
Zestaw 10.  
Zakres zadań: Metody utrwalania żywności. Rola drobnoustrojów 
w przetwórstwie spożywczym 
 
 
1. Zmiany zachodzące w przechowywanych produktach spożywczych s�� 
A. zawsze korzystne. 
B. zawsze niekorzystne. 
C. korzystne lub niekorzystne zależnie od produktu i jego przeznaczenia. 
D. obojętne dla każdego produktu spożywczego i nie wpływają na jego 
jako����. 
 
2. Do przemian mikrobiologicznych zachodzących w żywności zalicza się: 
A. fermentację, pleśnienie, gnicie. 
B. dojrzewanie, wysychanie, autoliz��. 
C. wilgotnienie, zbrylanie, pęcznienie. 
D. oddychanie, kiełkowanie, transpiracja. 
 
3. Trwałość żywności jest to 
A. czas jej składowania. 
B. odporność na działanie wysokich temperatur. 
C. podatność na zniekształcenia mechaniczne (zgniecenie, pokruszenie). 
D. podatność na niekorzystne zmiany w określonym czasie składowania. 
 
4. Podczas składowania produktów spożywczych istotną rolę odgrywają 
A. wietrzenie i wentylacja magazynów. 
B. temperatura, wilgotność, dostęp światła. 
C. możliwość wykorzystania wózków widłowych. 
D. wielkość i wysokość pomieszczeń magazynowych. 
 
5. Mąkę należy przechowywać w temperaturze 
A. poniżej 18ºC i wilgotności wzgl. do 75 %. 
B. 0 – 4ºC i wilgotności wzgl. ok. 60 %. 
C. 0 – 10ºC i wilgotności wzgl. ok. 95 %. 
D. -18 – -26ºC i wilgotności wzgl. ok. 95 %. 
 
6. Mleko w proszku można przechowywać�� w temp. nie wyższej ni�� 20ºC 
i wilg. wzgl. poniżej 75 % przez 
A. 4 – 6 dni. 
B. 4 – 6 tygodni. 
C. 4 – 6 miesięcy. 
D. powyżej 6 miesięcy. 
 
7. Chodzenie jest to oddziaływanie na żywność temperaturami w zakresie 
A. od -18 do -10ºC. 
B. od -10 do 0ºC. 
C. od 0 do 10 C. 
D. od 10 do 15ºC. 
 
8. Zamrażanie polega na oziębieniu produktów do temperatur w zakresie 



A. od -18 do -30ºC. 
B. od -15 do -10ºC. 
C. od -10 do 0ºC. 
D. 0ºC. 
 
9. Zamrażanie może niekorzystnie wpływać na barwę warzyw i owoców, 
dlatego wcześniej poddawane są one 
A. smażeniu z cukrem. 
B. blanszowaniu. 
C. schładzaniu. 
D. opiekaniu. 
 
10. Pasteryzacja polega na ogrzewaniu surowców do temperatur 
A. 40 do 60ºC. 
B. 65 do 100ºC. 
C. 100 do120ºC. 
D. powyżej 120ºC. 
 
11. UHT jest to 
A. rodzaj pasteryzacji w temp. 60 do 80ºC przez kilkanaście do kilkudziesięciu minut. 
B. system pasteryzacji w temp. 80 do 100ºC przez kilkanaście do kilkudziesięciu minut. 
C. rodzaj sterylizacji w temp. 100 do 120ºC przez kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. 
D. system sterylizacji w temp. ponad 140ºC przez kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. 
 
12. Zagęszczanie, czyli koncentracja, polega na 
A. usuwaniu wody z ciał płynnych do końcowej zawartości 30%. 
B. usuwaniu wody z ciał płynnych do końcowej zawartości 8%. 
C. dodawaniu substancji suchych absorbujących wodę z produktu. 
D. rozdrabnianiu produktu do konsystencji półpłynnej. 
 
13. Utrwalaniu za pomoc�� suszenia poddaje się najczęściej 
A. koncentraty owocowe. 
B. owoce, masę jajową, mleko. 
C. cukierki, wafle, niektóre glazury. 
D. cukier, sól, niektóre tłuszcze roślinne. 
 
 
14. Liofilizacja polega na 
A. kilkakrotnym suszeniu i nawilżaniu. 
B. częściowym odparowaniu wody z produktu. 
C. suszeniu produktu do konsystencji proszku i jego granulacji. 
D. odparowaniu wody z produktu zamrożonego z pominięciem fazy ciekłej. 
 
15. Kandyzowanie owoców polega na 
A. obtaczaniu ich w cukrze. 
B. pokrywaniu ich glazurą cukrową. 
C. pokrywaniu wysuszonych owoców glazurą cukrową 
D. zastąpieniu zawartej w nich wody syropem cukrowym o wysokim stężeniu. 
 
16. Chemiczne środki konserwujące s�� to substancje, które 



A. dodane do żywności w małych ilościach hamują rozwój drobnoustrojów. 
B. przeciwdziałają zbrylaniu, pienieniu – emulgatory, substancje żelujące. 
C. mają na celu polepszenie struktury i innych cech zewnętrznych. 
D. podnoszą wartość odżywczą produktów spożywczych. 
 
17. Skojarzone metody utrwalania polegają na 
A. połączeniu suszenia z pasteryzacją. 
B. zastosowaniu metod niekonwencjonalnych. 
C. jednoczesnym zastosowaniu kilku różnych sposobów utrwalania. 
D. stosowaniu kilku czynników jednego rodzaju, np. kilku środków konserwujących. 
 
18. Drożdże stosuje się w ciastkarstwie do 
A. produkcji kremów, mas, nadzień, glazur do wykańczania. 
B. produkcji ciast drożdżowych, półfrancuskich i krucho-drożdżowych. 
C. utrwalania przez fermentację niektórych produktów mlecznych. 
D. produkcji ciast parzonych, bezowych, kruchych, francuskich i biszkoptowych. 
 
19. Surowcem stosowanym w cukiernictwie, otrzymywanym przy udziale 
pleśni jest 
A. kwas cytrynowy. 
B. ser twarogowy. 
C. ser pleśniowy. 
D. kwas octowy. 
 
20. Wyeliminowanie zagrożenia zakażeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi 
można osiągnąć przez przestrzeganie 
A. zasad współzawodnictwa i organizacji pracy. 
B. bezpiecznej obsługi maszyn i sprzętu produkcyjnego. 
C. czasu pracy na zmianie, właściwego przydzielenia zadań zawodowych. 
D. higieny osobistej i produkcyjnej, parametrów technologicznych, warunków 
składowania. 
 
Klucz odpowiedzi do zestawu 10 
 
 

 
 

A B C D 

1.   X  
2. X    
3.  X   
4.    X 
5. X    
6.   X  
7.   X  
8. X    
9.  X   
10.  X   
11.    X 
12. X    
13.  X   



14.    X 
15.    X 
16. X    
17.   X  
18.  X   
19. X    
20.    X 

 
 


