
Zakres IV 

 

Przedmiot: Towar jako przedmiot handlu 

Prowadzący: Jolanta Urbanowicz 

Sposób zaliczenia: Test 

 

Kryteria oceny: 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt 

Test  

6 - 7  punktów – dopuszczający 

8 – 11  punktów – dostateczny 

12– 13 punktów – dobry 

14 – 15 punktów – bardzo dobry 

 

 

Rozwiązanie testu należy wysłać do 12.05.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl  

 

Pojęcie i klasyfikacja żywności  

 Żywnośd (środek spożywczy) to każda substancja lub produkt przetworzony , częściowo 

przetworzony lub nie przetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi, w tym napoje, 

gumy do żucia, woda, oraz składniki żywności celowo dodawane do żywności w procesie 

produkcji. 

Klasyfikacja produktów spożywczych według zbliżonej wartości odżywczej: 

1. Produkty zbożowe 

2. Mleko i produkty mleczne 

3. Jaja 

4. Mięso i ryby 

5. Masło i śmietana 

6. Inne tłuszcze 

7. Ziemniaki 

8. Warzywa i owoce bogate w witaminę C 

9. Warzywa i owoce obfitujące w karoten 

10. Inne warzywa i owoce 
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11. Suche nasiona roślin strączkowych 

12. Cukier i słodycze 

 

Żywnośd ekologiczna to żywnośd wyprodukowana według zasad najbardziej zbliżonych do 

upraw i hodowli naturalnej, bez użycia chemicznych środków ochrony roślin, nawozów 

sztucznych i dodatków do pasz. 

Żywnośd wygodna to grupa produktów spożywczych otrzymywana w wyniku takiego 

przetwarzania surowców, które umożliwia konsumentowi szybkie i łatwe przygotowanie  

z nich posiłków. 

Żywnośd funkcjonalna to żywnośd, która korzystnie wpływa na stan zdrowia oraz 

samopoczucie i zmniejsza ryzyko chorób. 

Żywnośd zmodyfikowania genetycznie (GMO, żywnośd transgeniczna, nowa żywnośd) to 

artykuły spożywcze zawierające produkty modyfikacji genetycznej lub żywnośd 

wyprodukowana z roślin lub zwierząt, które zostały wcześniej ulepszone technikami 

inżynierii genetycznej. 

 

Kryteria grupowania składników odżywczych 

Produkty spożywcze, inaczej artykuły spożywcze, dzielą się na: 

 środki spożywcze, stanowiące źródło składników odżywczych, 

 używki, które nie zawierają składników odżywczych i mogą byd szkodliwe  

(np. alkohol, tytoo). 

Składniki odżywcze to związki, które występują w produktach spożywczych jako naturalne 

części składowe środków spożywczych, czyli składniki pokarmowe lub części dodane 

umyślnie w procesach technologicznych przerobu żywności. Stanowią one najmniejsze 

cząsteczki organiczne lub nieorganiczne, które po uwolnieniu w procesie trawienia, 

wchłaniają się w przewodzie pokarmowym. Składniki odżywcze po spożyciu ulegają 

strawieniu i przyswojeniu (oprócz błonnika), a następnie budują organizm człowieka. Są 

niezbędne do życia, prawidłowego wzrostu i rozwoju oraz do zapewnienia dobrego zdrowia. 

Dieta uboga w poszczególne składniki 

odżywcze z czasem prowadzi do 

zachwiania funkcji organizmu, 

osłabienia i chorób. Do składników 

odżywczych należą: 

 białka, 

Rysunek 3.1. Ciało człowieka Woda 65%

Białka ok. 20%

Tłuszcze 10–15% 

Witaminy i 
składniki mineralne 
4–5% 
Węglowodany 1%



 tłuszcze, 

 węglowodany, 

 witaminy, 

 minerały. 

Składniki odżywcze są związkami pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego. 

Wszystkie poza błonnikiem ulegają strawieniu i przyswojeniu. Ciało człowieka składa się z 

wody (65%) białka, tłuszczu, witamin i składników mineralnych oraz węglowodanów (rys. 

3.1). Organizm człowieka potrzebuje około 60 składników odżywczych, aby dobrze 

funkcjonowad, a 40 spośród nich określa się mianem niezbędnych. Ich niedobór może 

prowadzid do poważnego naruszenia 

równowagi ustrojowej organizmu. 

Można je podzielid na: 

 składniki endogenne – powstające w organizmie z substratów dostarczanych  

z zewnątrz, 

 składniki egzogenne – niezbędnie dostarczane organizmowi z pokarmem, których 

nasze ciało nie potrafi wyprodukowad. 

Do składników egzogennych zaliczamy: 8 aminokwasów dostarczanych z pokarmem (lizyna, 

izoleucyna, leucyna, metionina, treonina, fenyloalanina, trytryptofan i walina) niezbędne 

nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), większośd witamin (oprócz witaminy K, która jest 

produkowana w jelicie grubym przez bakterie), a także wszystkie mikro- i makroelementy. 

Pod względem wartości odżywczej substancje zawarte w produktach spożywczych można 

podzielid na: 

 składniki odżywcze niezbędne – organizm ludzki potrzebuje ich do życia i nie jest w 

stanie ich sam syntetyzowad lub syntetyzuje je w niewystarczającej ilości, dlatego 

należy je dostarczad wraz z pożywieniem, 

 składniki odżywcze nie niezbędne – organizm wykorzystuje je jako pożywienie, ale 

mogą byd zastąpione przez inne składniki odżywcze lub syntetyzowane przez 

organizm z innych składników, 

 składniki nie będące składnikami odżywczymi, obojętne oraz szkodliwe dla zdrowia. 

Składniki odżywcze można również podzielid, uwzględniając ich pochodzenie na: 

 składniki naturalne występujące w żywności, 

 składniki celowo dodawane do produktów spożywczych, 

 składniki przypadkowo dostające się do żywności w czasie produkcji, transportu, 

przechowywania, dystrybucji czy obróbki kulinarnej. 

 

 

Źródło: Ciborowska, Rudnicka 2012 



Charakterystyka składników odżywczych i balastowych pokarmu  

 

Białka 

W skład naszego organizmu, oprócz wody, wchodzą przede wszystkim białka (rys. 3.1). Są 

podstawowym komponentem budującym strukturę narządów i tkanek oraz niektórych części 

ciała, m.in. paznokci i włosów, które zbudowane są prawie wyłącznie z białek. Białek należy 

zatem dostarczad organizmowi przez całe życie, nie tylko w okresie rozwoju, ponieważ 

potrzebne są do regeneracji i utrzymania tkanek. 

Białko w organizmie występuje w kościach, chrząstkach, mięśniach i organach 

wewnętrznych, jak wątroba, mózg, nerki i serce oraz w płynach ustrojowych i skórze. 

Podczas procesu trawienia białko dostarczone z pokarmem zostaje rozłożone na 

aminokwasy. Organizm oddziela poszczególne aminokwasy od siebie i wykorzystuje je do 

określonych celów: 

 produkcja przeciwciał, 

 enzymów i hormonów, 

 regeneracja tkanek, 

 procesy wzrostu. 

Białka są zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Z około 20 

aminokwasów może powstad niezliczona ilośd białek w różnych ilościach i sekwencjach  

w łaocuchu peptydowym. Białka tworzą skomplikowane pofałdowane i poskręcane 

struktury: pierwszorzędowe, drugorzędowe, trzeciorzędowe i czwartorzędowe, połączone ze 

sobą wiązaniami wodorowymi. 

Białka w pożywieniu występują głównie w postaci pełnowartościowej  

i niepełnowartościowej. Białka pełnowartościowe, najlepiej przyswajalne, zawierające 

aminokwasy egzogenne, występują w pożywieniu pochodzenia zwierzęcego: w białym 

mięsie, czerwonym mięsie, w jajach, rybach i produktach mlecznych. Białko roślinne jest 

mniej przyswajalne, niepełnowartościowe i znajduje się w większości produktów 

pochodzenia roślinnego. Spośród białek roślinnych największą wartośd odżywczą mają 

nasiona roślinach strączkowych, orzechy i soja. 

Węglowodany 

Węglowodany, inaczej cukry, stanowią źródło energii. Trawione przez organizm człowieka 

wielocukry, jak np. skrobia, rozkładają się na dekstryny, dwucukry i proste. Występują we 

wszystkich pokarmach naturalnych: owocach, warzywach i produktach zbożowych. Bogatym 

źródłem skrobi są: ryż, pszenica, kukurydza, ziemniaki, a także wszelkie produkty 

otrzymywane ze zbóż, np. chleb i makaron. 



Cukry należą do najbardziej rozpowszechnionych związków organicznych na ziemi, stanowią 

około 3/4 suchej substancji w świecie roślinnym. Są czynnikami strukturotwórczymi  

i składnikami zapasowymi. Zbudowane są z węgla, wodoru i tlenu. Można je podzielid na 

proste i złożone, połączone wiązaniami glikozydowymi. Cukrowce zbudowane z 2–10 

cząsteczek cukrów prostych tworzą oligosacharydy, a powyżej 10 cząsteczek polisacharydy. 

Biorąc pod uwagę metabolizm węglowodanów, dzielimy je na przyswajalne  

i nieprzyswajalne. Węglowodany przyswajalne trawione są już w jamie ustnej i wchłaniane  

w jelicie cienkim człowieka: monosacharydy (glukoza i fruktoza), disacharydy (sacharoza  

i laktoza), maltooligosacharydy (pochodne glukozy). W żywności nie występują one 

naturalnie, są natomiast produkowane w wyniku hydrolizy skrobi. Węglowodany 

nieprzyswajalne, nie ulegają trawieniu i przechodzą niezmienione do jelita grubego i tam 

stają się substratem dla mikroflory okrężnicy, np. hemicelulozy i celuloza. Częśd 

węglowodanów jest magazynowana, a pozostałe, dostarczające energii, ulegają spaleniu.  

W postaci komórek tłuszczowych odkłada się w organizmie ta ilośd węglowodanów, której 

organizmowi nie udaje się zużyd. 

Tłuszcze 

Tłuszcze są również źródłem energii. To związki o różnym składzie i budowie, 

charakteryzujące się brakiem rozpuszczalności w wodzie. Zawierają zwykle alkohol i jeden 

lub więcej kwas tłuszczowy. Kwasy tłuszczowe to z reguły jednokarboksylowe kwasy 

alifatyczne, tworzące rozgałęzione łaocuchy złożone z 4–24 atomów węgla o różnym stopniu 

nasycenia. Naturalne kwasy tłuszczowe nasycone, to: kwas palmitynowy, stearynowy, 

laurynowy i masłowy. Do nienasyconych kwasów tłuszczowych należą: kwas oleinowy  

z jednym podwójnym wiązaniem i formą cis oraz NNKT o dwóch i więcej wiązaniach 

nienasyconych, np. kwas linolowy i arachidonowy. 

Proces trawienia tłuszczów wiąże się z odłożeniem części z nich w tkance tłuszczowej: pod 

skórą i wokół takich narządów, jak serce, nerki czy wątroba. Funkcja złogów tłuszczowych 

jest: ochrona organizmu przed zimnem, zabezpieczenie narządów wewnętrznych, a także 

uniemożliwienie bezpośredniej styczności z kośdmi. Dlatego pewna ilośd tkanki tłuszczowej 

jest niezbędna do życia. 

Tłuszcze występują we wszystkich pokarmach, poza większością warzyw i owoców. Tłuszcze 

nienasycone spotkad można w orzechach, olejach roślinnych, rybach i niektórych 

margarynach miękkich. Tłuszcze nasycone są składnikiem produktów pochodzenia 

zwierzęcego – słoniny, białego i czerwonego mięsa, nabiału. 

Witaminy 

Witaminy to złożone związki chemiczne, których organizm nie potrafi wyprodukowad sam. 

Dieta składająca się z odpowiedniej ilości białka, wody, węglowodanów i tłuszczu, ale 



pozbawiona witamin i mikroelementów, może doprowadzid do wielu chorób. 

Hipowitaminozy spowodowanej niedoborem witamin oraz awitaminozy - choroby 

spowodowanej znacznym niedoborem witamin w organizmie. Również nadmiar witamin jest 

szkodliwy i wywołuje hiperwitaminozę. Witaminy odgrywają ważną rolę w prawidłowym 

przebiegu reakcji chemicznych w naszym organizmie w połączeniu z katalizatorami reakcji 

chemicznych, jak również z enzymami. Regulują przebieg reakcji komórkowych, dostarczając 

energii potrzebnej podczas rozkładu substancji pokarmowych. 

Witaminy dzielą się na rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie. 

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to witaminy A, D, E i K. Występują w pokarmach 

zawierających tłuszcz, czyli w mleku, maśle i jajkach. Zapasy tych witamin odkładane są w 

wątrobie. Witaminy rozpuszczalne w wodzie to witamina C i witaminy z grupy B. Organizm 

zostawia sobie niewielką ilośd tych witamin w rezerwie, nadmiar zaś wydala z moczem. 

Składniki mineralne 

Składniki mineralne zaliczane są do związków, których obecnośd w naszym organizmie jest 

niezbędna. Stanowią około 4% masy ciała. Człowiek potrzebuje około 30 pierwiastków 

(metali i niemetali), których nie jest zdolny sam wyprodukowad i które muszą byd 

dostarczane do organizmu w odpowiednich ilościach i proporcjach. Dzielimy je na mikro-  

i makroelementy. 

Mikroelementy to składniki w postaci jonów metali i niemetali, spełniające funkcje 

biochemiczne w przemianie na poziomie komórki lub roztworów fizjologicznych. Należą do 

nich: selen, żelazo, cynk, miedź, jod, fluor, molibden, kobalt, mangan i chrom. Nazywamy je 

pierwiastkami śladowymi. Ich zapotrzebowanie wynosi mniej niż 100 mg na osobę dziennie. 

Makroelementy spełniają funkcje budulcowe dla tkanek podporowych, zębów, skóry  

i włosów. Są to głównie: wapo, magnez, chlor, sód, potas, fosfor. Zapotrzebowanie 

organizmu na te składniki mineralne jest duże, wynosi ponad 100 mg na osobę dziennie. 

Błonnik 

Błonnik jest istotną częścią diety. Pomaga nie tylko w usuwaniu zbędnych wytworów 

przemiany materii, lecz także zwiększa objętośd spożywanego pokarmu, co opóźnia jego 

wędrówkę przez jelita i powoduje, że organizm ma więcej czasu, by wchłonąd wartościowe 

składniki. 

Charakterystyka substancji nieodżywczych i antyodżywczych oraz ich źródła  

Składniki nieodżywcze to substancje obecne w żywności, niewpływające na organizm 

człowieka energicznie, budulcowo ani regulująco. Substancje te klasyfikuje się ze względu na 

inne oddziaływanie na organizm lub ze względu na pochodzenie. Dzielimy je na: 



 obojętne dla organizmu, np. smakowo-zapachowe: przyprawy, aromaty, barwniki, 

 celowo dodawane do żywności, np. konserwanty, przeciwutleniacze, stabilizatory, 

 występujące naturalnie w surowcach roślinnych: saponiny (w szpinaku, burakach, soi, 

szparagach), inhibitory trypsyny (w soi, bobie, grochu, fasoli, pszenicy, kukurydzy, 

ziemniakach), glikozydy cyjanogenne (w migdałach, morelach, brzoskwiniach, 

nasionach śliwy, wiśniach, pigwie), substancje goitrogenne – wolotwórcze  

(w kapuście, brukselce), glikoalkaloidy (np. solanina w ziemniakach), 

 występujące naturalnie w surowcach zwierzęcych, np. inhibitory trypsyny, awidyna  

 w białku jaja, alkaloidy, kwas domoikowy w owocach morza, 

 powstające w żywności w czasie procesu technologicznego lub w czasie 

magazynowania, np. smary, opiłki, kawałki papierów, szkodniki, 

 będące wynikiem reakcji chemicznej, np. WWA (wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne) powstające podczas grillowania, wędzenia, 

 przedostające się do żywności w postaci zanieczyszczeo lub skażeo, np. piasek, kurz, 

pył, ścieki, odpady, drobnoustroje, pasożyty, szkodniki itp., 

 szkodliwe dla zdrowia, np. metale ciężkie, pestycydy, dioksyny, azotyny. 

Przyprawy i aromaty to dodatki stosowane w celu uzupełnienia lub wyostrzenia naturalnego 

smaku i zapachu produktów spożywczych. Substancje te używane są też w procesach 

technologicznych jako substancje dodatkowe, np. w produkcji wędlin, mięs duszonych, 

pieczonych w produkcji serów. W produkcji ciastkarsko-piekarskiej substancje aromatyczne 

wykorzystuje się w celu upodobnienia produktu poddanego obróbce do produktu 

naturalnego. Przyprawy i aromaty są surowcami dodatkowymi, które klasyfikuje się do tej 

grupy ze względu na obecnośd w ich składzie chemicznym lotnych substancji aromatycznych. 

Zalicza się je do trzech podstawowych grup: 

 przyprawy roślinne – głównie warzywa, zioła, przyprawy korzenne, 

 hydrolizatory białkowe – koncentratory aminokwasów, wzmacniające naturalnie 

występujący smak produktu, 

 synergenty lub intensyfikatory (są to utrwalacze smaku) – ich działanie polega na 

intensyfikowaniu smaku oraz przedłużeniu wrażeo zmysłowych towarzyszących 

spożywaniu produktu. 

Barwniki to substancje dodawane do żywności w celu nadania jej atrakcyjnej barwy lub 

przywrócenia żywności cech barwnych utraconych podczas obróbki technologicznej oraz 

ujednolicenia pod partii wyrobu względem kolorystycznym. 

Dodatki przedłużające trwałośd żywności to substancje stosowane w celu przeciwdziałania 

zmianom zachodzącym w produkcie, jak zmiany fizjologiczne, fizyko-chemiczne, 

biochemiczne, mikrobiologiczne. Do tej grupy substancji zalicza się: 

 Substancje konserwujące – związki chemiczne dodawane do żywności  

w niewielkich ilościach, zazwyczaj 0,1–0,2%, hamujące i zapobiegające 



niekorzystnym zmianom mikrobiologicznym. Ograniczają one aktywnośd 

drobnoustrojów w produkcie lub je likwidują. 

 Przeciwutleniacze – substancje hamujące procesy utleniania zachodzące na 

skutek łączenia się niektórych związków zawartych w żywności z tlenem 

atmosferycznym. Procesy utleniania mogą przebiegad z udziałem enzymów (np. 

brunatnienie mięsa, ciemnienie warzyw i owoców) lub bez udziału enzymów (np. 

utlenianie tłuszczów i niektórych witamin). 

 Regulatory kwasowości – dodawane w celu utrzymania lub korygowania 

określonej kwasowości pH w środowisku produktu lub surowca, np. kwasy, 

zasady lub sole. 

 Stabilizatory – zapobiegające niepożądanym zmianom tekstury, jak miękkośd, 

porowatośd, sprężystośd, podczas wytwarzania, przechowywania i dystrybucji 

produktów. Stabilizatory zapobiegają lub ograniczają przebieg krystalizacji, 

wysychania, czerstwienia pieczywa, rozwarstwiania się mas i emulsji (kremów, 

majonezów, margaryn). 

Dodatkami do żywności wprowadzonymi w procesie technologicznym są: 

 Dodatki wzbogacające żywnośd, wprowadzane do produktu w celu upodobnienia go 

do produktu naturalnego, np. witaminy, glukoza, preparaty białkowe, syrop 

skrobiowy. 

 Kształtujące określone cechy organoleptyczne, których działanie poprawia 

kolorystykę wyrobu, nadaje mu pożądane cechy smakowe i organoleptyczne. 

Zaliczamy tu barwniki naturalne i syntetyczne, przyprawy, aromaty, esencje, sól 

kuchenną, kwasy spożywcze i środki słodzące. 

 Ułatwiające przebieg procesów technologicznych – ich zadaniem jest ułatwienie 

przebiegu określonych procesów technologicznych, np. spulchnianie, stężanie, 

zagęszczanie. Należą do nich naturalne i chemiczne środki spulchniające, 

zagęszczające i żelujące, stabilizatory i emulgatory. 

 Utrwalające żywnośd – substancje spowolniające procesy utleniania, chemiczne 

konserwanty, głównie kwasy i przeciwutleniacze (witaminy). Do ich zadao należy 

sterylizacja żywności przez wyniszczenie obcej mikroflory, tonowanie środowiska 

niedogodnego dla rozwoju drobnoustrojów w celu maksymalnego przedłużenia 

okresu przydatności do spożycia. 

Inną grupą dodatków kształtujących cechy organoleptyczne są substancje ułatwiające 

przebieg procesów technologicznych i wpływające na fakturę, teksturę i konsystencję 

wyrobów spożywczych. Do tej grupy zalicza się: środki spulchniające, środki spieniające, 

środki żelujące oraz stabilizatory masy. 

Zanieczyszczenia żywności to składniki antyodżywcze, obce, przechodzące do żywności  

z gleby, wody, powietrza lub na skutek niewłaściwych procesów technologicznych. 

Zanieczyszczenia dzieli się na cztery grupy: 



 fizyczne – pochodzą z niedostatecznie oczyszczonych surowców (np. nieprzesiana 

mąka, nieprzefiltrowana woda), niewłaściwych opakowao i zabrudzeo produktu (np. 

cząsteczki ziemi, piasek, części opakowao), 

 chemiczne – są spowodowane chemizacją przemysłu rolno-spożywczego i życia 

człowieka (ścieki, pyły, odpady przemysłowe i komunalne, gazy spalinowe, środki 

stosowane do intensywnej hodowli roślin i produkcji surowców pochodzenia 

zwierzęcego), 

 biologiczne to żywe organizmy (drobnoustroje, pasożyty, szkodniki magazynowe), ich 

metabolity, czyli substancje przedostające się do środowiska w wyniku czynności 

fizjologicznych tych organizmów, oraz produkty ich aktywności (enzymy, odchody, 

obumarłe szczątki), 

 techniczno-technologiczne – zanieczyszczenia przechodzące do żywności podczas 

procesów wytwórczych, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji (np. smary, 

opiłki, kawałki papierów, cynk). 

Skażenia żywności to składniki antyodżywcze. Są to zanieczyszczenia, które ze względu na 

rodzaj, natężenie lub ilośd zagrażającą zdrowiu człowieka. Zalicza się do nich: 

 Pestycydy (opryski owadobójcze) – związki chemiczne wykorzystywane w rolnictwie 

do ochrony roślin uprawnych. 

 Metale ciężkie – kadm, ołów, rtęd – pochodzące z emisji pyłów, gazów, ścieków. 

 Dioksyny – powstają w wyniku spalania lub rozkładu innych substancji chemicznych 

(np. spaliny odpadów komunalnych, zakładów chemicznych, hut, samochodowe). 

Substancje te wywołują zmiany nowotworowe, upośledzają system odpornościowy 

oraz uszkadzają system nerwowy, kumulują się w tkankach organizmu i wywołują 

choroby, upośledzenia i uczulenia. 

 Azotany i azotyny – związki używane w rolnictwie w nawożeniu roślin. W wyniku 

kumulowania się tych związków w organizmie lub żywności mogą powstawad 

substancje rakotwórcze. 

 Antybiotyki – substancje chemiczne stosowane jako dodatki do pasz zwierząt 

rzeźnych i drobiu podczas leczenia (np. penicylina). Środki te mogą przechodzid do 

mięsa, jaj, mleka i powodowad uszkodzenia mikroflory układu pokarmowego, 

zatrucia i reakcje uczuleniowe. 

 Radionuklidy – izotopy radioaktywne powstające podczas reakcji termojądrowej  

i przedostające się do środowiska w postaci pyłu radioaktywnego. 

 Mykotoksyny – substancje pochodzenia biologicznego, metabolity drobnoustrojów, 

głównie pleśni, mogące powodowad silne zatrucia. 

 Drobnoustroje chorobotwórcze – mikroorganizmy powodujące zatrucia pokarmowe 

(wirusy, grzyby, bakterie, pierwotniaki, roztocza). Do najgroźniejszych i najbardziej 

rozpowszechnionych zalicza się salmonellę, gronkowca złocistego, bakterie coli oraz 

pałeczki jadu kiełbasianego. 
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Warzywa, owoce i grzyby 

Warzywa 

Warzywami są rośliny ogrodowe, przeznaczone do konsumpcji w stanie świeżym. 
Wyróżniamy warzywa jedno- lub wieloletnie. Częścią jadalną roślin są liście, korzenie, bulwy, 
owoce i kwiatostany. Są one głównym źródłem witamin C, A i karotenu. Wyróżniamy 
następujące grupy warzyw: 

 cebulowe ― cebula, czosnek, por, szczypior; 

 kapustne ― kapusta, kalafior, kalarepa, jarmuż, brukselka, brokuł, kapusta pekioska; 

 korzeniowe ― pietruszka, seler, buraki, chrzan; 

 liściowe ― sałata, szpinak, szczaw, cykoria, rzeżucha; 

 psiankowate ― pomidory, ziemniaki, papryka; 

 rzepowate ― rzodkiewka, rzepa, brukiew; 

 strączkowe ― fasola, groch, bób, soja, soczewica, ciecierzyca; 

 dyniowate ― dynia, ogórek, melon, cukinia, patison; 

 inne ― szparagi, kukurydza, rabarbar, karczoch. 

Warzywa powinny byd przechowywane w stanie nienaruszonym (nieuszkodzone, 
wolne od pasożytów i chorób). Temperatura przechowywania powinna wynosid od 0 do 4°C. 
Okres przechowywania uzależniony jest od gatunku (np. pomidor do kilku dni, ziemniaki do 
kilku miesięcy). Wilgotnośd pomieszczenia powinna wynosid od 85% do 95%. Szczególnie 
ważne jest, aby pomieszczenia, w których przechowuje się warzywa, były zaciemnione, gdyż 
dostęp światła może powodowad np. zielenienie ziemniaków. 

Z warzyw produkuje się przetwory warzywne, do których zalicza się: koncentraty 
warzywne (np. przecier pomidorowy), marynaty warzywne (np. buraki dwikłowe), warzywa 
kwaszone (np. kapusta kiszona), warzywa suszone, konserwy warzywne (np. groszek 
konserwowy, kukurydza), mrożonki i soki.  



Owoce 

Owoce to jadalne części roślin, niebędące warzywami, uprawiane w sadach, ogrodach 
lub na plantacjach, a także naturalnie rosnące w lesie. Są źródłem witamin C i A. Ze względu 
na budowę owoce dzieli się na: 

pestkowe ― wiśnie, czereśnie, śliwki, brzoskwinie, morele; 

ziarnkowe ― jabłka, gruszki, melony, pigwy; 

jagodowe ― porzeczki, agrest, winogron, jeżyny, maliny, truskawki, poziomki; 

łupinowe ― orzechy; 

egzotyczne ― cytryny, pomaraocze, banany, ananasy, grejpfrut, mandarynki. 

Owoce powinny byd sprzedawane bez żadnych uszkodzeo (np. zgnieceo, uszkodzeo 
skórki, pleśni). Należy je przechowywad w chłodniach w temperaturze od 2°C do 4°C przy 
wilgotności 80–85%. 

Z owoców produkuje się różnego rodzaju przetwory owocowe, takie jak: mrożonki, 
kompoty, soki, dżemy, marmolady, powidła galaretki i susze. Zgodnie z unijnymi przepisami 
marchewka jest owocem, ponieważ produkuje się z niej dżem. 

Jakośd warzyw i owoców w handlu uzależniona jest od jakości zbioru (stan dojrzałości 
w chwili zbioru), odmiany oraz przechowywania i transportu. Wymagania jakościowe 
dotyczące poszczególnych warzyw i owoców określane są przez odpowiednie normy 
przedmiotowe1. 

 Grzyby 

Grzyby jadalne rosną w lasach, ale też mogą byd uprawiane. Spożywa się je 
najczęściej ze względu na ich walory smakowe i zapachowe. Z punktu widzenia 
towaroznawczego grzyby dzielimy na:  

jadalne ― np.: pieczarka, borowik szlachetny, kurka, rydz, maślak, podgrzybek, opieoka, 
koźlarz; 

niejadalne ― np.: gąska mydlana, borowik grubotrzonowaty (mają nieprzyjemny smak 

 i zapach); 

trujące ― np.: muchomor sromotnikowy, borowik szataoski. 

W sprzedaży w stanie świeżym spotyka się najczęściej pieczarkę oraz boczniaka 
ostrygowatego. 

Pieczarka jest grzybem, którego owocnik może występowad w dwóch stadiach. 
Pierwsze stadium (zamknięte) występuje wówczas, gdy błona łącząca brzeg kapelusza 
z trzonem nie jest przerwana. Drugie stadium (otwarte) występuje, gdy błona ta jest 
pęknięta. Sprzedawane mogą byd tylko pieczarki w stanie zamkniętym. 

                                                           
1 Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Katowice 2002 



Z grzybów wytwarza się różne przetwory. Do najczęściej spotykanych w handlu 
zaliczamy grzyby: mrożone, marynowane, suszone, w solance, sterylizowane, kiszone, 
duszone w tłuszczu, ekstrakt i koncentrat z grzybów. 

Grzyby świeże należy przechowywad w temperaturze 20°C do 3 dni, w temperaturze 
6°C przez 10–12 dni lub w temperaturze 0°C od 20 do 24 dni. Przetwory z grzybów 
przechowuje się zależnie od metody utrwalania.  

Cukier, wyroby cukiernicze i miód 

Cukier 

Cukier jest środkiem spożywczym przeznaczonym do słodzenia. Otrzymywany jest 
najczęściej z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej. Ma on bardzo dużą wartośd 
kaloryczną (100 g cukru ― 406 kalorii). 

W handlu wyróżnia się następujące rodzaje cukru białego kryształ ― segregowany  
o różnej granulacji ― kryształ „lux” (K–lux), kryształ gruby (KG), kryształ średni (KS), kryształ 
drobny (KD), grysik (KGr), kostka lana (KoL), kostka prasowana (KoP). Występuje również 
cukier kryształ niesegregowany (KN) oraz cukier puder (Pd). 

Cukier kryształ pakowany jest najczęściej w torebki papierowe o masie 1 kilograma, 
cukier w kostkach pakowany jest w pudełka kartonowe, a cukier puder w torebki foliowe lub 
papierowe o masie 500 gramów.  

Temperatura przechowywania cukru powinna wynosid 15–20°C, a wilgotnośd 55–
65%. Pomieszczenia powinny byd również wolne od zapachów. Jeżeli cukier będzie 
przechowywany w pomieszczeniach o dużej wilgotności, wówczas ze względu na swoją 
higroskopijnośd (zdolnośd wchłaniania wilgoci) będzie się zbrylad2. 

Wyroby cukiernicze 

Wyrobami cukierniczymi nazywamy produkty o dużej zawartości cukru (oprócz 
pieczywa cukierniczego). Składnikami dodatkowymi są tłuszcze, białka oraz skrobia. Nie 
zawierają one prawie żadnej wartości odżywczej. Wyroby cukiernicze dzieli się na dwie 
grupy: wyroby cukiernicze trwałe oraz wyroby ciastkarskie. 

Do wyrobów cukierniczych trwałych zalicza się cukierki (np. karmelki), czekoladę, 
wyroby czekoladowe (lub w czekoladzie), kakao, pieczywo cukiernicze trwałe (np. paluszki), 
wyroby czekoladopodobne (np. pierniki w polewie kakaowej), wyroby w polewie 
czekoladowej, wyroby wschodnie (np. chałwa). 

Wyroby cukiernicze należy przechowywad w pomieszczeniach suchych 
i przewiewnych, zaciemnionych, bez obcych zapachów. Temperatura i wilgotnośd powietrza 
przechowywania jest zależna od wyrobu: czekolada, wyroby czekoladopodobne ― 12–16°C  
i 50–60%, wafle i herbatniki ― poniżej 28°C i 30–55%, pierniki ― 16–18°C i 55–70%, chałwa 
― poniżej 10°C i 75%, inne ― poniżej 18°C i do 75%. 

                                                           
2 http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,VM/szukaj,Mi%C3%B3d_pitny 

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,VM/szukaj,Mi%C3%B3d_pitny


Miód 

Miód jest środkiem spożywczym pochodzenia zwierzęcego, wytwarzanym przez 
pszczoły z nektaru kwiatowego lub innych soków roślinnych. Jest on zdatny do spożycia w 
stanie nieprzetworzonym. Posiada bardzo silne walory smakowe, a także ma dobroczynny 
wpływ na organizm człowieka.  

Ze względu na surowiec, z którego miód powstał, wyróżniamy trzy główne typy 
miodu:  

miód nektarowy N (kwiatowy); 

miód spadziowy S (z wydzielin pasożytujących na liściach tych drzew owadów: mszyc lub 
czerwców, zmieszanych z wyciekającym ― na skutek nakłucia owadów ― sokiem 
komórkowym); 

miód nektarowo-spadziowy NS (mieszany). 

Etykieta miodu powinna zawierad informację dotyczącą odmiany miodu. 

Rysunek Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..1 Etykieta miodu  

Źródło: http://sklep.pasieka24.pl/ 

Wyróżniamy następujące odmiany miodu:  

rzepakowy NR; 

akacjowy NA; 

lipowy NL; 

gryczany NG; 

wrzosowy NW; 

wielokwiatowy NK; 

nektarowo-spadziowy NS; 

 

http://sklep.pasieka24.pl/


ze spadzi drzew liściastych SL; 

ze spadzi drzew iglastych SI. 

Miód przechowuje się w szklanych opakowaniach, najczęściej słoikach, 
w temperaturze od 8°C do 10°C, przy wilgotności od 60% do 80%. Nie należy miodu 
przechowywad w miejscach nasłonecznionych ze względu na rozkład zawartych w nim 
enzymów. Krystalizacja miodu jest zjawiskiem naturalnym, co nie eliminuje go z obrotu 
towarowego.  

Napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

Napoje alkoholowe3 

Napoje alkoholowe powstają w wyniku fermentacji alkoholowej, są zaś produkowane 
z surowców zawierających duże ilości węglowodanów (ziemniaki, ziarna zbóż, owoce). 
Napojami alkoholowymi są: spirytus, wódka, wino, miód pitny i piwo. 

Fermentacja alkoholowa polega na przemianie cukru prostego, czyli glukozy, 
w alkohol etylowy i dwutlenek węgla pod wpływem drożdży. Napoje alkoholowe zawierają 
różne stężenie procentowe alkoholu: spirytus (70–96%), wódka (30–50%), wino (7–12%), 
miód pitny (9–18%), piwo (1,8–6%). 

Spirytus jest produktem otrzymywanym w wyniku destylacji przefermentowanych 
zacierów lub brzeczek surowców zawierających skrobię lub cukier. Surowy spirytus 
poddawany jest procesowi rektyfikacji, w wyniku której jest on oczyszczany z zanieczyszczeo. 
Do celów konsumpcyjnych produkowany jest spirytus rektyfikowany zwykły, wyborowy  
i luksusowy. Po odpowiednim rozcieoczeniu wykorzystywany jest do produkcji wódek, 
likierów i koktajli, a także znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, 
perfumeryjnym i chemicznym. 

Wódki czyste produkowane są ze spirytusu rektyfikowanego i uzdatnionej wody 
pitnej. Wyróżniamy następujące gatunki wódek czystych: zwykła, wyborowa, luksusowa, 
mieszana.  

Wódki gatunkowe dzielimy na: wytrawne (np. żubrówka), półwytrawne (np. 
pomaraoczówka), półsłodkie (np. żołądkowa gorzka), słodkie (np. cherry, brandy), likiery (np. 
malibu), kremy (np. ajerkoniak), aperitify (np. zawierające substancje ziołowe), koktajle (np. 
uzyskiwane z połączenia różnych alkoholi, płynów, soków, przypraw i barwników), wódki 
naturalne gatunkowe (ze spirytusu owocowego ― koniak, wiśniówka, śliwowica, ze spirytusu 
zbożowego ― whisky), inne wódki (np. rum, arak, tequila). 

Wino otrzymywane jest w wyniku fermentacji alkoholowej winogron winorośli lub 
owoców. W zależności od kraju pochodzenia wyróżniamy wina np.: francuskie, hiszpaoskie, 
węgierskie, bułgarskie i rumuoskie. W zależności od barwy wyróżniamy wina białe, różowe  
i czerwone.  

Wina ze względu na zawartośd alkoholu dzielimy na: 

                                                           
3 http://www.mamz.pl/almanach/skrypty/3.surowce/18.html 

http://www.mamz.pl/almanach/skrypty/3.surowce/18.html


stołowe wytrawne (9–11% alkoholu), 

stołowe półwytrawne (10–12%), 

deserowe półsłodkie (11–13%), deserowe słodkie (12–15%), 

deserowe bardzo słodkie (14–18%). 

Biorąc pod uwagę technologię wytwarzania wyróżniamy wina: musujące (np. 
szampan ― zawiera naturalny CO2), gazowane (sztucznie nasycane C02), owocowe i ziołowe 
(np. wermut).  

Wina białe podaje się do: drobiu, ryb i cielęciny, wina czerwone do: wołowiny, 
wieprzowiny i dziczyzny, a wina słodkie do deserów. 

Miód pitny jest to fermentowany napój winiarski, otrzymywany w wyniku 
fermentacji alkoholowej brzeczki miodowej z ewentualnym dodatkiem chmielu i przypraw 
korzennych. W zależności od stopnia rozcieoczenia miodu w brzeczce wyróżniamy 
następujące rodzaje miodów pitnych: 

półtorak ― 1 częśd miodu i 0,5 części wody (1:0,5); 

dwójniak ― 1 częśd miodu i 1 częśd wody (1:1), 15–18% alkoholu; 

trójniak ― 1 częśd miodu i 2 części wody (1:2), 12–15% alkoholu; 

czwórniak ― 1 częśd miodu i 3 części wody (1:3), 9–12% alkoholu. 

 

Piwo to napój alkoholowy otrzymywany z brzeczki słodowej w wyniku fermentacji 
alkoholowej pod wpływam działania drożdży piwowarskich i enzymów. Do produkcji piwa 
wykorzystuje się słód jęczmienny, chmiel, drożdże i wodę. Wyróżniamy następujące typy 
piwa: jasne (lekkie 1,3–2,5% alkoholu, pełne 2,8–5,0%, mocne 6–9%), ciemne (pełne 2,4–
5,0%, mocne 4,0–7,0%, bezalkoholowe 0,005–1,2%). 

Napoje alkoholowe pakowane są najczęściej w butelki szklane. Spirytus i wódkę 
należy chronid przed działaniem promieni słonecznych i przechowywad w temperaturze od 
3°C do 10°C. Wina przechowuje się w temperaturze 10°C, natomiast piwa od 2°C do 10°C. 
Piwo również należy chronid przed promieniami słonecznymi. 

Napoje bezalkoholowe 

Napoje bezalkoholowe produkowane są z wody pitnej oraz substancji smakowo-
zapachowych w postaci soków owocowych, esencji, barwników ― z możliwym użyciem 
substancji słodzących lub innych dodatków. Mogą byd one nasycone lub nienasycone 
dwutlenkiem węgla (gazowanie lub niegazowane). Wyróżniamy następujący podział napoi 
bezalkoholowych: soki, nektary, napoje niegazowane, napoje gazowane, wody. 

Soki owocowe są produktami otrzymywanymi z surowych soków owocowych lub 
soków zagęszczonych. Soki mogą byd jednoowocowe, dwuowocowe i wieloowocowe. Soki 
owocowe mogą byd słodzone lub bez cukru. Najczęściej w sprzedaży spotyka się soki 
niekonserwowane chemicznie, pasteryzowane, wyprodukowane z zagęszczonego soku 
owocowego.  



Nektary są to napoje przecierowe produkowane ze świeżego soku lub 
rozcieoczonego wodą kremogenu owocowego. Dodaje się do nich środki słodzące i kwasy 
spożywcze. Są niebarwione, niearomatyzowane i nieutrwalane chemicznie.  

Napoje gazowane produkowane są z wody pitnej z różnego rodzaju dodatkami oraz 
nasycone dwutlenkiem węgla. Do napojów gazowanych zaliczamy: oranżadę, 
napoje kontraktowe (typu cola), napoje izotoniczne, napoje o obniżonej kaloryczności (light), 
słodzone niskokaloryczne, słodzone dietetyczne. 

Wśród wód wyróżniamy: naturalną wodę mineralną, mineralną wodę mieszaną, 
naturalną wodę źródlaną i wodę stołową. Wody mogą byd nasycone lub nienasycone 
dwutlenkiem węgla. Naturalna woda mineralna pochodzi ze złoża podziemnego, 
izolowanego geologicznie od zanieczyszczeo, o udokumentowanych zasobach. Cechuje ją 
stały skład chemiczny oraz zawartośd mikro- i makroelementów. Mineralna woda mieszana 
otrzymywana jest z naturalnych wód mineralnych, które różnią się składem chemicznym, 
poprzez ich wymieszanie w stałych proporcjach. Naturalna woda źródlana jest wodą 
niskozmineralizowaną, pochodzi ze złoża o udokumentowanych zasobach. Jej skład 
chemiczny oraz właściwości mogą ulegad zmianie. Woda stołowa jest mieszanką wody 
podziemnej lub źródlanej i wody mineralnej, soli naturalnych i innych składników 
mineralnych. Wody sodowe otrzymuje się z wody pitnej nasyconej CO2. Wody mogą byd 
nisko-, średnio- i wysokomineralizowane. Do wód smakowych dodaje się cukier i aromaty 
smakowe lub soki owocowe. 

Napoje bezalkoholowe i woda mineralna przechowywane są w kartonach, butelkach 
z tworzyw sztucznych i butelkach szklanych. Przechowuje się je w temperaturze od 0°C do 
15°C, od kilku dni do kilkunastu miesięcy (zależy od rodzaju napoju). 

Przyprawy i używki 

Przyprawy 

Przyprawami są anatomiczne części roślin, takie jak: korzenie, kłącza, liście, kwiaty, 
owoce i nasiona. Stosuje się je w celu nadania potrawom cech smakowo-zapachowych. 
Przyprawy ze względu na częśd rośliny, z której zostały otrzymane, dzielimy na: owocowe 
(pieprz, ziele angielskie, anyż, wanilia, kminek, kolendra, papryka), nasienne (gorczyca, gałka 
muszkatołowa, kardamon), liściaste (majeranek, bazylia, tymianek, liśd laurowy), korzenne 
(chrzan), pochodzące z kory (cynamon), wytwarzane z kłączy (imbir, kurkuma), cebule 
(cebula, czosnek), kwiatowo-pączkowe (goździki). 

Przyprawy pakowane są najczęściej w laminowane torebki papierowe. Przechowuje 
się je w suchych, chłodnych i ciemnych pomieszczeniach.  

Używki 

Używka jest to produkt spożywczy, działający pobudzająco na organizm. Do używek 
zaliczamy głównie kawę, herbatę, kakao i tytoo. 

 



Kawą nazywamy wysuszone i niewysuszone owoce kawy. Wyróżniamy kawę zieloną, 
bezkofeinową, ziarnistą, paloną, mieloną, rozpuszczalną. Każdy rodzaj kawy zawiera alkaloid 
zwany kofeiną. 

Nazwa kawy uzależniona jest od: jej gatunku (arabica, robusta, liberika, excelsa, 
arabusta), regionu uprawy (np. kolumbijska, brazylijska), nazwy mieszanki lub producenta.  

W sprzedaży najczęściej spotykana jest kawa mielona, rozpuszczalna i ziarnista. 

Kawa rozpuszczalna to kawa typu instant, będąca ekstraktem kawowym. Kawa 
bezkofeinowa, zawierająca małą ilośd kofeiny, przeznaczona jest dla osób wrażliwych na jej 
działanie. W obrocie towarowym występuje również kawa typu cappuccino, która jest 
mieszanką kawy rozpuszczalnej, zabielacza i cukru oraz inne namiastki kawy niezawierające 
kofeiny, otrzymywane w wyniku prażenia korzenia cykorii, buraka cukrowego, ziarna zbóż, 
soi (np. kawa Inka).  

Kawa pakowana jest w opakowania wielowarstwowe (próżniowe), metalowe lub 
szklane. Przechowuje się ją w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 

Herbatę tworzą liście lub pączki krzewu herbacianego, który jest wiecznie zieloną 
rośliną. Herbata zawiera w swoim składzie teinę, która jest alkaloidem. Wyróżnimy 
następujące rodzaje herbat: czarną, czerwoną, żółtą, zieloną, białą, granulowaną, 
aromatyzowaną, ekstrakt z herbaty. 

Ze względu na kraj pochodzenia wyróżniamy herbatę cejlooską, chioską, indyjską  
i gruzioską.  

Herbatę przechowuje się w pomieszczeniach suchych, bez intensywnych zapachów. 
Pakowana jest w torebki pergaminowe lub woreczki foliowe, a następnie w pudełka 
kartonowe. 

Kakao otrzymywane jest z nasion drzewa kakaowego. Zawiera alkaloid teobrominę, 
dlatego zaliczane jest do używek. Ze względu na zawartośd tłuszczu wyróżniamy kakao: 
pełnotłuste (20–22% tłuszczu), tłuste (15–17% tłuszczu) i mało tłuste (9–11% tłuszczu). 

Kakao pakowane jest w torebki zamykane hermetycznie oraz pudełka tekturowe. 
Przechowuje się je w pomieszczeniach suchych, bez intensywnych zapachów. 

Tytoo jest stosowany do wyrobu produktów tytoniowych, takich jak: papierosy, 
cygara, cygaretki i tytoo fajkowy. Zawiera alkaloid zwany nikotyną. Papierosy są najczęściej 
sprzedawanym produktem tytoniowym. Wytwarzane są ze spreparowanych liści różnych 
odmian tytoniu. Cygara są wyrobami tytoniowymi, które wytwarzane są z niekrojonych liści 
tytoniu, są otwarte z jednej strony. Cygaretki są mniejsze niż cygara i są otwarte z dwóch 
stron. Tytoo fajkowy produkowany jest z krajanej mieszanki tytoniowej.  

Papierosy pakowane są w papierowe opakowania miękkie lub twarde, najczęściej po 
20 sztuk. Przechowuje się je w pomieszczeniach suchych, bez obcych zapachów,  
w temperaturze od 5°C do 16°C i wilgotności 65–75%. 
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Test  

Imię i Nazwisko……………………………… 

 

1. Składniki egzogenne są dostarczane organizmowi z pokarmem, nasze ciało nie 
potrafi ich wyprodukować. 

a. Prawda. 
b. Fałsz. 
2. W budowie białek występują: 
a. atomy wodoru i tlenu. 
b. aminokwasy. 
3. Awitaminoza to choroba spowodowana znacznym niedoborem witamin  

w organizmie.  
a. Prawda. 
b. Fałsz 
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4. Dodatki przedłużające trwałośd żywności to substancje stosowane w celu 
przeciwdziałania zmianom zachodzącym w produkcie 
a. Prawda. 
b. Fałsz 

5. Wskaż witaminę rozpuszczalną w wodzie.  
a. A 
b. K 
c. C 
6. Rabarbar jest: 

a. Owocem 

b. Warzywem 

c. Przyprawą 

7. Miód rzepakowy jest miodem: 

a. Spadziowym 

b. Nektarowym 

c. Mieszanym 

8. Cynamon jest przyprawą: 

a. Nasienną 

b. Liściastą 

c. Korzenną 

9. Kakao jest: 

a. Owocem 

b. Używką 

c. Przyprawą 

10. Kakao zawiera alkaloid o nazwie: 

a. Teina 

b. Kofeina 

c. Teobromina 

11.  Whisky jest: 

a. Spirytusem 

b. wódką czystą 

c. naturalną wódką gatunkową 

12. Orzechy są: 

a. Owocami 

b. Warzywami 

c. Przyprawą 

13. Do gatunku kawy nie zalicza się: 

a. Lireka 

b. Arabica 

c. Robusta  

14. Do grzybów jadalnych nie zaliczamy: 

a. Rydza 

b. Kurki 

c. borowika grubotrzonowatego 



15. Papryka należy do grupy warzyw: 

a. Dyniowatych 

b. Psiankowatych 

c. Rzepowatych  

 

 

 

 


