
Jedna odpowiedź prawidłowa 
 
1/Które fermentacje są odpowiedzialne za spulchnianie ciasta Ŝytniego? 
a) mlekowa i alkoholowa 
b) octowa i masłowa 
c) masłowa i propionowa 
d) alkoholowa i octowa 
2/ Aby ułatwić pobieranie ciepła z otoczenia przez kęsy ciasta i przyśpieszyć ich rozrost, 
naleŜy 
a) obrócić je w trakcie rozrostu 
b) oziębić temperaturę powietrza 
c) zwilŜyć powierzchnię ciasta wodą 
d) posypać kęsy otrębami lub makiem 
3/ Dodatek do śywności, stosowany w produkcji pieczywa jako przeciwutleniacz, to 
a) zarodniki nasion 
b) serwatka 
c) kwas askorbinowy 
d) otręby 
4/ Aby zapobiec rozwojowi choroby ziemniaczanej w pieczywie pszennym, w okresie letnim 
do ciasta 
naleŜy dodać 
a) kwas mlekowy 
b) miód sztuczny 
c) ekstrakt słodowy 
d) syrop ziemniaczany 
5/ Który typ mąki pszennej UŜywa się do produkcji pieczywa pszennego razowego? 
a) typ 550 
b) typ 450 
c) typ 750 
d) typ 2000 
6/ Szczególnie naraŜonym na pleśnienie przy dłuŜszym przechowywaniu jest chleb 
a) wypiekany w puszkach i hermetycznie zamykany 
b) krojony bez ostudzenia i pakowany w folię 
c) konserwowany środkami chemicznymi 
d) sterylizowany w opakowaniu w wysokiej temperaturze 
7/ DroŜdŜe świeŜe piekarskie powinny charakteryzować się 
a) kolorem ciemnobrązowym 
b) mazistą konsystencją 
c) muszlowym przekrojem 
d) zapachem kwaśnym 
8/ Uzyskanie po wypieku chleba płaskiego jest spowodowane 
a) UŜyciem zbyt duŜej ilości droŜdŜy 
b) zbyt długim rozrostem końcowym 
c) zbyt krótkim mieszeniem ciasta 
d) gęstą konsystencją ciasta 
9/ Przy sporządzaniu ciasta metodą pięciofazową fermentacja kwasu trwa 
a) 9 h 
b) 6 h 
c) 3 h 
d) 5 h 



10/ Brązowa skórka podczas wypieku ciasta powstaje dzięki 
a) odparowaniu wody z powierzchni 
b) inaktywacji mikroorganizmów 
c) barwnym reakcjom Maillarda 
d) procesom pęcznienia glutenu 
11/ JeŜeli wstęga ciasta utworzona przez formierkę zostaje znakowana przez walce z 
nieduŜymi kolcami 
i pocięta stalową linką na pasy, to tak formowane jest ciasto na pieczywo 
a) chrupkie 
b) konserwowe 
c) foremkowe 
d) ekstrudowane 
12/ Do waŜenia mąki w transporcie pneumatycznym UŜywa się wagi 
a) pomostowej 
b) paletowej 
c) szalkowej 
d) przepływowej 

13/ Zasad zachowania łańcucha chłodniczego naleŜy przestrzegać przyjmując do magazynu 
a) syrop skrobiowy 
b) jaja mroŜone 
c) miód naturalny 
d) nasiona dekoracyjne 
14/ Badając smak i zapach miękiszu przekrawa się pieczywo, a ocenę przeprowadza się 
a) po upływie 12 minut od przekrojenia 
b) bezpośrednio po przekrojeniu 
c) nie wcześniej niŜ20 minut od przekrojenia 
d) po przekroczeniu pół godziny od przekrojenia 
15/ Dodatkiem do śywności o właściwościach emulgujących, występującym naturalnie w 
śółtku jaja jest 
a) lecytyna 
b) kwas mlekowy 
c) olej palmowy 
d) glukoza 
16/ Urządzeniami do transportowania pojemników z pieczywem, ułoŜonych w słupek, 
wymagającymi 
ręcznej obsługi, są 
a) wózki dwukołowe 
b) przenośniki taśmowe 
c) wózki akumulatorowe 
d) podnośniki widłowe 
17/ Przygotowanie wody do produkcji ciasta polega na 
a) poddaniu jej chlorowaniu 
b) gotowaniu jej z solą 
c) ustaleniu jej temperatury 
d) poddawaniu jej dozowaniu 
18/ Nacinanie kęsów ciasta na bułki ma na celu 
a) uzyskanie 
wydłuŜonego kształtu 
b) przeciwdziałanie deformacjom podczas wypieku 
c) przyśpieszenie procesu fermentacji 



d) obniŜenie temperatury podczas wypieku 
19/ Ubytek masy ciasta, powstający podczas wypieku, nazywany jest 
a) czerstwieniem 
b) suszeniem 
c) upiekiem 
d) ususzką 
20/ Po ostatnim przebiciu, przed dzieleniem, ciasto droŜdŜowe powinno rozrastać się jeszcze 
przez 
a) 0 – 1 min. 
b) 20 – 30 min. 
c) 8 – 10 min. 
d) 5 – 6 min. 
21/ Schemat przedstawia fragment procesu produkcji ciasta pszennego metodą jednofazową 
 
Znakiem X oznaczono 
 

 
 
 
 
A. dozowanie mąki. 
B. dozowanie tłuszczu. 
C. rozkruszanie droŜdŜy. 
D. wytwarzanie rozczynu. 
 
22/Schemat przedstawia fragment linii technologicznej do produkcji chleba. WskaŜ nazwę 
brakującego urządzenia. 

 
 
A. Krajalnica. 
B. Rogalikarka. 
C. Zaokrąglarka. 
D. Dzielarko-kształtownica. 
 
23/Po wypieczeniu chleba dokonano przełamania bochenka i sprawdzono spręŜystość 
i lepkość miękiszu przez nacisk palcem. W prawidłowo wypieczonym pieczywie miękisz 
A. przylepia się do palca i jest plastyczny. 
B. jest spoisty, z widocznymi grudkami mąki. 
C. nie przylepia się do palca i powinien spręŜynować. 
D. posiada jednolitą strukturę i nie powinien spręŜynować. 
 
24/DroŜdŜe stosowane jako środek spulchniający do produkcji bułek pszennych powodują 
fermentację alkoholową cukrów, w wyniku czego 



A. następuje zwiększone chłonięcie wody. 
B. wydziela się CO2, który spulchnia ciasto. 
C. następuje zwiększone wtłaczanie powietrza. 
D. wytwarza się para wodna, która spulchnia ciasto. 
 


