
Zestaw 15.  
Zakres zadań: Procesy technologiczne półproduktów 
ciastkarskich – kremy i masy ciastkarskie 
 
1. Kremy oraz wszystkie gotowe produkty z kremem powinny być przechowywane 
A. w ciemnym magazynie o temperaturze 10 – 15ºC. 
B. na stanowisku, gdzie zostały wytworzone. 
C. w zamrażarce. 
D. w chłodni. 
 
2. Jako dodatki smakowe do kremów nie nadają się: 
A. spirytus, rum, arak. 
B. cukier wanilinowy. 
C. wino, wódka czysta. 
D. czekolada, kakao, kawa. 
 
3. Najlepszym tłuszczem do kremów grzanych jest 
A. masło kakaowe. 
B. tłuszcz cukierniczy. 
C. masło, margaryna. 
D. margaryna typu puff pastry. 
 
4. Warzenie się kremu grzanego może być spowodowane 
A. zbyt dużym udziałem masy jajowo-cukrowej. 
B. użyciem zbyt drobnego cukru. 
C. niewłaściwą proporcją masła i margaryny. 
D. użyciem zbyt grubego cukru. 
 
5. Produkcja kremów russel-bezowych polega na połączeniu 
A. masy jajowo-cukrowej z napowietrzonym tłuszczem i dodatkami smakowymi. 
B. zaparzonej piany białkowej z napowietrzonym tłuszczem i dodatkami. 
C. kremów grzanych z zaparzoną syropem pianą białkową. 
D. piany białkowej z utartymi żółtkami i tłuszczem. 
 
6. Kremy zaparzane można stosować do przekładania ciast 
A. piernikowych. 
B. biszkoptowych. 
C. francuskich. 
D. bezowych. 
 
7. Krem angielski jest to krem 
A. gotowany, z dodatkiem mąki krupczatki. 
B. grzany, z dodatkiem śmietanki. 
C. maślany, o smaku waniliowym. 
D. gotowany, bez dodatku mąki. 
 
8. Do produkcji bitej śmietany używa się śmietanki o zawartości tłuszczu 
A. 36 – 40 %. 
B. 30 – 36 %. 
C. 12 – 18 %. 



D. 9 – 10 %. 
 
9. Krem szwedzki otrzymywany jest 
A. na zimno. 
B. na ciepło. 
C. przez gotowanie. 
D. przez zaparzanie. 
 
10. Masy dragantowe stosowana są do 
A. wykańczania babeczek kruchych  
B. przekładania babeczek kruchych. 
C. wykańczania tortów. 
D. przekładania tortów. 
 
11. Do przyrządzania masy makowej mak przed miażdżeniem należy 
A. ochłodzić. 
B. wysuszyć. 
C. namoczyć. 
D. sparzyć. 
 
12. Masę grylażową otrzymuje się z 
A. zrumienionych orzechów lub nasion, cukru i tłuszczu. 
B. surowych, zmielonych orzechów, cukru i tłuszczu. 
C. zrumienionych orzechów, cukru i jaj. 
D. sparzonych migdałów i cukru. 
 
13. Usuwanie skórki z orzechów przeprowadza się 
A. na sucho, bez rumienienia. 
B. na sucho, po zrumienieniu w temp. 120ºC. 
C. na mokro po sparzeniu wrzątkiem. 
D. na mokro po sparzeniu wodą o temp. 70 – 75ºC. 
 
14. Do masy makowej w celu związania nadmiaru wody można dodać 
A. margarynę lub masło. 
B. żółtka jaj. 
C. bułkę tartą lub okruchy. 
D. białka jaj. 
 
15. Produkcja mas marcepanowych zaparzanych polega na 
A. roztarciu obranych po zaparzeniu wodą migdałów z cukrem pudrem. 
B. zmiażdżeniu migdałów z zaparzoną syropem cukrowym pianą białkową. 
C. zaparzeniu rozdrobnionych migdałów syropem cukrowym i ucieraniu masy. 
D. zaparzeniu całych migdałów syropem cukrowym i dwukrotnym miażdżeniu. 
 
16. Z miąższu pestek moreli otrzymuje się 
A. grylaż. 
B. marcepan 
C. kajmak. 
D. percepan 
 



17. Krucha struktura kajmaku jest wynikiem 
A. zbyt długiego gotowania. 
B. zbyt krótkiego gotowania. 
C. zbyt malej ilości tłuszczu. 
D. zbyt dużej ilości tłuszczu. 
 
18. Próba gęstości syropu polegająca na rozciąganiu kropli syropu pomiędzy palcami 
A. próba syropu rzadkiego. 
B. próba nitki 
C.próba gałki 
D. próba pióra. 
 
19. Próba gęstości syropu polegająca na ochłodzeniu kropli i uformowaniu kulki to 
A. próba syropu rzadkiego. 
B. próba nitki. 
C. próba gałki. 
D. próba pióra. 
 
20. Aby otrzymać syrop o gęstości nitki, należy go gotować do temperatury 
A. 101ºC. 
B. 105ºC. 
C. 115ºC. 
D. 127ºC. 
 
21. Karmel o większej elastyczności w niższej temperaturze można uzyskać 
dzięki zastosowaniu do jego produkcji 
A. barwników 
B. syropu skrobiowego 
C. cukru palonego 
D. izomaltu. 
 
22. Gotowe pomady noszą nazwę 
A. fondantów. 
B. frużelin. 
C. lukrów. 
D. glazur. 
 
23. Proces wyrabiania pomady na gładką masę nazywa się 
A. wygniataniem. 
B. dojrzewaniem. 
C. tablerowaniem. 
D. krystalizowaniem. 
 
24. Lukry surowe otrzymuje się w wyniku 
A. ucierania cukru pudru z sokiem cytrynowym. 
B. rozcieńczenia pomady wodnej i jej doprawienia. 
C. zaparzenia piany białkowej syropem cukrowym. 
D. połączenia białek jaj z cukrem i substancjami smakowo-zapachowymi. 
 
25. Najwolniej zestalają się galaretki z 



A. agaru. 
B. pektyny. 
C. żelatyny. 
D. karagenu 
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