
TPC klasa 2b 
 
1. proszę powtórzyc linie do produkcji 
- pączków 
- wafli 
- sucharów 
- markiz 
 
2. znależć w gazetach czy internecie i wkleic do zeszytu 5 zdjęć/ przykładów dekoracji tortów 
różnymi sposobami np kremem, bitą śmietaną , masą cukrową czy karmelem 
 
3. prosze o  UZUPEŁNIENIE zeszytu osoby, które zeszytów nie maja uzupełnionych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC klasa 2b 
 
1. proszę powtarzać wiadomości dotyczące ciast biszkoptowych i biszkoptowo – tłuszczowych 
- jak się je sporządza, 
- wady ciast, 
- asortyment ciast, 
 
2. w miarę możliwości możecie spróbować zrobić w domu biszkopt czy babke poznańską. 
 
3. prosze o  UZUPEŁNIENIE zeszytu osoby, które zeszytów nie maja uzupełnionych 
 
4. proszę o uzupełnienie  testu w zeszycie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEST 
1. Do produkcji ciasta biszkoptowego należy wybrać mąkę pszenną 
a. ze słabym glutenem 
b. z dodatkiem gumy arabskiej 
c. z dodatkiem agar- agar 
d. z mocnym glutenem 
 
2. Przyczyną zakalca babki biszkoptowo-tłuszczowej jest 
a. za mała ilość cukru w cieście 
b. długi czas mieszania ciast z mąką 
c. za duży dodatek proszku do pieczenia 
d. zbyt długi czas wypieku 
 
3. Wskaż niezbędne surowce do produkcji sękacza. 
a. mąka pszenna, jaja, mleko, cukier, drożdże. 
b. mąka pszenna i ziemniaczana, margaryna, cukier, soda oczyszczona. 
c. mąka pszenna, olej, jaja, miód, kakao. 
d. mąka pszenna, masło, jaja, cukier, proszek do pieczenia, cukier waniliowy. 
 

 

4. Wskaż brakujący w tabeli surowiec niezbędny do produkcji sękacza. 

 

a) Miód. 

b) Kakao. 

c) Drożdże. 

d) Jaja. 

e)  

4. Jak należy postąpić z proszkiem do pieczenia przed dodaniem do pozostałych składników ciasta? 
• Wymieszać z cukrem. 
• Rozpuścić w wodzie. 
• Wymieszać z mąką. 
• Rozpuścić w mleku. 

5. Która z cech babki marmurkowej podlega ocenie organoleptycznej? 
A. Procentowa zawartość tłuszczu kakaowego. 
B. Rodzaj użytych surowców. 
C. Technika wykonania. 
D. Wygląd przekroju. 
 
6. Wspólnym etapem produkcji ciasta biszkoptowego sporządzanego na zimno oraz ciasta biszkoptowego 
sporządzanego na ciepło, jest 
A. krótkie mieszanie przesianej mąki z ubitą masą jajowo-cukrową. 
B. ubijanie masy jajowo-cukrowej nad parą. 
C. ubicie białek na sztywną pianą. 
D. ubicie masy z całych jaj. 



 
7, Ciasto biszkoptowe sporządza się z mąki 
A. żytniej. 
B. ziemniaczanej. 
C. pszennej o małej zawartości glutenu. 
D. pszennej o dużej zawartości glutenu 
 
8.  Jajo świeże po wybiciu na talerz ma żółtko 
a. wypukłe i białko mętne 
b. wypukłe i białko przejrzyste 
c. spłaszczone i białko zamglone 
d. powiększone i rozrzedzone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. W schemacie technologicznym produkcji keksów brakuje czynności 
a. rozrostu końcowego 
b. nacinania powierzchni górnej 
c. posypywania mąką częśći górnej 
d. zwilżania powierzchni górnej wodą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10, Do spulchniania ciasta biszkoptowo – tłuszczowego używa sie 
a. zakwas 
b. chlorek wapnia 
c. drożdże piekarskie 
d. proszek do pieczenia 
 
11 babki poznańskie różnią się od innych babek biszkoptowo – tłuszczowych dodatkiem 
a. kakao 
b. masła kakaowego 
c. ubitej śmietanki 30% 
d. pokruszonej czekolady 
 
12.. podczas oceny organoleptycznej mąki jej zapach najlepiej określić 
a. po schłodzeniu próbki 
b. w trakcie przesiewania 
c. po lekkim ogrzaniu próbki w dłoniach 
d. przez niewielki otwór w opakowaniu 


