
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Badanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa żywności 

Oznaczenie kwalifikacji: TG.YY 

Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 60 minut 

     TG.YY-SG-22.01 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

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 

 
 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2017 
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Zadanie 1. 

Sterylny pobór próbki żywności jest wymagany przy oznaczeniu 

 
A. czystości mikrobiologicznej. 

B. czystości chemicznej. 

C. zawartości laktozy. 

D. zawartości białka. 

 
Zadanie 2. 
 

Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli, określ ile próbek pierwotnych towaru sypkiego luzem 

należy pobrać do badań, jeżeli wielkość partii wynosi 9,5 tony. 

 
A. 10 próbek. 

B. 15 próbek. 

C. 20 próbek. 

D. 25 próbek. 

 

Zadanie 3. 

Do precyzyjnego odmierzenia 23 cm3 wody destylowanej należy użyć 

 
A. pipety. 

B. zlewki. 

C. kolby miarowej. 

D. kolby stożkowej. 

 
Zadanie 4. 

Piknometr wykorzystuje się do oznaczania 

 
A. gęstości. 

B. lepkości. 

C. kwasowości. 

D. klarowności. 

 
Zadanie 5. 

Do oznaczania twardości wody należy użyć mianowanego roztworu 

 
A. chlorku sodu. 

B. wersenianu disodu. 

C. siarczanu VI potasu. 

D. manganianu VII potasu. 

  

Wielkość partii  
w kg 

do 5 000 5 001 – 10 000 10 001 – 20 000 20 001 – 50 000 

Liczba miejsc do 
pobierania próbek 

pierwotnych 
10 15 20 25 
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Zadanie 6. 

Czynności laboratoryjne z wykorzystaniem stężonego kwasu siarkowego (VI) należy wykonywać 

 
A. używając bawełnianych rękawic.  

B. używając okularów ochronnych. 

C. w pobliżu urządzeń grzewczych. 

D. w zaciemnionym pomieszczeniu. 

 
Zadanie 7. 

Roztwór o stężeniu 1 mol/dm3 zawiera 

 
A. 1 g substancji w 1 dm3 roztworu. 

B. 1 mol substancji w 100 g roztworu. 

C. 100 g substancji w 1 000 g roztworu.  

D. 1 mol substancji w 1 000 cm3 roztworu. 

 
Zadanie 8. 

Mianowany roztwór azotanu (V) srebra należy przechowywać 

 
A. w butelce z ciemnego szkła. 

B. w pojemniku z tworzywa sztucznego. 

C. w zlewce przykrytej szkiełkiem zegarkowym. 

D. w kolbie stożkowej zamkniętej korkiem z waty celulozowej. 

 
Zadanie 9. 

Osad mineralny z aparatury laboratoryjnej najskuteczniej usuwa się stosując roztwór 

 
A. z detergentem. 

B. zasadowy. 

C. kwasu. 

D. soli. 

 
Zadanie 10. 

Refraktometr jest urządzeniem pomiarowym, którego zasada działania opiera się na wykorzystaniu zjawiska 

 
A. załamania światła. 

B. rozszczepienia światła. 

C. absorpcji fali świetlnej.  

D. polaryzacji fali świetlnej. 

 
Zadanie 11. 

Za pośrednictwem zmysłu słuchu ocenia się 

 
A. barwę soku. 

B. gorycz piwa.  

C. chrupkość wafla. 

D. aromat sera dojrzewającego. 
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Zadanie 12. 

Ocena organoleptyczna chałwy polega na ocenie jej smaku, zapachu oraz 

 
A. barwy i konsystencji. 

B. kwasowości i zawartości wody. 

C. stopnia czystości mikrobiologicznej. 

D. trwałości w temperaturze pokojowej. 

 
Zadanie 13. 

Pomiar gęstości roztworu metodami areometrycznymi opiera się na 

 
A. reakcji Mohra. 

B. prawie Pascala. 

C. prawie Archimedesa. 

D. destylacji azeotropowej. 

 
Zadanie 14. 

Podczas oznaczania w dżemie zawartości cukrów ogółem metodą Lane-Eynona do badanego roztworu 

dodaje się kwas solny, a następnie roztwór utrzymuje się w temperaturze 68oC przez 5 minut. W badanym 

roztworze zachodzi wówczas 

 
A. redukcja miedzi. 

B. inwersja sacharozy. 

C. klarowanie roztworu. 

D. zobojętnienie kwasów. 

 
Zadanie 15.  

Do oznaczania zawartości cukru laktozy w mleku należy zastosować metodę 

 
A. Mohra. 

B. Walkera. 

C. Gerbera. 

D. Bertranda. 

 
Zadanie 16. 

Aparat Soxhleta wykorzystuje się do oznaczania zawartości 

 
A. białka w mleku. 

B. tłuszczu w mięsie. 

C. ekstraktu w dżemie.  

D. wody w czekoladzie. 
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Zadanie 17. 

W pomieszczeniach produkcyjnych metodą sedymentacyjną Kocha oznacza się stopień zakażenia 

mikrobiologicznego 

 
A. stołów. 

B. powietrza. 

C. urządzeń chłodniczych. 

D. wody technologicznej. 

 
Zadanie 18. 

Które podłoże należy zastosować do oznaczania miana coli wody wodociągowej? 

 
A. Bulion odżywczy. 

B. Agar wzbogacony. 

C. Podłoże Eijkmana. 

D. Pożywkę Chapmana. 

 
Zadanie 19. 

Szczelność opakowań konserw mięsnych bada się metodą 

 
A. próżniową. 

B. tamponową. 

C. cieplarkową. 

D. wskaźnikową. 

Zadanie 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli wskaż, w których warunkach należy termostatować 

groszek konserwowy w puszcze o masie 450 g, oznaczając jego trwałość. 

 
A. Temperatura 30°C, czas 7 dni. 

B. Temperatura 37°C, czas 7 dni. 

C. Temperatura 30°C, czas 14 dni. 

D. Temperatura 37°C, czas 10 dni. 

 
Zadanie 21. 

Oznaczając miano coli wody, stwierdzono objawy działalności drobnoustrojów w probówce, do której wysiano 

10 cm3 wody. Miano coli tej wody wynosi 

 
A. 10-1 

B. 1 

C. 10 

D. 1010 

Warunki termostatowania konserw 

Grupa produktów Temperatura Czas 

Konserwy warzywne, marynaty 30°C 7 dni 

Konserwy owocowe słodzone 30°C 14 dni 

Konserwy mięsne 
o masie do 1 kg 
o masie do 5 kg  

 
37°C 
37°C 

 
7 dni 
10 dni 
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Zadanie 22. 

Do spożycia nie nadaje się masło charakteryzujące się 

 
A. jednolitą barwą. 

B. zwartą konsystencją. 

C. zjełczałym zapachem. 

D. śmietankowym smakiem. 

 
Zadanie 23. 

Wyniki miareczkowania mianowanym roztworem HCl trzech próbek badanego roztworu NaOH 

przedstawiono w tabeli. Jakie jest średnie zużycie mianowanego roztworu HCl na jedną próbkę badanego 

roztworu NaOH? 

 
A. 9,5 cm3 

B. 4,8 cm3 

C. 3,2 cm3 

D. 3,1 cm3 

 
 
 
Zadanie 24. 

Przedstawiony piktogram należy umieścić  

 
A. na każdej probówce i kolbie reakcyjnej. 

B. na butli zawierającej stężony kwas solny. 

C. na opakowaniu zawierającym chlorek sodu. 

D. na wszystkich pojemnikach z odczynnikami. 

 

 

Zadanie 25. 

Mianowany roztwór NaOH pozostały w biurecie po zakończeniu miareczkowania należy 

 
A. wylać do zlewu. 

B. wlać z powrotem do butelki. 

C. zobojętnić kwasem w obecności fenoloftaleiny. 

D. wylać do naczynia przeznaczonego na tego typu odpady. 

 
Zadanie 26.  

Formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji laboratorium do wykonywania określonych 

badań to 

 
A. GLP 

B. GHP. 

C. akredytacja. 

D. weryfikacja. 

 
 
  

Numer próbki 
Zużycie mianowanego roztworu HCl 

[cm3] 

1. 3,3 

2. 3,0 

3. 3,2 
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Zadanie 27.  

Wymagania dla laboratoriów badawczych i wzorcujących określa norma serii  

 
A. PAS 99 

B. ISO 15161 

C. FSSC 22000 

D. ISO/IEC 17025 

 
Zadanie 28. 

Czynności podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn potencjalnych niezgodności w procesie produkcji 

żywności to 

 
A. analiza ryzyka. 

B. analiza zagrożeń. 

C. działania korygujące. 

D. działania zapobiegawcze. 

 
Zadanie 29. 

System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach to 

 
A. IFS 

B. TQM 

C. QACP 

D. RASFF 

 
Zadanie 30. 

Fizyczne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności stanowią 

 
A. owady obecne w magazynie. 

B. pestycydy używane do ochrony roślin. 

C. okruchy szkła z potłuczonych opakowań szklanych. 

D. drobnoustroje przenoszone przez personel produkcyjny. 

 
Zadanie 31. 

Dokumentem zawierającym wytyczne dotyczące dokumentowania, wdrażania i utrzymywania sytemu 

zarządzania jakością jest 

 
A. polityka jakości. 

B. norma ISO 9001. 

C. procedura kontroli. 

D. instrukcja monitorowania. 
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Zadanie 32. 

Podczas opracowywania systemu HACCP czynności polegające na określeniu procesów i operacji 

jednostkowych, które muszą być pod stałą kontrolą, to  

 
A. walidacja. 

B. monitorowanie. 

C. wskazanie CCP. 

D. określenie tolerancji. 

 
Zadanie 33. 
 

Analizy zagrożeń produkcji serów kwasowo-podpuszczkowych (fragment) 

 

Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli, wskaż etap produkcji serów kwasowo-podpuszczkowych 

z krytycznym puntem kontroli. 

 
A. Pasteryzacja. 

B. Normalizacja. 

C. Dojrzewanie i krojenie. 

D. Zaprawianie kwasem i podpuszczką. 

 
Zadanie 34.  

Zgodnie z instrukcją technologiczną, sterylizacja nektarów w opakowaniach szklanych powinna być 

przeprowadzana w temperaturze 121÷123oC w czasie 14÷15 sekund. W którym przypadku proces przebiegał 

nieprawidłowo? 

 
A. Temperatura 121oC, czas 14 sekund. 

B. Temperatura 122oC, czas 14 sekund. 

C. Temperatura 123oC, czas 15 sekund. 

D. Temperatura 124oC, czas 15 sekund. 

 
Zadanie 35. 

Podczas kontroli sanitarno-higienicznej pomieszczeń magazynowych hipermarketu należy zwrócić uwagę na 

 
A. obecność śladów gryzoni. 

B. estetykę opakowań towarów. 

C. liczbę podestów drewnianych. 

D. kwalifikacje obsługi magazynu. 

  

Etap produkcji Zagrożenia jakości 

Normalizacja  Niewłaściwe ustalenie zawartości tłuszczu 

Pasteryzacja  
Niedotrzymanie parametrów – zagrożenie rozwojem 
szkodliwej mikroflory 

Zaprawianie kwasem i podpuszczką Niewłaściwa proporcja kwasu i podpuszczki 

Dojrzewanie i krojenie Kruszenie się skrzepu  

Prasowanie Powstanie wolnych przestrzeni w gęstwie serowej 
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Zadanie 36. 

Temperatura transportu warzyw mrożonych nie może być wyższa niż 

 
A. -1oC 

B. -9oC 

C. -18oC 

D. -35oC 

 
Zadanie 37. 

Kontrolując żywność w opakowaniach, należy zwrócić uwagę, czy zgodnie z zasadami znakowania towarów 

na etykiecie podano 

 
A. masę brutto. 

B. nazwę odbiorcy. 

C. propozycję podania. 

D. informację o alergenach. 

 
Zadanie 38. 

W procesie produkcji kiełbasy szynkowej jednym z krytycznych punktów kontrolnych jest parzenie. 

Monitorowanie procesu parzenia kiełbasy szynkowej polega na kontroli temperatury oraz 

 
A. czasu. 

B. ciśnienia. 

C. barwy batonu. 

D. rozdrobnienia farszu. 

 
Zadanie 39. 

Przed przyjęciem środków spożywczych do sprzedaży lub magazynu, ze względu na zapewnienie jakości 

zdrowotnej, odbiorca powinien sprawdzić 

 
A. cenę i oznakowanie opakowań. 

B. czas transportu i liczbę opakowań. 

C. stan opakowań i masę netto towaru. 

D. czystość środka transportu i opakowań. 

 
Zadanie 40. 

Jedną z metod audytowania systemu zarządzania jakością jest 

 
A. ocena opłacalności produkcji. 

B. badanie wyglądu gotowego wyrobu. 

C. kontrola warunków socjalnych pracy. 

D. analiza procedur i dokumentów systemowych. 
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