
Wybierz jedną odpowiedź 
Zadanie 1 
Podaj nazwę wyrobu widocznego na ilustracji: 

 
a. bajgiel 
b. precel 
c. obwarzanek 
d. rogal 
Zadanie 2 
Urządzenie widoczne na ilustracji to: 

 
a. ubijarka z dzieŜą nierozłączną 
b. ubijarka z dzieŜą rozłączną 
c. miesiarka z dzieŜą nierozłączną 
d. miesiarka z dzieŜą rozłączną 
Zadanie 3 
Producent obniŜył cenę pieczywa o 10%, dotychczasowa cena wynosiła 5 zł. Nowa cena 
wyrobu to : 
a. 4,50 zł 
b. 5,50 zł 



c. 6,00 zł 
d. 5,60 zł 
Zadanie 4 
Poda nazwę metod zwalczania drobnoustrojów. 
a. dezynfekcja 
b. dezynsekcja 
c. deratyzacja 
d. determinacja 
Zadanie 5 
Spędzanie czasu przepisowej przerwy w pracy na terenie hali produkcyjnej. 
a. jest dozwolone 
b. jest wymogiem 
c. jest niedozwolone 
d. jest zalecane 
Zadanie 4 
Podaj nazwę wyrobu widocznego na ilustracji: 

 
a. bajgiel 
b. precel 
c. obwarzanek 
d. rogal 
Zadanie 7 
Podaj nazwę wyrobu widocznego na ilustracji: 

 
a. bułki kajzerki 
b. bułki małgorzatki 
c. bułki parki 
d. bułki poznańskie 
Zadanie 8 
Cena netto pieczywa wynosi 2.00 zł, stawka podatku VAT na ten produkt to 20%. Ile wynosi 
cena brutto tego pieczywa? 
a. 2.40 zł 
b. 2.20 zł 
c. 1.80 zł 
d. 2.60 zł 



Zadanie 9 
Przyprawą jest kora drzewna lub korzeń, występuje w postaci zwiniętych rulonów o róŜnej 
długości o brązowej barwie lub w postaci sproszkowanej. Podaj nazwę tej przyprawy - 
widocznej na ilustracji. 

 
a. anyŜ 
b. goździki 
c. cynamon 
d. pieprz 
Zadanie 10 
MarŜa detaliczna pieczywa wynosi 20% ceny zakupu, która równa się 20 zł .Cena detaliczna 
tego wyrobu to: 
a. 24 zł 
b. 25 zł 
c. 20 zł 
d. 22 zł 
Zadanie 11 
Podaj metodę zwalczania owadów. 
a. dezynfekcja 
b. dezynsekcja 
c. deratyzacja 
d. determinacja 
Zadanie 12 
Zjawisko to występuje podczas obumierania komórek droŜdŜy w wyniku zbyt długiego 
prowadzenia procesu fermentacji. 
a. autoliza 
b. samozagrzewanie 
c. transpiracja 
d. hydroliza 
Zadanie 13 
Miejsce, w którym instalowane są miesiarki do ciast to: 
a. formiernia 
b. przygotowalnia surowców 
c. przygotowalnia półproduktów 
d. piecownia 
Zadanie 14 
Podaj nazwę wyrobu widocznego na ilustracji: 



 
a. chleb tostowy 
b. chleb razowy 
c. chleb chrupki 
d. chleb pumpernikiel 
Zadanie 15 
Celem sporządzenia rozczynu podczas prowadzenia ciasta pszennego jest: 
a. wzmocnienie glutenu 
b. rozmroŜenie droŜdŜy 
c. wyprowadzenie kwasu piekarskiego 
d. dokładne rozprowadzenie cukru 
Zadanie 16 
Sporządzenie rozczynu jest ogniwem produkcyjnym ciasta droŜdŜowego prowadzonego 
metodą : 
a. bezpośrednią 
b. trójfazową 
c. dwufazową 
d. jednofazową 
Zadanie 17 
Elementem roboczym urządzenia widocznego na ilustracji jest 

 
a. Mieszadło stoŜkowe 
b. Mieszadło kątowe 
c. Mieszadło zetowe 
d. Mieszadło spiralne 
Zadanie 18 
Widoczny na ilustracji element roboczy jest częścią 



 
a. młynka uniwersalnego typu wilk 
b. ubijarki uniwersalnej 
c. dzielarko - zaokrąglarki 
d. przesiewacza do mąki 
Zadanie 19 
Ciasto spulchniane kwaśnym węglanem amonu tzw. amoniakiem to: 
a. ciasto Ŝytnie 
b. ciasto piernikowe 
c. ciasto pszenne 
d. ciasto razowe 
Zadanie 20 
Owocem tej rośliny są tzw. rozłupki o barwie szaro białej. Rozłupki stosowane są do 
przerobu uzyskując olejki eteryczne. Podaj nazwę tej przyprawy - widocznej na ilustracji. 

 
a. anyŜ 
b. goździki 
c. cynamon 
d. pieprz 
 


