
Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2020 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Kierunek: Żywienie człowieka  
 
  

BLOK ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA 
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Rola wody w organizmie człowieka, zapotrzebowanie organizmu zgodne  

z uwarunkowaniami fizjologicznymi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bilans energii w organizmie. Wartość energetyczna produktów spożywczych a nakład 

energetyczny związany z aktywnością fizyczną 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Witaminy - rola, wpływ nadmiarów i niedoborów na organizm, zapotrzebowanie, źródła 

pokarmowe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Składniki mineralne - rola, wpływ niedoborów i nadmiarów na organizm, 

zapotrzebowanie, źródła pokarmowe   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Wartość energetyczna pożywienia oraz podstawowe i całkowite zapotrzebowanie 

organizmu na energię, normy na energię dla różnych grup populacji 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Metody oceny wartości energetycznej produktów i potraw 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Normy żywienia rodzaje (RDA, EAR, AI), zalecenia żywieniowe 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Charakterystyka żywieniowa produktów pochodzenia roślinnego 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Charakterystyka żywieniowa produktów pochodzenia zwierzęcego 

  

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Zalecenia żywieniowe w profilaktyce przewlekłych chorób ż żywieniowo-zależnych, na 

przykładzie nowej piramidy zdrowego żywienia IŻŻ 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Charakterystyka zaleceń żywieniowych dla niemowląt, dzieci i młodzieży 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Charakterystyka zaleceń żywieniowych dla dorosłych i osób starszych 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Omówienie zasad opracowywania diet w różnych schorzeniach 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Omów podstawowe zasady diet ubogoenergetycznej, o kontrolowalnej zawartości 

kwasów tłuszczowych 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Omów podstawowe zasady diet z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych, 

o niskim indeksie glikemicznym 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Omów podstawowe zasady diet ubogobiałkowej, wysokobiałkowej 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Omów podstawowe zasady diet ubogoresztkowej i bogatoresztkowej 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Czynniki wpływające na przyswajanie i biodostępność składników odżywczych  

z pożywienia 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Czynniki wpływające na wartość odżywczą produktów spożywczych 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Cele wykorzystania informacji o wartości energetycznej i odżywczej żywności 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Sposoby obliczania zawartości soli w potrawach 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Klasyfikacja produktów spożywczych w zależności od wartości INQ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. Wskaźniki Proporcji Składników Zalecanych do Ograniczanych (RRR) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24. Wskaźniki Proporcji Energii do Składników Odżywczych (CFN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. Źródła informacji o wartości energetycznej i odżywczej żywności 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
BLOK ŻYWNOŚĆ WZBOGACANA, FUNKCJONALNA  

I SUPLEMENTY DIETY 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Zastosowanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

przeznaczone dla osób w różnych grup populacyjnych 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Suplementy diety - regulacje prawne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Obligatoryjne i dobrowolne wzbogacanie żywności 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Omówić kryteria, które musi spełnić żywność funkcjonalna 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
BLOK ORGANIZACJA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA/TECHNOLOGIA 
PRODUKCJI POTRAW 

 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Gastronomia indywidualna i systemowa, rodzaje i typy zakładów i usług 

gastronomicznych  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wymagania prawne związane z funkcjonowaniem zakładów gastronomicznych i systemy 

zapewnienia jakości w gastronomii 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Warunki organizacyjno-ekonomiczne różnych typów zakładów gastronomicznych 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Podstawy marketingu w gastronomii. Profesjonalne działania i strategie marketingowe  

w gastronomii 

 

 

5. Kształtowanie cen, dystrybucja i promocja usług gastronomicznych 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Programy komputerowe stosowane w  różnych typach zakładów gastronomicznych  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Struktura i funkcja zakładów gastronomicznych (charakterystyka różnych  działów) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Gospodarka surowcowa i materiałowa w gastronomii  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Gospodarka magazynowa  w zakładach  gastronomicznych (rodzaje magazynów, trendy) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Zasady projektowania technologicznego zakładów gastronomicznych 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Operacje jednostkowe w zakładach gastronomicznych, rodzaje obróbki surowców 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Charakterystyka metod i technik obróbki termicznej – gotowanie, smażenie, pieczenie 

duszenie   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Systemy produkcji potraw w gastronomii 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Technologia produkcji różnych potraw, schemat technologiczny 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Zastosowanie surowców pochodzenia zwierzęcego w technologii gastronomii 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Zastosowanie surowców pochodzenia roślinnego w technologii gastronomii  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Wymagania sanitarne i BHP w zakładach gastronomicznych - podstawy prawne 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Kontrola wewnętrzna w procesie produkcji żywności - podstawy prawne, założenia 

ogólne, systemy zarządzania jakością 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Urzędowa kontrola żywności - podstawy prawne i założenia ogólne 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Znakowanie produktów spożywczych – wymagania i aktualne podstawy prawne 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. Organizacja zakładu hotelarskiego, formy organizacyjno–prawne zakładów hotelarskich 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Zakres pracy na stanowiskach w zakładzie hotelarskim, profesjonalne zachowanie  

i wygląd pracownika branży hotelarskiej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOK SUROWCE ZWIERZĘCE 
KATEDRA TECHNOLOGII SUROWCÓW ZWIERZĘCYCH  

I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Rodzaje i właściwości emulgatorów oraz kierunki ich stosowania 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Idea metod różnicowych. Najważniejsze różnice pomiędzy metodą parzystą a trójkątową 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Czym jest tekstura w ujęciu analizy sensorycznej? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Scharakteryzuj proces uboju drobiu grzebiącego 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przedstaw proces uboju świń 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Peklowanie – cel, zasada działania, aplikacje 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Przedstaw proces produkcji wędlin drobno rozdrobnionych 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Kutrowanie – cel, zasada działania, aplikacje 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Scharakteryzuj krótko zjawisko barierowości jaja  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Pienistość – co to jest piana, metody powstawania, wykorzystanie 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Wymień operacje jednostkowe w procesie produkcji proszku mlecznego 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Przedstaw proces produkcji jogurtu 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Przedstaw proces produkcji masła 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Wykorzystanie technik membranowych w przemyśle mleczarskim 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Funkcje i podział opakowań produktów spożywczych 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Nowoczesne systemy pakowania żywności - opakowania aktywne i inteligentne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



BLOK SUROWCE ROŚLINNE  
KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I ZBÓŻ 

KATEDRA TECHNOLOGII ROLNEJ  
I PRZECHOWALNICTWA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Wymagania jakościowe w stosunku do ziemniaka kierowanego do konsumpcji 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kierunki zużytkowania ziemniaka w Polsce, wielkość produkcji, podział przetworów 

ziemniaczanych 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wymagania jakościowe w stosunku do ziemniaka: kierowanego do  produkcji suszy  

i  produktów smażonych 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Technologia produkcji wyrobów smażonych z ziemniaka (frytek i czipsów). Warunki 

procesu, stosowane maszyny i urządzenia 

 

5. Technologia produkcji wyrobów suszonych z ziemniaka. Warunki procesu, stosowane 

maszyny i urządzenia 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Technologia produkcji cukru z buraków cukrowych: etapy technologiczne, maszyny  

i urządzenia, warunki procesu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Produkcja krochmalu: etapy produkcji, stosowane maszyny i urządzenia 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Wartość żywieniowa ziemniaków 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Ziarno zbóż w technologii i żywieniu 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Przemiał ziarna na różne asortymenty mąki 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Technologia wypieku pieczywa pszennego i żytniego 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Wyroby makaronowe:  surowce, technologia,  jakość gotowego wyrobu 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Przerób ziarna na kasze 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Metody utrwalania produktów owocowych i warzywnych 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Barwniki owoców i warzyw i ich znaczenie w technologii 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Związki prozdrowotne surowców roślinnych 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Technologia produkcji mętnych soków owocowych 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Znaczenie substancji pektynowych w przetwórstwie owocowo-warzywnym 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


