
Wybierz jedną odpowiedź 
Zadanie 1 
Który z podanych drobnoustrojów ze względów technologicznych ma największe znaczenie 
podczas fermentacji kwasów piekarskich: 
a. bakterie propionowe 
b. bakterie mlekowe 
c. droŜdŜe dzikie 
d. droŜdŜe piekarskie 
Zadanie 2 
Tłuszcze zawierające w swym składzie nienasycone kwasy tłuszczowe, 
w temperaturze pokojowej zachowują konsystencję: 
a. półpłynną 
b. płynną 
c. stałą 
d. jest zawiesiną 
Zadanie 3 
Towary, którymi naleŜy się posłuŜyć w procesie produkcyjnym, lecz nie wchodzące 
bezpośrednio w skład wyrobu gotowego to: 
a. surowce 
b. półprodukty 
c. wyroby gotowe 
d. materiały pomocnicze 
Zadanie 4 
Ciasto mieszane uzyskiwane z przewagą mąki Ŝytniej i mniejszym udziałem mąki pszennej 
to: 
a. ciasto pszenne 
b. ciasto Ŝytnie 
c. ciasto Ŝytnio - pszenne 
d. ciasto pszenno – Ŝytnie 
Zadanie 5 
Substancje wpływające na prawidłowy przebieg procesów biochemicznych 
i procesów przemiany materii w organizmie to: 
a. składniki budulcowe 
b. składniki regulujące 
c. składniki energetyczne 
d. lipidy 
Zadanie 6 
Widoczne na ilustracji wyrób gotowy: 

 
a. chleb pszenny 
b. chleb lecytynowy 



c. chleb pumpernikiel 
d. chleb tostowy 
Zadanie 7 
 
Podaj nazwę urządzenia widocznego na ilustracji: 

 
a. dzielarka 
b. zaokrąglarka 
c. wałkowarka 
d. wydłuŜarka 
Zadanie 8 
 
Urządzenie widoczne na ilustracji to: 

 
a. dzielarka 
b. zaokrąglarka 
c. wałkowarka 
d. wydłuŜarka 
Zadanie 9 
Ciasto mieszane uzyskiwane z przewagą mąki pszennej i mniejszym udziałem mąki Ŝytniej 
to: 
a. ciasto pszenne 
b. ciasto Ŝytnie 
c. ciasto Ŝytnio - pszenne 
d. ciasto pszenno – Ŝytnie 



Zadanie 10 
Typ mąki określany jest poprzez zwaŜenie popiołu pozostałego po spaleniu: 
a. 0,1 kg mąki 
b. 10 kg mąki 
c. 1 kg mąki 
d. 100 kg mąki 
Zadanie 11 
 
Określ typ mąki widocznej na ilustracji 

 
a. typ 750 
b. typ 650 
c. typ 550 
d. typ 450 
Zadanie 12 
Widoczny na ilustracji surowiec to 

 
a. ziarna pszenicy 
b. ziarna Ŝyta 
c. ziarna owsa 
d. ziarna słonecznika 
Zadanie 13 
Wymień w odpowiedniej kolejności fazy prowadzenia ciasta Ŝytniego 
a. ciasto, zaczątek, kwas, przedkwas, półkwas 
b. zaczątek, przedkwas, półkwas, kwas, ciasto 
c. przedkwas, zaczątek, półkwasu, kwas, ciasto 
d. zaczątek, półkwasu, przedkwas, kwas, ciasto 
Zadanie 14 
Widoczny na ilustracji rodzaj młyna stosowany jest do rozdrabniania surowców: 



 
a. Do rozdrabniania ziaren zbóŜ 
b. Do rozdrabniania suszu pieczywa 
c. Do rozdrabniania nasion oleistych np. maku 
d. Do rozdrabniania cukru 
Zadanie 15 
Zbrylenie, pleśnienie, powstanie stęchłego zapachu w mące związane jest: 
a. z samozagrzewaniem 
b. z przesiewaniem 
c. mieszaniem z zakwasem 
d. z dojrzewaniem mąki 
Zadanie 16 
Podaj nazwę urządzenia widocznego na ilustracji 

 
a. dzielarko - zaokrąglarka 
b. rogalikarka 
c. wałkowarka 
d. wydłuŜarka 
Zadanie 17 
Mlewniki są to urządzenia stosowane w procesie: 
a. tłoczenia olei roślinnych 
b. rozdrabniania owoców 
c. przemiału zbóŜ 
d. przemiału suszu pieczywa 
Zadanie 18 



Metal stosowany w konstrukcji elementów grzewczych, cechujący się dobrą przewodności 
cieplną i wytrzymałością na wysokie temperatury to: 
a. Ŝeliwo 
b. stal 
c. miedź 
d. aluminium 
Zadanie 19 
Zabieg tzw. osuszania ciasta polega na: 
a. leŜakowaniu ciasta w suchym i ciepłym pomieszczeniu 
b. fermentacji ciasta przy niskiej wilgotności powietrza 
c. posypywaniu ciasta cienką warstwą mąki 
d. dozowaniu niewielkiej ilości mąki podczas przebijania ciasta 
Zadanie 20 
Ze względów technologicznych najwaŜniejszą częścią ziarna jest: 
a. bielmo 
b. warstwa aleuronowa 
c. łuska 
d. zarodek 


