
Zestaw 17.  
Zakres zadań: Procesy technologiczne wyrobów ciastkarskich – wyroby gotowe. 
 
1. Strucle są to wyroby nadziewane z ciasta 
A. biszkoptowego, formowane w rulon. 
B. francuskiego, formowane w grzebień. 
C. kruchego, formowane w podłużne koperty. 
D. drożdżowego, formowane w rulon lub warkocz. 
 
2. Ciastka ponczowe formuje się, 
A. skręcając spiralnie pasy ciasta. 
B. napełniając ciastem natłuszczone foremki. 
C. zwijając trójkąty z ciasta i zaginając brzegi. 
D. wycinając wykrawaczami rozwałkowane ciasto. 
 
3. Pączki smaży się w tłuszczu nagrzanym do temperatury 
A. 120 – 140ºC. 
B. 140 – 150ºC. 
C. 160 – 170ºC. 
D. 180 – 200ºC. 
 
4. Sucharki formuje się z batonu 
A. surowego ciasta drożdżowego. 
B. upieczonego ciasta zaraz po wypieku. 
C. upieczonego ciasta po jego wysuszeniu. 
D. upieczonego ciasta po jego sczerstwieniu. 
 
5. Masą z białego maku nadziewa się 
A. ciastka półfrancuskie serowe. 
B. rogale świętomarcińskie. 
C. ciastka duńskie (danisze). 
D. rogale typu croissant. 
 
6. „Wiatraczki” półfrancuskie formuje się z 
A. kwadratu. 
B. prostokąta. 
C. trójkąta. 
D. koła. 
 
7. Do ciastek korpusowych francuskich należą: 
A. rurki, babeczki. 
B. palmersy, ślimaki. 
C. krawaty, grzebienie. 
D. kremówki, napoleonki. 
 
8. Papatacze są odmianą 
A. babeczek kruchych. 
B. ciastek drożdżowych. 
C. rurek francuskich. 
D. rolad biszkoptowych. 



 
9. Z ciasta półfrancuskiego produkuje się 
A. kołacze. 
B. babki. 
C. croissanty. 
D. tarty. 
 
10. Keksy są to wypieki z bakaliami wytwarzane z 
A. ciast piernikowych. 
B. ciast kruchych i półkruchych. 
C. mas orzechowych i migdałowych. 
D. ciast biszkoptowych i biszkoptowo-tłuszczowych. 
 
11. Ciasto na rolady biszkoptowe powinno być 
A. zwarte i gęste. 
B. luźne i elastyczne. 
C. przyrządzone tylko z jasnego biszkoptu. 
D. przyrządzone tylko z ciemnego biszkoptu. 
 
12. Wuzetki są to ciastka z blatów biszkoptowych, przełożonych 
A. bitą śmietaną. 
B. kremem russel. 
C. kremem budyniowym. 
D. kremem bezowym czekoladowym. 
 
13. Korpusy na buszejki formuje się, 
A. wycinając z wypieczonego blatu biszkoptowego. 
B. wyciskając porcje ciasta do foremek na babeczki. 
C. wyciskając porcje ciasta do foremek o kształcie walca. 
D. wyciskając małe porcje ciasta na blachę lub do płytkich foremek. 
 
14. Babki poznańskie różnią się od innych babek biszkoptowo-tłuszczowych 
A. dodatkiem kakao. 
B. dwiema warstwami ciasta. 
C. dodatkiem ubitej śmietanki 30 %. 
D. wykończeniem jasną i ciemną kuwerturą. 
 
15. Ciasto na sękacze charakteryzuje się zawartością 
A. płynnego tłuszczu. 
B. dużej ilości jaj. 
C. czekolady. 
D. bakalii. 
 
16. Proces produkcji ciasta na muffiny polega na 
A. ubiciu masy jajowo-cukrowej, wlaniu rozpuszczonej margaryny, wymieszaniu 
z mąką. 
B. oddzielnym wymieszaniu składników sypkich i płynnych, a następnie 
ich połączeniu. 
C. utarciu margaryny z cukrem, dodawaniu stopniowym jaj i wymieszaniu 
z mąką. 



D. wymieszaniu wszystkich składników naraz w naczyniu i doprawieniu. 
 
17. Ptysie nadziewa się 
A. świeżymi owocami i galaretką. 
B. kajmakiem, musem czekoladowym. 
C. bitą śmietaną lub kremem bezowym. 
D. bitą śmietaną lub kremem gotowanym. 
 
18. Korpusy na eklery formuje się, nadając im kształt 
A. okrągły. 
B. trójkątny. 
C. podłużny. 
D. pierścieni. 
 
19. Pierniki nadziewa się 
A. kremem russel. 
B. bitą śmietaną. 
C. czekoladą, ganaszem. 
D. marmoladą, powidłami. 
 
20. Korpusy bezowe na bezy morengi wypieka się w temperaturze 
A. 100 – 130ºC. 
B. 130 – 160ºC. 
C. 160 – 180ºC. 
D. 180 – 200ºC. 
 
21. Ciasto na korpusy przeznaczone na ciastka sokoły przyrządza się z dodatkiem 
A. kawy. 
B. kokosu. 
C. mąki. 
D. kakao. 
 
22. Faworki przyrządza się z ciasta 
A. łączonego. 
B. zbijanego. 
C. obgotowywanego. 
D. parzonego. 
 
23. Obwarzanki krakowskie przyrządza się z ciasta 
A. kruchego. 
B. drożdżowego. 
C. francuskiego. 
D. półfrancuskiego. 
 
24. Obwarzanki i precle po uformowaniu obgotowuje się w wodzie z dodatkiem 
A. soli. 
B. kwasu lub octu. 
C. cukru lub syropu. 
D. spirytusu lub octu. 
 



25. Serniki wiedeńskie produkuje się z masy serowej 
A. z dużą ilością żółtek i piany białkowej. 
B. z dużą ilością mąki ziemniaczanej. 
C. z dodatkiem agaru lub żelatyny. 
D. z dodatkiem samych żółtek. 
 
26. Suszenie powierzchni ciastek krakowskich przed wypiekiem ma na celu 
A. skrócenie czasu wypiekania. 
B. uzyskanie popękanej powierzchni. 
C. uzyskanie gładkiej, błyszczącej skórki. 
D. przedłużenie trwałości gotowych wyrobów. 
 
27. Masę okruchową rozsmarowuje się na blacie kruchym przy produkcji 
A. kartofelków. 
B. bajaderek. 
C. myszek. 
D. jeżyków. 
 
28. Idealnie równy tort biszkoptowy łatwiej jest otrzymać, jeśli 
A. blaty wypieka się osobno. 
B. blaty przekłada się i składa w rantach. 
C. blaty kroi się z całych podstaw tortowych. 
D. ich powierzchnię obkłada się marcepanem. 
 
29. Charakterystyczną cechą mazurków jest 
A. wykończenie polewą kakaową. 
B. duża zawartość orzechów. 
C. kształt kwadratowy. 
D. plaski kształt. 
 
30. Bankietówki są to 
A. bogato zdobione ciasteczka przyrządzane w specjalnych formach. 
B. drobne wyroby wytrawne z ciasta francuskiego lub kruchego. 
C. drobne kanapki (tartinki) na krakersach lub pieczywie. 
D. herbatniki kruche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Klucz odpowiedzi do zestawu 17 
 
 

 
 

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    
21.   X  
22.  X   
23.  X   
24.   X  
25. X    
26.   X  
27.  X   
28.  X   
29.    X 
30. X    

 


