
Wybierz jedną odpowiedź 
Zadanie 1 
Podczas obsługi dzielarki ciasto nie spływa równomiernie do leja zasilającego, przepychanie 
pozostałości ciasta do komory roboczej rękami grozi: 
a. urazem kręgosłupa. 
b. poparzeniem rąk. 
c. zmiaŜdŜeniem palców rąk 
d. poraŜeniem prądem. 
Zadanie 2 
Jaki piec przedstawiono na rysunku? 
 

 
 
 
a. taśmowy 
b. obrotowy 
c. wyciągowy 
d. wrzutowy 
Zadanie 3 
Piecowy do ochrony rąk przed poparzeniem, podczas obsługi pieca, powinien stosować 
rękawice 
a. flanelowe. 
b. gumowe. 
c. płócienne. 
d. brezentowe. 
Zadanie 4 
Do produkcji chleba Ŝytniego pytlowego (na ilustracji) naleŜy uŜyć mąki 



 
 
 
a. starogardzkiej typ 1850. 
b. Ŝytniej typ 720. 
c. sitkowej typ 1400 
d. razowej typ 2000. 
Zadanie 5 
 
Jaki piec przedstawiono na rysunku? 

 
a. taśmowy 
b. obrotowy 
c. wyciągowy 
d. wrzutowy 
Zadanie 6 
Tłuszcze stałe, przed dodaniem do ciasta, naleŜy podgrzać do temperatury nie wyŜszej niŜ 
 
a. 60 ºC 
b. 15 ºC 
c. 40 ºC 
d. 5 ºC 
Zadanie 7 
W czasie sporządzania ciasta wydłuŜono czas rozrostu końcowego. To spowodowało: 
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a. rozrost niepełny. 
b. przerost. 
c. rozrost normalny. 
d. rozrost pełny. 
Zadanie 8 
 
WskaŜ najlepsze warunki przechowywania mąki. 
a. Pomieszczenie suche, przyciemnione, przewiewne, o temperaturze 12-18 ºC. 
b. Pomieszczenie suche, słoneczne, przewiewne, o temperaturze 20-25 ºC. 
c. Pomieszczenie wilgotne, słoneczne, z wentylacją, o temperaturze 0-4 ºC. 
d. Pomieszczenie wilgotne, przyciemnione, o temperaturze 4-10 ºC 
Zadanie 9 
 
Zjawisko to występuje przy niewłaściwych warunkach magazynowania ziarna zbóŜ i mąki w 
wyniku braku wietrzenia. 
a. autoliza 
b. samozagrzewanie 
c. transpiracja 
d. hydroliza 
Zadanie 10 
 
DroŜdŜe stosowane jako środek spulchniający do produkcji ciast pszennych powodują 
fermentację, w wyniku czego 
a. wydziela się CO2, który spulchnia ciasto. 
b. następuje zwiększone chłonięcie wody. 
c. następuje zwiększone wtłaczanie powietrza. 
d. wytwarza się para wodna, która spulchnia ciasto. 
Zadanie 11 
 
Podaj nazwę wyrobu widocznego na ilustracji: 

 
a. bułka kajzerka 
b. bułka ciabatta 
c. bułka poznańska 
d. bułka wrocławska 
Zadanie 12 
W jaki sposób naleŜy zapobiegać tzw. „starzeniu się ciasta” czyli pojawianiu sie zaschnietej 
skórki na powierzchni ciasta? 



a. Dodać do ciasta tłuszcz. 
b. Posypać mąką powierzchnię ciasta. 
c. Krótko miesić ciasto. 
d. Podzielić ciasto na kęsy. 
Zadanie 13 
Sól, podczas procesu sporządzania ciasta, dozuje się do 
a. półkwasu 
b. rozczynu. 
c. ciasta. 
d. zaczątku. 
Zadanie 14 
Ocenie organoleptycznej poddano chleb Ŝytni wypieczony z ciasta, którego fermentacja 
przebiegała w zbyt niskiej temperaturze. W wyniku oceny stwierdzono 
a. stęchły zapach pieczywa. 
b. zbyt słony smak pieczywa. 
c. kwaśny smak pieczywa. 
d. zapach fermentacyjny miękiszu. 
Zadanie 15 
 
Jako przyprawę stosuje się nierozwinięte pęki kwiatowe mające kolor ciemno brunatny i 
silny zapach i korzenny palący smak i aromat. Podaj nazwę tej przyprawy - widocznej na 
ilustracji. 
 

 

 
a. anyŜ 
b. goździki 
c. cynamon 
d. pieprz 
Zadanie 16 
 
Pieczywo pszenne przedstawione na rysunku to 



 
a. małgorzatki. 
b. kajzerki. 
c. węgierki. 
d. bułki poznańskie. 
Zadanie 17 
 
Jaki piec przedstawiono na rysunku? 
 
 

 
a. taśmowy 
b. obrotowy 
c. wyciągowy 
d. wrzutowy 
Zadanie 18 
Określ sposób wypieku pieczywa, którego powierzchnię przed wypiekiem zwilŜono masą 
jajową. 
a. Wypiek na blachach z zaparowaniem komory wypiekowej. 
b. Wypiek na trzonie z zaparowaniem komory wypiekowej. 
c. Wypiek na blachach bez zaparowania komory wypiekowej. 
d. Wypiek na trzonie bez zaparowania komory wypiekowej. 
Zadanie 19 
Po wypieczeniu pieczywa dokonano jego przełamania i sprawdzono spręŜystość i lepkość 
miękiszu przez nacisk palcem. W prawidłowo wypieczonym pieczywie miękisz 
a. jest spoisty, z widocznymi grudkami mąki. 
b. nie przylepia się do palca i powinien spręŜynować. 



c. przylepia się do palca i jest plastyczny. 
d. posiada jednolitą strukturę i nie powinien spręŜynować. 
Zadanie 20 
Rozrost kęsów z ciasta pszennego w komorach rozrostowych powinien odbywać się w 
temperaturze 
a. 30 – 35 ºC 
b. 25 – 30 ºC 
c. 35 – 40 ºC 
d. 20 – 25 ºC 
 


