
Wybierz jedną odpowiedź 
Zadanie 1 
Szkodnik magazynowy produktów zboŜowo-mącznych o nazwie rozkruszek mączny to: 
a. czarno-brązowy chrząszcz 
b. gryzoń 
c. motyl o szarym zabarwieniu 
d. mały pajęczak niewidoczny gołym okiem 
Zadanie 2 
Do zbóŜ chlebowych zalicza się: 
a. pszenicę 
b. owies 
c. grykę 
d. jęczmień 
Zadanie 3 
Do międzyproduktów przemiału ziaren zbóŜ zalicza się: 
a. zarodki 
b. otręby 
c. kaszki 
d. łuski 
Zadanie 4 
Który z podanych węglowodanów jest nieprzyswajalny przez organizm człowieka: 
a. sacharoza 
b. błonnik 
c. glukoza 
d. fruktoza 
Zadanie5 
Fitofagi są to wirusy pasoŜytujące na: 
a. bakteriach 
b. roślinach 
c. zwierzętach 
d. ludziach 
Zadanie 6 
Dzielarki, zaokrąglarki, wałkowarki są wyposaŜeniem następującego stanowiska pracy w 
piekarni: 
a. przygotowalni półproduktów 
b. wykańczalni wyrobów 
c. formierni - obrabialni 
d. ciastowni 
Zadanie 7 
Pieczywo półcukiernicze klasyfikowane jest do następującej grupy wyrobów piekarskich: 
a. pieczywo razowe 
b. pieczywo mieszane 
c. pieczywo Ŝytnie 
d. pieczywo pszenne 
Zadanie 8 
Emulsja tłuszczów rafinowanych i wody lub mleka to: 
a. masło 
b. margaryna 
c. ceres 
d. smalec 



Zadanie 9 
Określ surowiec, z którego uzyskuje się widoczny na ilustracji tłuszcz roślinny 

 
a. soja 
b. słonecznik 
c. rzepak 
d. oliwki 
Zadanie 10 
Owoc przedstawiony na rysunku to owoc: 

 
a. cytrusowy 
b. jagodowy 
c. pestkowy 
d. ziarnkowy 
Zadanie 11 
DroŜdŜe stosowane jako środek spulchniający do produkcji ciast pszennych powodują 
fermentację, w wyniku czego: 
a. wytwarza się para wodna, która spulchnia ciasto 
b. wydziela się CO2, który spulchnia ciasto 
c. następuje zwiększone wtłaczanie powietrza 
d. następuje zwiększone chłonięcie wody 
Zadanie 12 
Określ rodzaj sera twarogowego widocznego na ilustracji 



 
a. twaróg pełnotłusty 
b. twaróg chudy 
c. twaróg odtłuszczony 
d. twaróg półtłusty 
Zadanie 13 
Podaj nazwę pieca widocznego na ilustracji 

 
a. piec wrzutowy 
b. piec wyciągowy 
c. piec konwekcyjny 
d. piec taśmowy 
Zadanie 14 
Mleko w proszku lub jaja w proszku otrzymywane są poprzez: 
a. suszenie konwekcyjne 
b. wysuszanie w suszarce walcowej 
c. suszenie rozpyłowe 
d. liofilizację 
Zadanie 15 
Podaj nazwę urządzenia widocznego na ilustracji 
 



 
a. przesiewacz mąki 
b. młyn suszu pieczywa 
c. walcarka 
d. młyn udarowy 
Zadanie 16 
Podaj nazwę wyrobu widocznego na ilustracji 

 
a. bułka maślana 
b. bułka graham 
c. bułka małgorzatka 
d. bułka poznańska 
 


