
ZESTAW 8 
Zakres: produkcja piekarska 
 
zadanie 1. 
Do produkcji chleba żytniego pytlowego należy użyć mąki 
A. żytniej typ 720. 
B. razowej typ 2000. 
C. sitkowej typ 1400. 
D. starogardzkiej typ 1850. 
 
zadanie 2. 
Pieczywo przedstawione na rysunku to 
 

 
A. kajzerki. 
B. węgierki. 
C. małgorzatki. 
D. bułki poznańskie. 
 
zadanie 3. 
Ciastowy pobrał mąkę z magazynu i dokonał oceny organoleptycznej. Stwierdził, że przed 
wykorzystaniem jej do produkcji należy pozostawić ją na kilka godzin w hali produkcyjnej. 
Wskaż, która z cech mąki była niewłaściwa. 
A. Kwasowość. 
B. Temperatura. 
C. Granulacja. 
D. Zawartość glutenu. 
 
zadanie 4. 
Tłuszcze stałe, przed dodaniem do ciasta, należy podgrzać do temperatury nie wyższej niż 
A. 5oC 
B. 15oC 
C. 40oC 
D. 60Oc 
 
zadanie 5. 
Sól, podczas procesu sporządzania ciasta, dozuje się do 



A. ciasta. 
B. zaczątku. 
C. rozczynu. 
D. półkwasu. 
 
zadanie 6. 
Ocenie organoleptycznej poddano chleb żytni wypieczony z ciasta, którego fermentacja 
przebiegała w zbyt niskiej temperaturze. W wyniku oceny stwierdzono 
A. zapach fermentacyjny miękiszu. 
B. zbyt słony smak pieczywa. 
C. stęchły zapach pieczywa. 
D. kwaśny smak pieczywa. 
 
zadanie 7. 
Jaki piec przedstawiono na schemacie? 
 

 
 
A. cyklotermiczny 
B. rurowy wrzutowy 
C. rurowy wyciągowy 
D. taśmowy przelotowy 
 
zadanie 8. 
W czasie sporządzania ciasta wydłużono czas rozrostu końcowego. To spowodowało 
A. rozrost normalny. 
B. rozrost niepełny. 
C. rozrost pełny. 
D. przerost. 
 
zadanie 9. 
Wskaż najlepsze warunki przechowywania mąki. 
A. Pomieszczenie wilgotne, przyciemnione, o temperaturze 4-10oC, warunki 
chłodnicze. 
B. Pomieszczenie suche, przyciemnione, przewiewne, o temperaturze 12-18oC. 
C. Pomieszczenie wilgotne, słoneczne, z wentylacją, o temperaturze 0-4oC. 
D. Pomieszczenie suche, słoneczne, przewiewne, o temperaturze 20-25oC. 



 
zadanie 10. 
Fermentacja, która powoduje wytworzenie się w cieście dwutlenku węgla (CO2), alkoholu 
etylowego (etanolu – C2H5OH) oraz pewnej ilości ciepła, to fermentacja 
A. octowa. 
B. mlekowa. 
C. alkoholowa. 
D. propionowa. 
 
zadanie 11. 
Zapoznaj się z przedstawioną poniżej recepturą na bułki szwedki. 
 
1. Mąka pszenna luksusowa typ 550 – 80,00 kg 
2. Mąka żytnia typ 720 – 20,00 kg 
3. Sól biała – od 1,20 kg do 1,50 kg 
4. Drożdże – od 1,00 kg do 1,50 kg 
5. Cukier – 2,00 kg 
6. Kminek (do ciasta) – 0,60 kg 
 
Należy sporządzić ciasto na bułki szwedki. Do 160 kg mąki pszennej luksusowej typ 550 
należy dodać 
 
A. 20 kg mąki żytniej typ 720. 
B. 40 kg mąki żytniej typ 720. 
C. 20 kg mąki pszennej typ 550. 
D. 40 kg mąki pszennej typ 550. 
 
zadanie 12. 
Zapoznaj się z recepturą (zamieszczoną w tabeli) na bagietki francuskie. Określ wydajność 
bagietek dla masy jednostkowej 250 g. 
 

 
 
A. 120 
B. 124 
C. 250 
D. 400 
 
zadanie 13. 
W tabeli przedstawiono schemat prowadzenia ciasta pszennego na bułki wyborowe. 
 



 
Określ wydajność rozczynu na bułki wyborowe. 
 

A. 45  
B. 155  
C. 158  
D. 190 

 
zadanie 14. 
Zapoznaj się z recepturą na chleb graham, zawartą w tabeli. 
 

 
Ile mąki należy zużyć do produkcji 290 kg chleba graham? 
A. 90 kg 
B. 100 kg 
C. 145 kg 
D. 200 kg 
 
zadanie 15. 
Piekarz dysponuje mąką pszenną o słabych właściwościach wypiekowych (o słabym 
glutenie). Do wyprodukowania bułek wrocławskich powinien wybrać metodę 
A. jednofazową. 
B. dwufazową. 
C. trójfazową. 
D. pięciofazową. 
 
zadanie 16. 
Schemat przedstawia fragment procesu produkcji ciasta pszennego metodą jednofazową. 
 

 
 
Znakiem X oznaczono 
A. dozowanie mąki. 
B. dozowanie tłuszczu. 
C. rozkruszanie drożdży. 
D. wytwarzanie rozczynu. 
 



zadanie 17. 
Rozrost kęsów z ciasta pszennego w komorach rozrostowych powinien odbywać się 
w temperaturze 
A. 20-25oC 
B. 25-30oC 
C. 30-35oC 
D. 35-40oC 
 
zadanie 18. 
Określ sposób wypieku pieczywa półcukierniczego, którego powierzchnię przed wypiekiem 
zwilżono jajem. 
A. Wypiek na trzonie bez zaparowania komory wypiekowej. 
B. Wypiek na trzonie z zaparowaniem komory wypiekowej. 
C. Wypiek na blachach bez zaparowania komory wypiekowej. 
D. Wypiek na blachach z zaparowaniem komory wypiekowej 
zadanie 19. 
Schemat przedstawia fragment linii technologicznej do produkcji chleba. Wskaż nazwę 
brakującego urządzenia. 
 

 
 
A. Krajalnica. 
B. Rogalikarka. 
C. Zaokrąglarka. 
D. Dzielarko-kształtownica. 
 
zadanie 20. 
Masa kęsa ciasta wynosi 1,16 kg, a masa gorącego chleba - 1,03 kg. Oblicz ubytek 
wypiekowy. 
A. 9,0 % 
B. 11,2 % 
C. 14,0 % 
D. 16,0 % 
 
zadanie 21. 
Podczas wypieku chleba zbyt długo przetrzymano parę w komorze wypiekowej. Określ 
wadę tak pieczonego chleba. 
A. Blade boki i spody. 
B. Dziury w miękiszu. 
C. Skórka odstaje od miękiszu. 
D. Mała objętość bochenka i podłużne zrywy skórki. 
 
zadanie 22. 
Po wypieczeniu chleba dokonano przełamania bochenka i sprawdzono sprężystość 
i lepkość miękiszu przez nacisk palcem. W prawidłowo wypieczonym pieczywie miękisz 
A. przylepia się do palca i jest plastyczny. 
B. jest spoisty, z widocznymi grudkami mąki. 
C. nie przylepia się do palca i powinien sprężynować. 



D. posiada jednolitą strukturę i nie powinien sprężynować. 
 
zadanie 23. 
Poniższa tabela przedstawia skład surowcowy na chleb pszenny „graham” i chleb pszenny 
„zwykły” zgodnie z recepturą. Dokonaj analizy tabeli i określ wartość odżywczą chleba 
„graham” i chleba „zwykłego”. 
 

 
 
Wartość odżywcza chleba graham jest wyższa, ponieważ zawiera on więcej 
A. skrobi. 
B. glutenu. 
C. białek wypiekowych. 
D. składników mineralnych. 
 
zadanie 24. 
W jaki sposób należy zapobiegać tzw. „starzeniu się ciasta”? 
A. Posypać mąką powierzchnię ciasta. 
B. Podzielić ciasto na kęsy. 
C. Dodać do ciasta tłuszcz. 
D. Krótko miesić ciasto. 
 
zadanie 25. 
Podczas obsługi dzielarki pracownik zauważył, że ciasto nie spływa równomiernie do leja 
zasilającego. Przepychanie pozostałości ciasta do komory roboczej rękami grozi 
A. poparzeniem rąk. 
B. urazem kręgosłupa. 
C. porażeniem prądem. 
D. zmiażdżeniem palców rąk. 
 
zadanie 26. 
Drożdże stosowane jako środek spulchniający do produkcji bułek pszennych powodują 
fermentację alkoholową cukrów, w wyniku czego 
A. następuje zwiększone chłonięcie wody. 
B. wydziela się CO2, który spulchnia ciasto. 
C. następuje zwiększone wtłaczanie powietrza. 
D. wytwarza się para wodna, która spulchnia ciasto. 
 
zadanie 27. 
Do gaszenia odzieży palącej się na człowieku należy użyć 
A. koca. 
B. wody. 
C. gaśnicy śniegowej. 



D. gaśnicy proszkowej 
 
zadanie 28. 
Piekarz – piecowy do ochrony rąk przed poparzeniem, podczas obsługi pieca, powinien 
stosować rękawice 
A. płócienne. 
B. flanelowe. 
C. brezentowe. 
D. gumowe. 
 
zadanie 29. 
W celu zatamowania krwotoku z tętnicy udowej należy 
A. ucisnąć naczynia krwionośne powyżej rany ciętej. 
B. ucisnąć naczynia krwionośne poniżej rany ciętej. 
C. zabandażować ranę 
D. zdezynfekować ranę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
KLUCZ ODPOWIEDZI 
 

Nr zadania Poprawna 
odpowiedź 

1 A 
2 A 
3 B 
4 C 
5 A 
6 D 
7 B 
8 D 
9 B 

10 C 
11 B 
12 A 
13 D 
14 D 
15 A 
16 A 
17 C 
18 C 
19 C 
20 B 
21 D 
22 C 
23 D 
24 A 
25 B 
26 B 
27 A 
28 C 
29 A 

 
 
 
 


