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1. Pytania z przedmiotów kierunkowych – wspólne dla wszystkich specjalności 

 

1. Przedstaw zasady oraz rozwiązania magazynów silosowych stosowanych w przemyśle 

spożywczym. 

2. Omów mechanizmy regulacyjne spożywanie pokarmu. 

3. Przedstaw i scharakteryzuj podział składników pokarmowych. 

4. Scharakteryzuj podstawowe składniki odżywcze: białko, węglowodany, tłuszcze oraz 

ich funkcje dla organizmu człowieka. 

5. Przedstaw skutki i rodzaje niedoboru i nadmiaru wody w organizmie człowieka. 

6. Dokonaj podziału produktów spożywczych na 12 grup i omów zasady układania 

jadłospisów. 

7. Omów rodzaje i znaczenie błonnika w diecie człowieka. 

8. Scharakteryzuj pojęcie i znaczenie przeciwutleniaczy i podaj ich źródła. 

9. Omów zalecenia dietetyczne dla osób z cukrzycą II typu. 

10. Wymień środki spożywcze pochodzenia roślinnego. 

11. Roślinne tłuszcze jadalne. 

12. Wymień i scharakteryzuj napoje alkoholowe. 

13. Specyfika procesów produkcji i pracy w przetwórstwie spożywczym a BHP. 

14. Procesy biotechnologiczne w technologii żywności. 

15. Właściwości fizyczne surowców i produktów żywnościowych. 

16. Czynniki i metody utrwalania żywności. 

17. Przechowywanie świeżych owoców i warzyw. 

18. Hydroliza enzymatyczna tłuszczów. 

19. Wymień składniki żywności i omów ich charakterystyczne reakcje. 

20. Aktualna sytuacja rynkowa polskich producentów żywności. 

21. Techniki rozmrażania żywności. 

 

2. Pytania z przedmiotów specjalnościowych dla poszczególnych specjalności 

 

2a. Jakość i bezpieczeństwo żywności 

 

1. Wpływ karmienia krów na jakość mleka. 

2. Omów zasady przechowywania nieutrwalonych produktów pochodzenia roślinnego. 

3. Omów zasady przechowywania nieutrwalonych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

4. Wymień i scharakteryzuj rodzaje zagrożeń występujących w przemyśle spożywczym. 

5. Scharakteryzuj pojęcie HACCP i omów podstawowe jego zasady. 

6. Wymień etapy wdrażania systemu HACCP. 

7. Przedstaw zasady GCP (Dobrej Praktyki Cateringowej). 

8. Przedstaw zasady programu mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym. 

9. System produkcji integrowanej. 

10. Wyróżniki jakości surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem 

wymogów prawa żywnościowego UE. 



11. Zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne w surowcach i produktach pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego. 

12. Metody analityczne w ocenie jakości żywności. 

13. Analiza sensoryczna produktów spożywczych. 

14. Daltonizm smakowy. 

15. Atrakcyjność sensoryczna. 

16. Kryteria jakości i wartości handlowej produktów spożywczych. 

17. Źródła drobnoustrojów w żywności. 

18. Analiza mikrobiologiczna żywności. 

19. Wykrywanie obecności pałeczek Salmonella.  

20. Bakterioskopowa ocena produktów spożywczych. 

21. Wpływ procesów biologicznych i biochemicznych na zmianę jakości żywności 

pochodzenia zwierzęcego w tym jaj. 

22. Dodatki do żywności. 

23. Elementy koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywienia. 

24. Monitorowanie łańcucha żywności. 

25. Ocena tekstury produktów spożywczych. 

 

 

2b. Technologia inżynierii produkcji żywności 

 

1. Pasteryzacja mleka. 

2. Charakterystyka mleka krowiego. 

3. Scharakteryzuj rodzaje i środki transportu wewnętrznego stosowanego w przemyśle 

spożywczym. 

4. Scharakteryzuj przenośniki śrubowe stosowane w przemyśle spożywczym. 

5. Technologia produkcji soków owocowych z koncentratów. 

6. Rodzaje i wpływ wody na żywność. 

7. Znakowanie żywności. 

8. Uboczne produkty przemysłu cukrowniczego. 

9. Produkcja krochmalu ziemniaczanego, skrobi modyfikowanej. 

10. Surowce do produkcji piekarsko-ciastkarskiej. 

11. Skład morfologiczny i chemiczny mięsa. 

12. Technologia produkcji lodów jadalnych. 

13. Metody wędzenia ryb. 

14. Rozdrabnianie ciał stałych i płynnych. 

15. Fermentacja octowa i alkoholowa. 

16. Ubój zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tusz. 

17. Produkcja wybranych wyrobów cukierniczych. 

18. Produkcja pieczywa. 

19. Technologia produkcji serów. 

20. Zależności czasowo-temperaturowe kształtowania jakości mleka UHT. 

21. Przetwory o dużej zawartości cukru – podział i opis technologii produkcji dżemów. 

22. Produkcja win, miodów pitnych i pochodnych wina. 

23. Operacje stosowane w obróbce wstępnej surowców żywnościowych. 

24. Operacje i procesy jednostkowe w technologii żywności. 

25. Podstawowe elementy determinujące żywność. 

 

 

 


