
Zakres III 

 

Przedmiot: Działalnośd gospodarcza w gastronomii 

Prowadzący: Jolanta Urbanowicz 

Sposób zaliczenia: Test 

 

Kryteria oceny: 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkty 

4 – 5 punkty – dopuszczający 

6 - 8 punktów – dostateczny 

9 - 10 punktów – dobry 

11 - 12 punktów – bardzo dobry 

 

Rozwiązanie zadao należy wysład do 05.05.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Materiały do pracy znajdziesz na stronie poniżej zakresu III   

w folderze : 

1. Charakterystyka usług gastronomicznych. 

2. Metody i techniki obsługi. 

 

Zapoznaj się z nimi i odpowiedz na pytania  

 

 

 

 

 

mailto:urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl


Test: 

 

Imię i Nazwisko……………………………… 

 

1. Podaj definicję usługi gastronomicznej 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........ 
2. Wymieo rodzaje usług świadczone przez zakład gastronomiczny 
a) .............. 
b) .............. 
c) .............. 
 
3.Do usług uzupełniających świadczonych przez zakład gastronomiczny należą: 
a. sprzedaż towarów handlowych i napojów 
b.  organizacja przyjęd i sprzedaż posiłków na wynos 
c.  sprzedaż wyrobów cukierniczych i napojów 
 
4. Zakłady gastronomiczne zaliczane do sieci zakładów otwartych to: 
a. restauracje, stołówki szkolne 
b. bary mleczne, stołówki przedszkolne 
c. restauracje, bary przekąskowe 
 
5. Do zakładów typu uzupełniającego należą: 
a. bistro, piwiarnia 
b. jadłodajnia, winiarnia 
c. kawiarnia, cukiernia 
 
6. Do punktów gastronomicznych zaliczamy: 
a. restauracje 
b. bufety 
c. bary przekąskowe 
 
7. Jadłodajnia jest zakładem zbiorowego żywienia, w którym nie podaje się: 
a. dao gorących 
b. deserów 
c. napojów alkoholowych 

8. Mały lokal z obsługą bufetową- kelnerską o wysokim standardzie usług , przekąski zimne 
 i gorące, przygotowywane w obecności gościa, desery, wyroby cukiernicze, napoje zimne  
i gorące oraz alkoholowe to: 
a. bar specjalistyczny, 
b. snack bar, 
c. bistro,  
 



9. Obsługą konsumenta w zakładzie gastronomicznym zajmują się: 
a. sprzątaczki 
b. kelnerzy 
c. kucharze 

10. Które z wymienionych zakładów gastronomicznych należą do zakładów sieci otwartej: 
a.  stołówki przedszkolne 
b.  bufety pracownicze 
c.  restauracje 

11. Zakłady gastronomiczne sieci otwartej to:  
a. zakłady dostępne tylko dla wybranej grupy ludzi  
b. zakłady ogólnodostępne 
c. zakłady prowadzące w rozszerzonym zakresie usługi kulturalno-rozrywkowe 
 
12. Bar szybkiej obsługi charakteryzuje się: 
 a. obsługą kelnerską  
b. szerokim wyborem wyszukanych potraw 
 c. samoobsługą 
 
 
 

 


