
Zestaw 9.  
Zakres zadań: Składniki chemiczne żywności 
 
1. Najważniejsze składniki pokarmowe o charakterze odżywczym to: 
A. witaminy, substancje energetyzujące, barwniki, środki konserwujące. 
B. białka, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne, witaminy, woda. 
C. makroelementy, tłuszcze, cukry, witaminy rozpuszczalne w wodzie. 
D. białka, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, substancje aromatyczne. 
 
2. Białka pełnią w organizmie człowieka funkcję 
A. odpornościową. 
B. energetyczną. 
C. budulcową. 
D. regulującą. 
 
3. Białka pełnowartościowe to takie, które 
A. zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne. 
B. zawierają wszystkie aminokwasy endogenne. 
C. nie są niezbędne dla organizmu człowieka. 
D. organizm ludzki sam wytwarza. 
 
4. W produkcji cukierniczej wykorzystuje się między innymi zdolności białek do 
A. rozpuszczania się w tłuszczach. 
B. zatrzymywania aromatów podczas wypieku. 
C. przemiany w wodę i dwutlenek węgla podczas wypieku. 
D. tworzenia pian i ich stabilizowania, tworzenia emulsji i żeli. 
 
5. Bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym także 
NNKT, są 
A. tłuszcz cukierniczy. 
B. masło, margaryna. 
C. oleje roślinne. 
D. smalec. 
 
6. Duże ilości tłuszczu zawierają 
A. ciastka francuskie, kruche, czekolada. 
B. bułki pszenne, pieczywo razowe. 
C. galaretki owocowe. 
D. owoce w syropie. 
 
7. Skrobia jest 
A. wielocukrem i głównym składnikiem mąki. 
B. dwucukrem i głównym składnikiem mąki. 
C. cukrem prostym i składnikiem miodu. 
D. wielocukrem i składnikiem miodu. 
 
8. Błonnik pokarmowy pełni różne funkcje, między innymi 
A. zmniejsza wydzielanie soków trawiennych, wydzielanie śliny. 
B. wzmaga ruchy robaczkowe jelit, przeciwdziała zaparciom. 
C. dostarcza organizmowi dużej ilości energii. 



D. niszczy bakterie jelitowe. 
 
 
9. W produkcji ciastkarskiej i cukierniczej wykorzystuje się następujące cechy 
cukrów: 
A. rozpuszczalność w tłuszczach, tworzenie piany. 
B. wysoką wartość energetyczną, utrwalanie struktury ciasta. 
C. rozpuszczalność w wodzie, zdolność do koagulacji i denaturacji. 
D. słodki smak, zdolność do karmelizacji, kleikowanie skrobi, tworzenie 
galaret. 
 
10. Do makroelementów (dobowe zapotrzebowanie przekracza 100 mg) należą: 
A. wapń, żelazo, jod, mangan, kobalt, fluor, selen. 
B. wapń, fosfor, potas, magnez, chlor, siarka i sód. 
C. żelazo, cynk, miedź, molibden, jod i chrom. 
D. fosfor, potas, miedź, cynk, węgiel, tlen. 
 
11. Materiałem budulcowym kości, zębów, skóry, włosów, paznokci i tkanek 
miękkich są: 
A. fosfor, potas, miedź, cynk, węgiel, tlen. 
B. wapń, fosfor, potas, magnez, chlor, sód. 
C. wapń, fosfor, magnez, siarka, fluor, 
D. żelazo, cynk, miedź, molibden, jod. 
 
12. Pierwiastki zasadotwórcze występują w przeważającej ilości w: 
A. mięsie, rybach, jajach, wędlinach. 
B. pieczywie, kaszach, mące, orzechach. 
C. ciastkach, czekoladzie, niektórych owocach. 
D. mleku, serach twarogowych, warzywach, owocach. 
 
13. Produkty zawierające bardzo ma���� ilo���� wody to: 
A. mięso, drób, ryby, jaja, wędliny, musztarda, ocet. 
B. śmietanka, pieczywo, kasze, soki owocowe, ogórki kiszone. 
C. czekolada, orzechy, herbatniki, płatki zbożowe, cukierki, wafle. 
D. mleko, sery, warzywa, owoce, masło, margaryna, kasza manna, marmolada. 
 
14. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to: 
A. A, C, B2, K. 
B. B1, B2 B6 B12. 
C. C, D, PP, E. 
D. A, D, E, K. 
 
15. Choroby dziąseł (szkorbut), wolne gojenie ran, łamliwość kości, osłabienie 
i pękanie naczyń krwionośnych, niedokrwistość, bóle mięśniowe, zmęczenie, brak apetytu, 
podatność na infekcje to schorzenia, które mogą być spowodowane niedoborem witaminy 
A. D. 
B. C. 
C. B1. 
D. A. 
 



16. Dodatki do żywności, które mają na celu polepszenie struktury, to: 
A. substancje żelujące, przeciwdziałające zbrylaniu, pienieniu, emulgatory. 
B. barwniki, substancje smakowo-zapachowe, środki słodzące. 
C. konserwanty, przeciwutleniacze. 
D. preparaty białkowe, witaminy. 
 
17. Szkodliwe działanie dla zdrowia wykazują 
A. wszystkie substancje nieodżywcze dodawane do żywności. 
B. substancje smakowo-zapachowe, środki słodzące. 
C. dodawane syntetyczne witaminy. 
D. zanieczyszczenia i skażenia. 
 
18. Do nasion strączkowych suchych zalicza się: 
A. suszone owoce. 
B. orzechy, migdały. 
C. ziarna fasoli, grochu, soi. 
D. fasolkę szparagową, świeży bób. 
 
19. Do grupy produktów węglowodanowych zalicza się: 
A. słodkie mleko, śmietankę. 
B. warzywa, owoce i ich przetwory. 
C. jaja, mleczne napoje fermentowane. 
D. przetwory zbożowe, miód, cukier i słodycze. 
 
20. Badania mające na celu pozyskanie białek z nowych źródeł są konieczne 
z uwagi na 
A. zwiększającą się liczbę ludności, warunki klimatyczne niektórych regionów. 
B. rozwijającą się produkcję wysoko przetworzonej żywności. 
C. tworzenie nowej oferty rynkowej. 
D. rozwój handlu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Klucz odpowiedzi do zestawu 9 
 
 

 
 

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    

 


