
Zestaw 14.  
Zakres zadań: Procesy technologiczne półproduktów ciastkarskich – ciasta surowe 
 
1. Podstawowymi składnikami ciasta drożdżowego są: 
A. mąka pszenna, płyn, drożdże. 
B. mąka pszenna, jaja, drożdże, cukier. 
C. mąka pszenna, drożdże, tłuszcz, sól i cukier. 
D. mąka pszenna, drożdże, polepszacze, tłuszcz, jaja. 
 
2. Stosowanie polepszaczy do ciasta drożdżowego wpływa na 
A. przyspieszenie fermentacji. 
B. mniejsze zużycie surowców, zwłaszcza drożdży. 
C. zwiększenie objętości, poprawę struktury, przedłużenie świeżości. 
D. poprawę koloru ciasta, zwłaszcza przy małej ilości jaj lub słabym wybarwieniu 
żółtek. 
 
3. Metoda dwufazowa produkcji ciasta drożdżowego polega na 
A. przyrządzeniu ciasta bez rozczynu. 
B. wytworzeniu go z dwóch rodzajów drożdży. 
C. przyrządzeniu rozczynu i przerobieniu go na ciasto. 
D. wymieszaniu składników i poddaniu ich dwukrotnej fermentacji. 
 
4. Celem przebijania ciasta podczas fermentacji jest 
A. zwiększenie pęcherzyków powietrza w gotowym cieście. 
B. usunięcie nadmiaru CO2 i doprowadzenie powietrza. 
C. zmniejszenie objętości ciasta do formowania. 
D. przyspieszenie fermentacji. 
 
5. Listkowanie ciast francuskich i półfrancuskich powstaje w wyniku 
A. wielokrotnego składania i wałkowania ciasta z tłuszczem. 
B. utrzymywania ciasta w niskiej temperaturze. 
C. stosowania dużej ilości tłuszczu. 
D. stosowania dużej ilości cukru. 
 
6. Ciasta francuskie spulchniane są metodami 
A. biochemicznymi. 
B. biologicznymi. 
C. fizycznymi. 
D. chemicznymi. 
 
7. Proces składania i wałkowania ciasta określa się również jako 
A. garowanie. 
B. laminowanie. 
C. filowanie. 
D. warstwowanie. 
 
8. Udział tłuszczu w ciastach francuskich może być różny i wynosić 
A. 20 – 30 % masy mąki. 
B. 30 – 50 % masy mąki. 
C. 40 – 60 % masy mąki. 



D. 50 – 100 % masy mąki. 
 
9. Kurczenie się wyrobów z ciasta francuskiego może być spowodowane 
A. niestosowaniem leżakowania. 
B. zbyt niską temperaturą wypieku. 
C. użyciem mąki o słabym glutenie. 
D. zbyt wysoką temperaturę wypieku. 
 
10. Dobre jakościowo ciasto kruche otrzymuje się z mąki, tłuszczu i cukru 
w proporcji 
A. 1 część mąki : 1 część tłuszczu : 1 część cukru. 
B. 2 części mąki : 1 część tłuszczu : 2 części cukru. 
C. 3 części mąki : 1 część tłuszczu : 1 część cukru. 
D. 3 części mąki : 2 części tłuszczu : 1 część cukru. 
 
11. Ciasta półkruche to te, które oprócz mąki, tłuszczu i cukru zawierają 
A. żółtka, aromat. 
B. wodę, drożdże, mleko. 
C. jaja, śmietanę, proszek do pieczenia. 
D. białka jaj, śmietanę lub mleko, mąkę ziemniaczaną. 
 
12. wałkowanie kęsów ciasta na blaty jest możliwe z ciast 
A. parzonych. 
B. kruchych. 
C. biszkoptowo-tłuszczowych. 
D. biszkoptowych. 
 
13. Głównymi czynnikami spulchniającymi ciasta biszkoptowe są 
A. drożdże. 
B. powietrze i para wodna. 
C. chemiczne środki spulchniające. 
D. gazy powstające z rozkładu białek podczas wypieku. 
 
14. Proces napowietrzania ciast biszko9ptowych zaklasyfikować można jako 
A. biochemiczną metodę spulchniania. 
B. biologiczną metodę spulchniania. 
C. fizyczną metodę spulchniania. 
D. chemiczną metodę spulchniania 
 
15. Aby otrzymać pianę dobrej jakości, należy używać 
A. świeżych i schłodzonych białek. 
B. świeżych i schłodzonych żółtek. 
C. białek o temperaturze otoczenia. 
D. świeżych i ogrzanych białek. 
 
16. Podczas produkcji ciast biszkoptowych mieszanie masy jajowo-cukrowej z mąką powinno 
A. być intensywne, do uzyskania gładkiej masy ciasta. 
B. być przeprowadzane wyłącznie w ubijarce. 
C. odbywać się delikatnie i możliwie krótko. 
D. być przeprowadzane wyłącznie ręcznie. 



 
17. Zbyt długie przetrzymywanie biszkoptu przed wypiekiem może być 
przyczyną 
A. zakalca, malej objętości wyrobów. 
B. nierównomiernej porowatości. 
C. grudek mąki w cieście. 
D. zbyt ciemnej skórki. 
 
18. Napowietrzanie masy jajowo-cukrowej „na ciepło” powinno odbywać się w temperaturze 
A. 20 – 30ºC. 
B. 30 – 36ºC. 
C. 37 – 42ºC. 
D. 42 – 45ºC. 
 
19. Dodatek mąki ziemniaczanej do ciasta biszkoptowo-tłuszczowego pozwala uzyskać 
A. większą objętość. 
B. właściwe spulchnienie. 
C. równomierną porowatość. 
D. sypką, „piaskową” strukturę. 
 
20. Składnikami ciasta parzonego są: 
A. mąka, mleko, tłuszcz, jaja i sól. 
B. mąka, woda, tłuszcz, jaja i sól. 
C. mąka, woda, tłuszcz, jaja i cukier. 
D. mąka, woda, tłuszcz, żółtka i cukier. 
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Klucz odpowiedzi do zestawu 14 
 
 
  

 
 

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   

 


