamy korzyści materialne 

c)praca wykonywana dla siebie 

 

Zadanie 24 

Kwalifikacje zawodowe: 



a)to posiadanie dyplomu technika w danym zawodzie 

b)to układ wiedzy i umiejętności zawodowych oraz motywacja do pracy w danym zawodzie 

c)to posiadanie dwóch zawodów 

 

Zadanie 25 

Organizacja zawodowa: 

a)to zrzeszenie hodowców ptactwa 

b)to Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 

c)to zrzeszenie pracowników tej samej branży lub zawodu( np. Cechy) 

 

Zadanie 26 

Prestiż zawodu: 

a)to uznanie społeczne zawodu w podziale pracy ludzkiej 

b)to osiągnięcie wysokich zarobków 

c)to awans na stanowisko kierownicze 

 

Zadanie 27 

Staż pracy: 

a)to okres przepracowania ponad 20lat 

b)to okres czasu w którym młody pracownik musi przepracować by zostać zatrudnionym na stałe 

c)to zaliczenie służby wojskowej do wysługi lat 

 

Zadanie 28 

Co to jest narzędzie pracy: 

a)to urządzenia proste lub złożone umożliwiające wykonanie jakiejś czynności 

b)urządzenie zastępujące w pracy człowieka 

c)to odzież ochronna 

 

Zadanie 29 

Charakterystyka zawodu to: 

a)opis miejsca pracy i jego wyposażenia 

b)opis zagrożeń występujących w danym miejscu pracy 

c)podstawowy dokument będący wynikiem analizy zawodu 

 



Zadanie 30 

Fachowość to: 

a)umiejętność, wiedza i biegłość zdobyta drogą kształcenia w danym zawodzie 

b)zdobycie wiedzy na średnim poziomie 

c)ukończenie studiów o specjalności technicznej 

 

Zadanie 31 

Czym jest zawód człowieka: 

a)to wszystkie czynności które przynoszą korzyści materialne 

b)to uprawnienia do wykonywania określonych czynności zawodowych wynikających ze społecznego podziału 

pracy 

c)to wszystkie czynności wykonywane w miejscu pracy 

 

Zadanie 32 

Wydajność pracy to: 

a)wytworzenie największej ilości sztuk danego wyrobu 

b)wypracowanie największej normy czasowej 

c)ilość dobrego jakościowo produktu wytworzonego w określonej jednostce czasu 

 

Zadanie 33 

Refleksja zawodowa to: 

a)wszelkie rozmyślania, zastanawianie się, oraz wyrażenia dotyczące zawodu i pracy 

b)spryt, zdolności i możliwości przystosowania się do innej pracy 

c)umiejętność wykonywania kilku zawodów jednocześnie 

 

Klucz odpowiedzi  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 

nr 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   

21   X     

22     X   

23   X     

24 X       

25     X   

26 X       

27   X     

28 X       

29     X   

30 X       

31   X     

32     X   

33 X       



 

 

 

 


