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CZ  PISEMNA 

Z.16-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1.  
Pieczywo kukurydziane jest stosowane g ównie w diecie 

A. niskoenergetycznej. 
B. bezt uszczowej. 
C. niskobia kowej. 
D. bezglutenowej. 

Zadanie 2.  
Która grupa warzyw i owoców ma zastosowanie w profilaktyce nowotworowej jelita grubego? 

A. Kalafiory i banany. 
B. Ogórki zielone i arbuzy. 
C. Papryka i owoce pestkowe. 
D. Buraki wik owe i owoce suszone. 

Zadanie 3.  
Wska  grup  produktów bogatych w kwas askorbinowy. 

A. Rabarbar, kabaczek. 
B. liwki suszone, figi suszone. 
C. Czarne porzeczki, truskawki. 
D. Kiszona kapusta, kiszone ogórki. 

Zadanie 4.  
W ywieniu kobiet wykonuj cych prac  siedz c  nie powinno zabrakn  

A. atwo przyswajalnych w glowodanów. 
B. pe nowarto ciowego bia ka. 
C. b onnika pokarmowego. 
D. t uszczu zwierz cego. 

Zadanie 5.  
Który z zestawów na II niadanie nale y zaleci  kobiecie karmi cej? 

A. Bu ka z mas em, past  z gotowanego indyka i kie kami sojowymi. 
B. Bu ka z mas em, past  z twarogu mietankowego i szczypiorkiem. 
C. Chleb ytni z margaryn , past  z gotowanej ryby i pomidorem. 
D. Chleb razowy z margaryn , baleronem, ogórkiem zielonym.  
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Zadanie 6.  
Ile porcji produktów bia kowych powinna zawiera  dzienna dieta dziecka w wieku 1 – 3 lat?  

A. 1 – 2 porcje. 
B. 2 – 3 porcje. 
C. 3 – 4 porcje. 
D. 4 – 5 porcji. 

Zadanie 7.  
W diecie hipolipemicznej ilo  b onnika pokarmowego powinna wynosi  dziennie 

A.   5 – 10 g 
B. 10 – 20 g 
C. 30 – 35 g 
D. 40 – 45 g 

Zadanie 8.  
Na podstawie zamieszczonej receptury mo na przygotowa  

A. pierogi. 
B. knedle. 
C. kopytka. 
D. kluski parowe. 

Zadanie 9.  
W jakim stosunku powinno si  dodawa  wody do ry u, aby potrawa by a sypka? 

A. 1:1 
B. 2:1 
C. 3:1 
D. 1:2 

Ziemniaki 200 g 
M ka 45 g 
M ka ziemniaczana 5 
Jajo 10 g 
Truskawki 130 g 
Mas o do polania 3 g 
Cukier puder 15 g  

Ziemniaki ugotowa  w skórce, obra , zemle , sporz dzi  ciasto. 
Uformowa  wa ek, pokraja  na cz ci. Na kawa ki ciasta uk ada  
truskawki, zlepi , uformowa  i ugotowa . Poda  polane  
roztopionym mas em i cukrem pudrem. 
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Zadanie 10. 
Dokonaj oceny jad ospisu dla m odzie y w wieku 13 – 15 lat, zamieszczonego w tabelce. Jak nale y 
zmodyfikowa  ten jad ospis?  

A. Nale y wyeliminowa  zup  mleczn . 
B. Nale y zaplanowa  pieczywo do kolacji. 
C. Nale y wyeliminowa  kalafiora z kolacji. 
D. Nale y czarn  kaw  zast pi  herbat  z cytryn .  

Uwaga. Dane z Tabeli 1. do wykorzystania w zadaniach 11. i 12. 
Tabela 1. Raport ywieniowy na dzie  11.08.20XX, zawieraj cy zestawienie produktów potrzebnych do 
przygotowania 50 porcji kolacji dla dzieci na koloniach letnich.  

Zadanie 11.  
Na podstawie zamieszczonego raportu ywieniowego oblicz koszt jednostkowy kolacji.  

A. 12,50 z  
B.   6,50 z  
C.   2,25 z  
D.   1,25 z  

Zadanie 12.  
Na podstawie zamieszczonego raportu ywieniowego oblicz, ile wynosi jednostkowy koszt produktów 
pochodzenia zwierz cego. 

A. 0,80 z  
B. 0,92 z  
C. 1,28 z  
D. 1,40 z  

niadanie  

Zupa mleczna z makaronem nitki 
Pieczywo mieszane z mas em 
Twaro ek ze mietan  i rzodkiewk  
Herbata z cytryn  

Obiad 

urek z ziemniakami 
Kasza j czmienna z bitkami  
wo owymi w sosie 
Buraczki zasma ane 
Kompot truskawkowy 

Kolacja 
Ryba gotowana w jarzynach 
Kalafior z wody 
Herbata z cytryn . 

Lp. 
Nazwa  

artyku ów 
Jednostka 

miary 
Ilo  produktów  

wydanych z magazynu 

Cena  
jednostkowa 

(z ) 

Warto  artyku ów 
wydanych  

(z ) 
1 Bu ka pszenna szt. 50 0,40  
2 Chleb razowy szt. 4 2,50  
3 Mas o kg 0,50 12,00  
4 Pol dwica kg 1,00 22,00  
5 Ser gouda kg 1,00 18,00  
6 Ogórki kiszone kg 0,50 8,00  
7 Papryka wie a kg 0,50 12,00  
8 Parówki drobiowe kg 2,0 12,00  
9 Herbata ekspresowa szt. 50 0,05  

Razem — — —  
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Zadanie 13. 
Kuskus to kasza otrzymywana  

A. z owsa. 
B. z prosa. 
C. z pszenicy. 
D. z j czmienia. 

Zadanie 14.  
Robusta to gatunek 

A. ziarna kakaowego. 
B. ziarna kawowego. 
C. alkoholu. 
D. herbaty. 

Zadanie 15.  
Szafran to przyprawa, której cz ci  u ytkow  s  

A. li cie. 
B. kwiaty. 
C. nasiona. 
D. korzenie. 

Zadanie 16.  
Canneloni to rodzaj 

A. ry u. 
B. sa aty. 
C. makaronu. 
D. pomidorów. 

Zadanie 17.  
Najwi ksz  warto  od ywcz  posiada ry  

A. bia y. 
B. naturalny. 
C. paraboiled. 
D. b yskawiczny. 

Zadanie 18.  
Podczas d ugiego przechowywania ziemniaków maleje w nich zawarto  

A. bia ka. 
B. t uszczu. 
C. witaminy C. 
D. b onnika pokarmowego. 
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Zadanie 19.  
Który sok jest bogatym ród em potasu? 

A. Jab kowy. 
B. Brzozowy. 
C. Pomidorowy. 
D. Pomara czowy. 

Zadanie 20.  
Najwi cej wapnia znajduje si  w 100 g 

A. mleka 3,2%. 
B. sera twarogowego. 
C. jogurtu naturalnego. 
D. sera podpuszczkowego. 

Zadanie 21.  
Który etap obróbki wst pnej jest niezb dny do przygotowania kasz drobnych na sypko? 

A. P ukanie. 
B. Przesiewanie. 
C. Zacieranie jajem. 
D. Powlekanie t uszczem. 

Zadanie 22.  
Które techniki obróbki cieplnej s  zalecane w ywieniu ludzi starszych? 

A. Gotowanie w wodzie, sma enie. 
B. Sma enie, pieczenie tradycyjne. 
C. Gotowanie, pieczenie w r kawie. 
D. Duszenie, sma enie zanurzeniowe. 

Zadanie 23.  
Na podstawie wypisu z historii przyj cia na oddzia  wewn trzny nale y zaleci  pacjentce diet  
lekkostrawn   

A. bogatobia kow . 
B. z ograniczeniem t uszczu i b onnika. 
C. o kontrolowanej zawarto ci kwasów t uszczowych. 
D. z ograniczeniem substancji pobudzaj cych wydzielanie soku o dkowego. 

Imi  i nazwisko XYZ 
Wiek 52 lata 
P e  Kobieta 
Wzrost 170 cm 
Masa cia a 81 kg 
Rozpoznanie Hiperlipidemia mieszana 

Wypis z historii przyj cia pacjenta na oddzia  wewn trzny 
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Zadanie 24.  
Wyniki bada  antropometrycznych pacjentki wskazuj  na 

A. prawid ow  mas  cia a. 
B. niedowag . 
C. nadwag .  
D. oty o . 

Zadanie 25.  
Soki owocowe aseptycznie pakowane utrwala si  metod   

A. sterylizacji. 
B. tyndalizacji. 
C. pasteryzacji. 
D. koncentracji. 

Zadanie 26.  
Który z produktów spo ywczych zosta  utrwalony metod  suszenia sublimacyjnego? 

A. Li cie laurowe. 
B. Grzyby suszone. 
C. Herbata li ciasta. 
D. Kawa rozpuszczalna. 

Zadanie 27.  
Gospodark  wodno-elektrolitow  oraz ci nienie osmotyczne p ynów pozakomórkowych reguluje 

A. jod. 
B. sód. 
C. chlor. 
D. potas. 

Zadanie 28.  
Rola kobaltu w organizmie cz owieka polega na  

A. tworzeniu witaminy B12. 
B. regulowaniu ci nienia krwi. 
C. wzmacnianiu ko ci i z bów. 
D. aktywowaniu wielu enzymów. 

Imi  i nazwisko XYZ 
Wiek 52 lata 
P e  Kobieta 
Wzrost 170 cm 
Masa cia a 81 kg 
Rozpoznanie Hiperlipidemia mieszana 

Wypis z historii przyj cia pacjenta na oddzia  wewn trzny 
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Zadanie 29.  
Najbogatszym ród em elaza jest 

A. jajo. 
B. szpinak. 
C. w troba. 
D. parówka. 

Zadanie 30.  
Który produkt stanowi najbogatsze ród o NNKT ? 

A. Olej. 
B. Mas o. 
C. Smalec. 
D. mietana. 

Zadanie 31.  
Oblicz warto  energetyczn  koktajlu sporz dzonego ze 150 g kefiru i 50 g truskawek. 

Warto  od ywcza wybranych produktów spo ywczych w 100 g produktu. 

A.   89,6 kcal 
B.   93,3 kcal 
C. 114,4 kcal 
D. 139,6 kcal 

Zadanie 32.  
Spo ywanie potraw wed ug diety wysokokalorycznej z du  ilo ci  cukru, s odyczy i alkoholu mo e 
doprowadzi  do  

A. obni enia st enia LDL. 
B. obni enia st enia HDL. 
C. podwy szenia st enia triglicerydów. 
D. podwy szenia cholesterolu ca kowitego. 

Zadanie 33. 
Na podstawie pomiaru st enia glukozy we krwi  stwierdzono u pacjenta hipoglikemi . Przyczyn  mo e 
by  

A. opó nienie spo ycia posi ku. 
B. spo ycie zbyt du ego posi ku. 
C. podanie zbyt ma ej dawki insuliny. 
D. stres i silne prze ycie emocjonalne. 

Nazwa 
produktu 

Bia ko T uszcz W glowodany ogó em B onnik 

Kefir 2% 3,4 g 2,0 g 4,7 g 0,0 g 

Truskawki 0,7 g 0,4 g 7,2 g 1,8 g 
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Zadanie 34.  
Nadmierne spo ywanie produktów bogatych w NaCl mo e by  przyczyn  powstania 

A. nadci nienia t tniczego. 
B. dny moczanowej. 
C. hiperglikemii.  
D. kamicy. 

Zadanie 35.  
Spo ywanie 3 posi ków dziennie przez chorych na cukrzyc  typu 1 mo e spowodowa  

A. hipoglikemi . 
B. hiperglikemi . 
C. hipolipidemi . 
D. hiperlipidemi .  

Zadanie 36.  
Teina zawarta w herbacie parzonej przez 2 – 3 minuty dzia a na organizm cz owieka 

A. pobudzaj co. 
B. uspokajaj co. 
C. bakteriostatycznie. 
D. antynowotworowo. 

Zadanie 37.  
Spo ywanie produktów oczyszczonych, przetworzonych, z niskiego przemia u mo e przyczyni  si  do 
powstawania 

A. nie ytu o dka. 
B. kamicy nerkowej. 
C. ylaków prze yku. 
D. raka jelita grubego. 

Zadanie 38.  
Za o eniem witarianizmu jest spo ywanie  

A. wy cznie produktów pochodzenia zwierz cego. 
B. jedynie produktów wysokobia kowych. 
C. jedynie surowych kie ków i orzechów. 
D. wy cznie surowych produktów. 
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Zadanie 39.  
Chory z kamic  moczanow  powinien stosowa  w domu diet  z ograniczeniem 

A. atwo przyswajalnych w glowodanów. 
B. produktów bogatych w fosforany. 
C. produktów bogatych w puryny. 
D. t uszczu i b onnika. 

Zadanie 40. 
Choremu w okresie niewyrównania i niewydolno ci w troby nale y zaleci  diet  

A. ubogoenergetyczn . 
B. bogatobia kow . 
C. niskobia kow . 
D. atwostrawn . 
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