
Zestaw 18.  
Zakres zadań: Technika w produkcji cukierniczej i piekarskiej 
 
1. Wymiary 210 x 297 mm ma arkusz 
a) A2. 
b) A3. 
c) A4. 
d) A5. 
 
2. Linia ciągła cienka służy do rysowania 
a) osi symetrii i linii wymiarowych. 
b) linii wymiarowych i kreskowania przekrojów. 
c) kreskowania przekrojów i osi symetrii. 
d) krawędzi niewidocznych. 
 
3. Szkic to rysunek, który 
a) wykonuje się za pomocą przyborów kreślarskich. 
b) wykonuje się odręcznie bez zachowania skali. 
c) wykonuje się tuszem na kalce. 
d) ma obramowanie i tabliczkę rysunkową. 
 
4. Wymiary kwadratu o długości boku 60 mm narysowanego w skali 1:3 
wynoszą 
a) 20 x 60. 
b) 180 x 180. 
c) 20 x 20. 
d) 60 x 60. 
 
5. Stal to stop żelaza z węglem o zawartości węgla 
a) do 2%. 
b) od 3%. 
c) do 0,1%. 
d) od 2%. 
 
6. Materiał niewykorzystywany do produkcji opakowań to 
a) szkło. 
b) drewno. 
c) aluminium. 
d) żeliwo. 
 
7. Niszczenie materiałów pod wpływem działania gazów suchych to 
a) odkształcenie. 
b) korozja elektrochemiczna. 
c) korozja chemiczna. 
d) naprężenie. 
 
8. Odkształcenie sprężyste ma miejsce, gdy po ustaniu działania siły zewnętrznej 
na ciało, to ciało 
a) powraca do pierwotnego kształtu. 
b) nie powraca do pierwotnego kształtu. 



c) powraca do pierwotnego kształtu lub nie w zależności od miejsca przyłożenia  siły. 
d) powraca do pierwotnego kształtu lub nie w zależności od liczby przyłożonych sił. 
 
9. Oś od wału różni się 
a) grubością. 
b) długością. 
c) łożyskowaniem. 
d) przeznaczeniem. 
 
10. W tym samym kierunku obracają się koła przekładni 
a) ciernej. 
b) łańcuchowej. 
c) zębatej. 
d) ślimakowej. 
 
11. Smarowanie części maszyn nie zabezpiecza przed 
a) korozją. 
b) ścieraniem. 
c) uszkodzeniem mechanicznym. 
d) wyboczeniem. 
 
12. Konieczność „zalania” pompy przed jej uruchomieniem dotyczy pompy 
a) membranowej. 
b) tłokowej. 
c) odśrodkowej. 
d) osiowej. 
 
13. Sprężarki stosuje się, by 
a) zwiększyć ciśnienie par i gazów. 
b) zwiększyć ciśnienie cieczy. 
c) zmniejszyć ciśnienie par i gazów. 
d) przemieszczać ciecze. 
 
14. Bezpośrednio za sprężarką w agregacie chłodniczym znajduje się 
a) skraplacz. 
b) przestrzeń oziębiana. 
c) parownik. 
d) zbiornik. 
 
15. W celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym stosuje się 
a) zestawianie odbiorników. 
b) rozdzielnice. 
c) zerowanie. 
d) transformatory. 
 
16. Hydrofor jest elementem instalacji 
a) kanalizacyjnej. 
b) gazowej. 
c) wodnej. 
d) elektrycznej. 



 
17. Do pomiaru ciśnienia stosujemy 
a) higrometr. 
b) manometr. 
c) psychrometr. 
d) pirometr. 
 
18. O dokładności pomiarowej termometru decyduje 
a) rodzaj skali termometru. 
b) wielkość przedmiotu, którego temperaturę mierzymy. 
c) wielkość termometru. 
d) zakres mierzonej temperatury. 
 
19. Urządzeniem o działaniu ciągłym jest 
a) sito ręczne. 
b) piec przelotowy. 
c) ubijarka cukiernicza. 
d) dzielarka ręczna. 
 
20. Utrzymanie pewnych wielkości fizycznych na określonym poziomie to 
a) regulacja. 
b) podejmowanie decyzji. 
c) pomiar. 
d) obserwacja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klucz odpowiedzi do zestawu 18 
 
 

 
 

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    

 


