
 Wybierz jedną odpowiedź 
Zadanie 1  
Jest to ilość mąki otrzymana z uŜytego do przemiału ziarna wyraŜona w procentach 
a. typ mąki 
b. popiołowość mąki 
c. wyciąg mąki 
d. wartość wypiekowa mąki 
Zadanie 2 
Enzym wytwarzany przez droŜdŜe, uczestniczący w rozkładzie węglowodanów to: 
Wybierz odpowiedź 
a. Proteaza 
b. Lipaza 
c. Zymaza 
d. Amylaza 
Zadanie 3 
Prezentowany schemat technologiczny przedstawia prowadzenie ciasta Ŝytniego metodą: 

 

 



 
 
a. pięciofazową 
b. sześciofazową 
c. trójfazową 
d. czterofazową 
Zadanie 4 
Ciasto martwe produkowane jest z następujących surowców: 
a. cukier, jaja, tłuszcz 
b. mąka, droŜdŜe, woda 
c. mąka, ocet, białka jaj 
d. mąka, woda, sól 
Zadanie 5 
Cukier mlekowy to inaczej 
a. glukoza 
b. galaktoza 
c. laktoza 
d. fruktoza 
Zadanie 6 
Podaj metodę zwalczania szkodników magazynowych – gryzoni. 
a. dezynfekcja 
b. dezynsekcja 
c. deratyzacja 
d. determinacja 
Zadanie 7 
Ciastowy pobrał mąkę z magazynu i dokonał oceny organoleptycznej. Stwierdził, Ŝe przed 
wykorzystaniem jej do produkcji naleŜy pozostawić ją na kilka godzin w hali produkcyjnej. 
WskaŜ, która z cech mąki była niewłaściwa. 
a. Temperatura. 
b. Kwasowość. 
c. Zawartość glutenu. 
d. Granulacja. 
Zadanie 8 
Widoczny na ilustracji element roboczy jest częścią 

 
a. ubijarki uniwersalnej 
b. dzielarko zaokrąglarki 
c. przesiewacza do mąki 
d. młynka uniwersalnego typu wilk 
Zadanie 9 
Przedstawiona reakcja chemiczna to 



 
a. reakcja fermentacji alkoholowej 
b. reakcja fermentacji propionowej 
c. reakcja fermentacji kwasu cytrynowego 
d. reakcja fermentacji mlekowej 
Zadanie 10 
Ile wynosi wydajność ciasta sporządzonego ze 100 kg mąki i 55 litrów wody: 
a. 155 
b. 160 
c. 150 
d. 165 
Zadanie 11 
Ususzka jest wynikiem: 
a. utraty wody w wyniku zmian mikrobiologicznych 
b. utraty wody przez kęs ciasta w czasie wypieku 
c. utraty wody przez kęs ciasta w czasie rozrostu 
d. utraty wody przez kęs ciasta w czasie ostygania i przechowywania 
Zadanie 12 
Pumpernikiel jest pieczywem produkowanym: 
a. z mąki Ŝytniej typ 2000 
b. z mąki pszennej typ 450 
c. z mąki Ŝytniej typ 1200 
d. z mąki pszennej typ 700 
Zadanie 13 
Kęs ciasta na bułki o masie 50 g powinien waŜyć: 
Wybierz odpowiedź 
a. 45 g 
b. 50 g 
c. 55 g 
d. 60 g 
Zadanie 14 
Do badania wilgotności powietrza w magazynie stosuje się: 
a. higrometr 
b. termometr 
c. manometr 
d. potencjometr 
 


