
   
 

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich 
Oznaczenie kwalifikacji: TG.18 
Numer zadania: 01 
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Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 180 minut.                           TG.18-01-22.01-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji  

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 
 
 

 
Układ graficzny 
© CKE 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
2017 
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Zadanie egzaminacyjne 

 

Wykonaj prace związane z przyjętym zamówieniem na zaplanowanie, produkcję i kontrolę jakości 3 000 kg 

lodów śmietankowych na patyku o masie 60 g każdy. 

W tym celu: 

 sporządź zapotrzebowanie na surowce i materiały pomocnicze do produkcji lodów śmietankowych 

w ilości zgodnej z zamówieniem, 

 sporządź schemat technologiczny produkcji lodów śmietankowych z uwzględnieniem kolejności 

poszczególnych etapów produkcji oraz krytycznych punktów kontrolnych CCP, 

 dobierz maszyny lub urządzenia do wybranych procesów technologicznych w produkcji lodów 

śmietankowych, 

 uzupełnij raport z badań suchej masy lodów śmietankowych, 

 sporządź wykaz zagrożeń i działań zapobiegawczych w procesie produkcji lodów śmietankowych. 

 

Do opracowania dokumentacji wykorzystaj informacje zawarte w  

 opisie produktu, 

 recepturze na 100 kg lodów śmietankowych, 

 schemacie linii technologicznej do produkcji lodów śmietankowych, 

 instrukcji laboratoryjnej oznaczania zawartości suchej masy metodą techniczną. 

Do sporządzenia dokumentów wykorzystaj formularze, które znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

 
 
 

Opis produktu 
 

Lody są to produkty otrzymane w wyniku zamrożenia płynnej, spasteryzowanej mieszanki, która składa 

się z mleka, produktów mlecznych, cukru, stabilizatorów/emulgatorów oraz dodatków smakowo-

zapachowych. Ze względu na duże ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego w produkcji 

wykorzystuje się surowce i dodatki bardzo dobrej jakości mikrobiologicznej, a proces produkcyjny 

prowadzi się w warunkach wysoce higienicznych. Kontrola jakości dotyczy całego procesu produkcyjnego 

począwszy od przyjęcia surowców i ich magazynowania, aż do magazynowania i dystrybucji wyrobu 

gotowego. 

 

Receptura na 100 kg lodów śmietankowych 

Surowce i dodatki Ilość 

Mleko pełne 80 dm3 

Śmietanka 30% 20 dm3 

Cukier 12 kg 

Mleko w proszku pełne  4,8 kg 

Stabilizator  0,6 kg 

Aromat   0,05 kg 
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Schemat linii technologicznej do produkcji lodów śmietankowych 

 

 

 
 
 

 
1. Zbiornik z mieszadłem i płaszczem wodnym do ogrzewania mieszanki lodziarskiej 

2. Pompa nabiałowa 

3. Filtr rurowy 

4. Zbiornik regulacyjny  

5. Zbiornik komponentów suchych  

6. Waga 

7. Zbiornik komponentów płynnych  

8. Pasteryzator 

9. Homogenizator  

10. Zbiornik dodatków smakowych (aromatów) 

11. Zbiornik do dojrzewania mieszanki lodziarskiej 

12. Frezer  

13. Agregat do formowania i pakowania  

14. Tunel do hartowania lodów  
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Instrukcja laboratoryjna oznaczanie zawartości suchej masy metodą techniczną  
 

Zważyć na wadze analitycznej naczynko aluminiowe z piaskiem. Do naczynka z piaskiem odważyć około 

3 g masy lodowej następnie odczytać masę naczynka wraz z próbką lodów i zapisać z dokładnością do 

drugiego miejsc po przecinku. Przenieść naczynko z próbką do suszarki ustawionej na 130 oC pozostawić 

na około 30 min. Po procesie suszenia próbkę ostudzić w eksykatorze. Wystudzoną próbkę zważyć, a wynik 

zapisać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

Udział procentowy suchej masy określić za pomocą wzoru: 

 

𝐒 =
B − N

𝐴 − 𝑁
 x 100 

S - sucha masa [%] 

N - masa naczynka z piaskiem, [g] 

A - masa naczynka z piaskiem i próbką lodów przed suszeniem, [g] 

B - masa naczynka z piaskiem i próbką lodów po suszeniem, [g] 

 

Wynik zapisać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 
 
 
 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
 
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:  

 zapotrzebowanie na surowce i materiały pomocnicze do produkcji 3 000 kg lodów śmietankowych – 

formularz 1., 

 schemat technologiczny produkcji lodów śmietankowych z uwzględnieniem kolejności poszczególnych 

etapów produkcji oraz krytycznych punktów kontrolnych CCP, 

 karta doboru maszyn lub urządzeń do wybranych procesów technologicznych – formularz 2., 

 raport z badań suchej masy lodów śmietankowych – formularz 3., 

 wykaz zagrożeń i działań zapobiegawczych w procesie produkcji lodów śmietankowych – formularz 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 5 z 9 

Formularz 1. 
 

Zapotrzebowanie na surowce i materiały pomocnicze do produkcji 3000 kg lodów śmietankowych 
 

Surowce Ilość 

  

  

  

  

  

  

Opakowania 
Liczba 
[sztuki] 

Patyczki do lodów 

 

Opakowania jednostkowe papierowe laminowane  

 

Kartony (mieszczące 150 sztuk lodów)  

 

 

Miejsce na obliczenia (nie podlegają ocenie) 
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Schemat technologiczny produkcji lodów śmietankowych z uwzględnieniem  
kolejności poszczególnych etapów produkcji oraz krytycznych punktów kontrolnych CCP 

 
Wszystkie surowce niezbędne do produkcji są już przygotowane.  
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Formularz 2. 
 

Karta doboru maszyn lub urządzeń do wybranych procesów technologicznych 
 

Na podstawie schematu linii technologicznej do produkcji lodów śmietankowych do każdego wymienionego 
celu procesu wpisz odpowiednią operację technologiczną oraz maszynę/urządzenie.  

 

Lp. Cel procesu 
Kontrolowany 

parametr 
Operacja 

technologiczna 
Maszyna/ 

urządzenie 

1. transport płynu ---------   

2. usunięcie grudek ---------   

3. 
zniszczenie 

drobnoustrojów 

72 ºC 

10 min 
  

4. ujednolicenie konsystencji 
70 °C 

20 MPa 
  

5. 

pęcznienie białek, 

krystalizacja tłuszczu, 

wzrost lepkości 

2 ÷ 4 ºC   

6. 

krystalizacja wody, 

krystalizacja tłuszczu, 

nasycenie lodów 

powietrzem 

-3 ÷ -7 ºC   

7. 
utrwalenie konsystencji 

lodów 
-35 °C hartowanie tunel do hartowania 
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Formularz 3. 
 

 Raport z badań suchej masy lodów śmietankowych 
 

Wyniki ważenia: 

Masa naczynka z piaskiem i próbką przed suszeniem 8,15 g 
Masa naczynka z piaskiem i próbką po suszeniu 4,75 g 
Masa naczynka z piaskiem = 3,00 g 

 
Obliczenia: 

 
 

A = ……………………..             B = …………………...          N = ……………………….. 

 
S =  ....................................................... 

 
Sucha masa lodów śmietankowych wynosi  …….….. i  jest / nie jest*  zgodna z wymaganiami. 
 
 
Sucha masa powinna wynosić dla lodów: 

 mleczno-owocowych nie mniej niż 23,00% 

 śmietankowych nie mniej niż 32,00% 

 deserowych nie mniej niż 38,00% 
 

*wykreślić błędne stwierdzenie 
 

 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 9 z 9 

                                                                                                                                                  Formularz 4. 

 Wykaz zagrożeń i działań zapobiegawczych w procesie produkcji lodów śmietankowych 

Uzupełnij tabelę wpisując wybrany rodzaj zagrożenia oraz odpowiednie działania zapobiegawcze 
z propozycji wymienionych pod tabelą. 

 

Opis zagrożenia Rodzaj zagrożenia Działania zapobiegawcze  

Bakterie z grupy coli 

  

Opiłki metalu 

  

Obecność antybiotyków w mleku 
surowym 

  

Pozostałości preparatów 
myjących na maszynach 

  

Zakażona woda 

  

Włos pracownika 

  

Zagrożenia: biologiczne / chemiczne / fizyczne. 
 

Działania zapobiegawcze: badanie jakości mikrobiologicznej wody / dokładne płukanie powierzchni 
produkcyjnych / kontrola temperatury pasteryzacji / stosowanie detektora obcych ciał / kontrola stosowania 
odzieży ochronnej / testy na obecność substancji hamujących (np.: antybiotyki, środki dezynfekujące). 
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