
Zestaw 11.  
Zakres zadań: Materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie. Metody pakowania i 
konfekcjonowania żywności 
 
1. Funkcja ochronna opakowań polega na zabezpieczeniu produktów przed 
A. kradzieżą. 
B. niekorzystnym działaniem temperatury. 
C. nierównym ich rozłożeniem na regałach. 
D. niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. 
 
2. Ze względu na konstrukcję opakowania dzieli się na: 
A. puszki, butelki, pudełka, torebki, skrzynki. 
B. owinięcia, opakowania sztywne i miękkie. 
C. jednostkowe i zbiorcze. 
D. trwałe i nietrwałe. 
 
3. Do opakowań ekologicznych nie należą opakowania 
A. niedegradowalne z tworzyw sztucznych. 
B. biodegradowalne z tworzyw sztucznych. 
C. metalowe, papierowe. 
D. szklane. 
 
4. Barierowość opakowań to cecha dotycząca 
A. sztywności (twardości) opakowań. 
B. przepuszczalności wilgoci i powietrza. 
C. stosunku ceny opakowania do ceny wyrobu. 
D. wchodzenia w reakcje z opakowanym produktem. 
 
5. Wymiary opakowań jednostkowych powinny być 
A. znacznie mniejsze od wymiarów wyrobu. 
B. znacznie większe od wymiarów wyrobu. 
C. dostosowane do wymiarów wyrobu. 
D. zależne od producenta. 
 
6. Oznakowanie opakowań produktów spożywczych nie musi uwzględnia 
A. nazwy środka spożywczego. 
B. wykazu składników. 
C. daty ważności. 
D. ceny. 
 
7. Data minimalnej trwałości produktów spożywczych powinna być poprzedzona 
słowami: 
A. „najlepiej spożyć przed ...”. 
B. „najlepiej spożyć po ...”. 
C. „nie spożywać przed ... ”. 
D. „nie spożywać po ...”. 
 
8. Kod kreskowy służy do 
A. oznaczania terminu przydatności do spożycia. 
B. oznaczania właściciela produktu. 



C. identyfikacji i rejestracji produktów. 
D. oznaczania żywności. 
 
9. Do opakowań jednorazowego użytku zalicza się: 
A. pojemniki z tworzyw sztucznych. 
B. skrzynki drewniane. 
C. butelki kaucjowane. 
D. folie. 
 
10. Wadą opakowań z tworzyw sztucznych jest często 
A. duży ciężar. 
B. wysoka cena. 
C. niska barierowość. 
D. uciążliwość dla środowiska. 
 
11. Na marketingową rolę opakowania ma wpływ 
A. wielkość. 
B. przezroczystość. 
C. forma, estetyka i kolorystyka. 
D. informacje o wartości odżywczej produktu. 
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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  

 
 
 
 


