
Pytania egzaminacyjne (egzamin inżynierski) dla kierunku Zarządzanie 
jakością i analiza żywności 

 

BLOK TEMATYCZNY I. BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, USTAWODAWSTWO 
ŻYWNOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ  

1. Zagrożenia w żywności i przyczyny ich powstawania. 

2. Na czym polega analiza zagrożeń w systemie HACCP? 

3. Omów standardy dobrych praktyk w łańcuchu produkcyjnym żywności. 

4. Identyfikacja i identyfikowalność w łańcuchu produkcji żywności 

5. Omów istotę i elementy TQM. 

6. Na czym polega opracowanie i wdrożenie systemu HACCP 

7. Obligatoryjne i fakultatywne systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności 

8. Co to jest walidacja metod pomiarowych, kiedy się ja przeprowadza i jakie ma 

znaczenie w sterowaniu jakością laboratorium analiz żywności 

9. Audyt jako narzędzie w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności 

10. Scharakteryzuj Rozporządzenie ramowe WE 178/2002 jako podstawowy akt prawa 

żywnościowego w UE. 

11. Omów wymagania sanitarne w zakładach produkujących i wprowadzających żywność 

do obrotu i podstawowe przepisy  obowiązujące w UE w tym zakresie.  

12. Przedstaw charakterystykę przepisów obowiązujących w UE  zakresie przekazywania 

konsumentom informacji o środkach spożywczych. 

13. Omów zadania i kompetencje organów urzędowej kontroli żywności w Polsce 

14. Podstawowy akt polskiego prawa żywnościowego - charakterystyka. 

15. Idea żywności regionalnej i tradycyjnej 

16. Filozofia normalizacji w krajach UE 

17. Charakterystyka wybranych systemów żywności regionalnej i tradycyjnej w Europie, w 

tym w Polsce 

18. Charakterystyka polskiego systemu "Jakość Tradycja" 

19. Zagrożenia biologiczne żywności. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności. 

20. Zagrożenia chemiczne żywności - charakterystyka, drogi przechodzenia do żywności, 
toksyczność. 

21. Podział i charakterystyka substancji celowo dodawanych do żywności 

22. Naturalne  substancje antyodżywcze w żywności.  

23. Dodatki do żywności –wybrane aspekty toksykologiczne stosowania dodatków do 
żywności. 

24. Alergeny żywności a bezpieczeństwo konsumentów.  



25. Substancje toksyczne powstające w czasie przetwarzania produktów żywnościowych. 
Zasady higieny w przechowalnictwie i przetwórstwie żywności. 

 
BLOK TEMATYCZNY II. ANALIZA ŻYWNOŚCI 

1. Chromatografia cieczowa. Podstawy fizykochemiczne. 

2. Chromatografia cieczowa   zastosowanie w analizie żywności. 

3. Chromatografia gazowa. Podstawy fizykochemiczne. 

4. Chromatografia gazowa -  zastosowanie w analizie żywności. 

5. Spektrofotometria UV-VIS. Podstawy fizykochemiczne, zastosowanie w analizie żywności 

6. Polarymetria. Podstawy fizykochemiczne, zastosowanie w analizie żywności. 

7. Potencjometria i miareczkowanie potencjometryczne. Podstawy fizykochemiczne, 

zastosowanie w analizie żywności. 

8. Techniki elektromigracyjne i ich zastosowanie w analizie żywności. 

9. Analiza mikrobiologiczna produktów żywnościowych. 

10. Charakterystyka metod różnicowych w analizie sensorycznej. 

11. Subiektywne i obiektywne czynniki wpływające na ocenę sensoryczną. 

12. Metody oznaczania suchej masy i popiołu w produktach spożywczych. Warunki 

prawidłowego sposobu przygotowania prób. 

13. Lipidy: budowa, podział i przemiany zachodzące w trakcie przechowywania produktów 

żywnościowych.  

14. Oznaczanie zawartości i jakości tłuszczów w produktach spożywczych.’ 

15. Budowa białek i ich właściwości funkcjonalne przydatne w technologii żywności.  

16. Metody oznaczania białek w produktach spożywczych. 

17. Węglowodany i ich rola w kształtowaniu wartości odżywczej żywności.  

18. Metody oznaczania węglowodanów w produktach spożywczych. 

19. Polisacharydy nieskrobiowe i ich znaczenie w żywności. Metody oznaczania.  

20. Syropy skrobiowe - właściwości, otrzymywanie i metody oznaczania. 

21. Witaminy w żywności, metody oznaczania 

22. Budowa i właściwości biologiczne polifenoli w żywności. Metody oznaczania w produktach 

spożywczych. 

23. Budowa, podział i występowanie naturalnych barwników żywności. Metody oznaczania w 

produktach spożywczych. 

24. Charakterystyka azotanów oraz glikoalkaloidów oraz metody oznaczenia związków. 

25. Związki zapachowe w żywności. Metody oznaczania. 

 

BLOK TEMATYCZNY III. JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO I 
ZWIERZĘCEGO 



1. Burak jako surowiec w cukrownictwie – wymagania jakościowe. 

2. Ziemniak jako surowiec w przemyśle spożywczym – wymagania pod względem cech 

morfologicznych i składu chemicznego. 

3. Przetwory ziemniaczanie – podział i charakterystyka jakościowa. 

4. Skrobia – właściwości i sposoby wykorzystania w przemyśle spożywczym. 

5. Procesy fizykochemiczne i biochemiczne zachodzące podczas przechowywania 

surowców roślinnych i ich wpływ na parametry jakościowe i odżywcze.  

6. Zamrażanie jako metoda utrwalania żywności pochodzenia roślinnego. 

7. Melas jako wartościowy produkt uboczny w cukrownictwie – charakterystyka. 

8. Technologia produkcji soków i różnice w jakości pomiędzy sokami typu FC a NFC 

9. Różnice technologiczne i jakościowe pomiędzy produktami: dżem- powidła- 

marmolada. 

10. Związki polifenolowe (związki bezbarwne i antocyjany – jako wskaźnik kształtujący 

jakość produktów owocowo-warzywnych. 

11. Przyczyny psucia się a jakość surowców i produktów owocowych i warzywnych.  

12. Modulacja współczynnika aw jako wyznacznika zachowania jakości produktów 

owocowo-warzywnych poprzez procesy technologiczne.  

13. Wymagania jakościowe dla ziarna zbóż w zależności od kierunku jego  wykorzystania. 

14. Rodzaje i wartość odżywcza kasz. 

15. Kryteria oceny jakości mąki. 

16. Wady pieczywa wynikające z jakości mąki. 

17. Charakterystyka surowców pomocniczych stosowanych w piekarstwie i ciastkarstwie. 

18. Wymagania jakościowe dla surowców piwowarskich. 

19. Destylacja i rektyfikacja jako procesy oczyszczania w gorzelnictwie. 

20. Wpływ procesu technologicznego na jakość piwa.   

21. Tradycyjne techniki utrwalania surowców i przetworów mięsnych i drobiowych oraz ich 

wpływ na kształtowanie parametrów jakościowych. 

22. Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą żywności pochodzenia 

zwierzęcego. 

23. Technologiczne modyfikacje stosowane w utrwalaniu surowców i przetworów 

pochodzenia zwierzęcego w celu minimalizacji zmian w składnikach i wartości 

odżywczej żywności. 

24. Kształtowanie jakości żywności w procesie peklowania i optymalizacja tego procesu. 

25. Kształtowanie jakości żywności w procesie wędzenia i optymalizacja tego procesu. 

26. Cel i metody pasteryzacji mleka oraz wpływ tego procesu na jego składniki. 

27. Cel i metody pasteryzacji oraz wpływ tego procesu na składniki masy jajecznej. 

28. Zastosowania technik membranowych w przetwarzaniu mleka i jaj. 



29. Metody suszenia płynnych surowców zwierzęcych i ich wpływ na jakość wyrobów 

gotowych. 

30. Procesy fermentacyjne w przetwórstwie mleka – kształtowanie wartości odżywczych i 

jakości produktów. 

31. Kryteria oceny jakości produktów mleczarskich. 

32. Kryteria oceny jakości surowców mięsnych i drobiowych. 

33. Kryteria oceny jakości jaj. 

34. Wady mięsa i możliwości ograniczania ich wpływu na jakość surowców i przetworów 

mięsnych. 

35. Procesy oksydacyjne lipidów w żywności pochodzenia zwierzęcego, technologiczne 

możliwości ich ograniczania (kształtowania jakości).  

36. Przemiany barwników w mięsie i przetworach mięsnych. 

37. Różnice zmian pośmiertnych w mięsie zwierząt rzeźnych i ryb oraz ich wpływ na 

jakość i trwałość przechowalniczą tych surowców. 

38. Wady konserw, przyczyny ich powstawania i możliwości eliminowania. 

39. Wymagania jakościowe dla podstawowych asortymentów przetworów mięsnych i 

drobiowych  

40. Metody niszczenia i hamowania wzrostu drobnoustrojów w przetworach pochodzenia 

zwierzęcego. 


