
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Technologia zbóż      ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Cereal technology      

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  Prof. dr hab. Alicja Ceglińska      

Prowadzący zajęcia:  
Wykłady:  prof. dr hab. Alicja Ceglińska, dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak  

Ćwiczenia: pracownicy Zakładu Technologii Zbóż      

Jednostka realizująca: 
Wydział Nauk o Zywności, Katedra Technologii Żywności, Zakład Technologii 

Zbóż      

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok III 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z teoretycznymi podstawami przetwórstwa 

zbóż na kasze, mąki, pieczywo, wyroby ciastkarskie i makarony      

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 28;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 21;  

Metody dydaktyczne: 
Wykład, doświadczenie, rozwiązywanie problemu, interpretacja wyników doświadczenia, 

konsultacje      

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów: 

Krajowa i światowa produkcja zbóż, światowy obrót zbożem, towaroznawcza ocena 

ziarna zbóż, systemy klasyfikacji zbóż, skład chemiczny ziarna, cechy fizyczne ziarna i 

masy zbożowej, podstawy technologii młynarstwa, kaszarstwa, piekarstwa i ciastkarstwa 

oraz makaronów, skład chemiczny mąki i pieczywa, maszyny i urządzenia stosowane w 

młynarstwie, kaszarstwie, piekarstwie i ciastkarstwie oraz produkcji makaronów. 

Tematyka ćwiczeń: 

Analiza towaroznawcza ziarna różnych gatunków zbóż, analiza towaroznawcza różnych 

typów mąki pszennej,  analiza towaroznawcza różnych rodzajów kasz, analiza 

międzyproduktów piekarskich pszennych i żytnich, analiza różnych rodzajów i 

asortymentów pieczywa, wypiek ciasta biszkoptowo-tłuszczowego, wytwarzanie 

makaronu.      

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 

Ogólna technologia żywności, Propedeutyka przemysłu spożywczego, Analiza i ocena 

jakości żywności      

Założenia wstępne: 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą surowców i produktów zbożowych, zna podstawowe 

metody analityczne jakości żywności      

Efekty kształcenia: 

01 – ma poszerzoną wiedzę z zakresu 

produkcji, obrotu i klasyfikacji 

jakościowej zbóż i ich przetworów 

02 – zna podstawy technologii 

młynarstwa, kaszarstwa, piekarstwa i 

ciastkarstwa oraz makaronów 

03 – zna podstawowe maszyny i 

urządzenia stosowane w technologii 

zbóż      

04 – potrafi ocenić jakość ziarna pszenicy, kasz, 

mąki pszennej, międzyproduktów piekarskich, 

pieczywa, wyrobów z ciasta biszkoptowo-

tłuszczowego, makaronu 

05 – jest odpowiedzialny za rzetelność w 

prowadzeniu analizy towaroznawczej i 

interpretację uzyskanych wyników      

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt: 01, 02, 03 – egzamin pisemny 

Efekt: 04, 05 – kolokwium ćwiczeniowe oraz ocena przeprowadzonego 

doświadczenia      

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Kolokwia z zajęć ćwiczeniowych i prace egzaminacyjne      

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Ćwiczenia 40%; Egzamin 60%      

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Laboratorium, sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

1. Literatura podstawowa: 

Mitek M., Leszczyński K. (red). 2014. Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW 

Warszawa 

Ambroziak Z., 1998. Produkcja piekarsko-ciastkarska, cz.I. i II.  WSiP, Warszawa. 

2. Literatura uzupełniająca:  

Gąsiorowski H. (red.), 2004. Pszenica – chemia i technologia. PWRiL, Poznań. 

Grzesiuk S., Kulka K., 1988. Biologia ziarniaków zbóż. PWN, Warszawa. 

Jurga R., 1994. Przetwórstwo zbóż, cz. I. WSiP, Warszawa.      

UWAGI: Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie minimum 51% sumarycznej liczby punktów niezależnie z 

ćwiczeń i z egzaminu. Sumaryczną liczbę punktów wylicza się po uwzględnieniu elementów i wagi. Student, który uzyskał 

sumaryczną liczbę punktów 51-60% otrzymuje ocenę 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; 91-100 – 5,0.     
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 120 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 ma poszerzoną wiedzę z zakresu produkcji, obrotu i 

klasyfikacji jakościowej zbóż i ich przetworów 

K_W08, K_W09      

02 zna podstawy technologii młynarstwa, kaszarstwa, piekarstwa i 

ciastkarstwa oraz makaronów 

K_W05, K_W07      

03 zna podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w 

technologii zbóż 

K_W10      

04 potrafi ocenić jakość ziarna pszenicy, kasz, mąki pszennej, 

międzyproduktów piekarskich, pieczywa, wyrobów z ciasta 

biszkoptowo-tłuszczowego, makaronu      

K_W06, K_W11, K_U01, K_U02, 

K_U13 

 

05 jest odpowiedzialny za rzetelność w prowadzeniu analizy 

towaroznawczej i interpretację uzyskanych wyników      

K_U04, K_U05, K_U09, K_U16, 

K_K05, K_K06      


