1. Skrót IGHP oznacza:
a) Izbę Gospodarki Hotelarstwa Polskiego
b) Izbę Gospodarczą Hoteli Polskich
c) Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego
d) Izbę Górnośląskich Hoteli Polskich
2. Najważniejszy obecnie akt prawny dotyczący hotelarstwa w Polsce to: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. … (dokończ nazwę)
a)
b)
c)
d)

O usługach turystycznych i hotelarskich
O usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
O usługach hotelarskich i gastronomicznych
O usługach hotelarskich i minimalnych wymaganiach kategoryzacyjnych

3. Bon turystyczny można zrealizować na terenie całego kraju, opłacając nim usługi hotelarskie, nie później niż do:
a) Końca września 2022 roku
b) Końca marca 2022 roku
c) Końca czerwca 2021 roku
d) Końca sierpnia 2021 roku
4. Sieć IHG wkroczyła w 2021 r., odświeżając swoją markę i dodając do nazwy ………….., co ma jeszcze bardziej odzwierciedlać misję firmy „True
Hospitality for Good” (Prawdziwa gościnność dla wspólnego dobra). Nowa nazwa to:
a) IHG Hotels, Motels & Apartments
b) IHG Hotels & Resorts
c) IHG Hospitality & Slow Food
d) IHG Incentive & Hotels & Gastronomy

5. Jeden z najbardziej znanych piłkarzy kupił 5-gwiazdkowy hotel Casa Canut z 31 pokojami w stolicy Andory. Nieruchomość została nabyta przez firmę
MiM Hotels, spółkę piłkarza i katalońskiej sieci Majestic Hotel Group, która jest już właścicielem pięciu hoteli, m.in. na Ibizie i Majorce. Ten inwestor to:

a)
b)
c)
d)
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6. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego porównanie lutego 2020 (ostatni miesiąc przed ograniczeniami wynikającymi z COVID) do lutego
2021 (odmrożona działalność) spadek liczby gości przekroczył ponad:
a) 40%
b) 50%
c) 60%
d) 70%
7. Usługa w hotelu polegająca na dostarczeniu posiłku do pokoju nazywa się:
a) Catering To Door
b) Hotel Food Service
c) Room Service
d) Food To Room
8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości Hotelowej, to najpowszechniejszy standard rachunkowości zarządczej, określa zasady ewidencji
przychodów i kosztów, format ich raportowania oraz zasady analizy efektywności operacyjnej obiektu hotelowego i jego departamentów. Jego angielski
skrót to:
a) USALI
b) ISFH
c) HFED
d) EKU
9. 14 czerwca 2021 otwarty został 4gwiazdkowy hotel w Szczecinie z 89 pokojami. To pierwszy hotel sieci Focus nową marką, stworzoną dla najwyższej
klasy obiektów, które będą mogły pochwalić się niestandardowym designem i ekskluzywnymi wnętrzami. Docelowo wejdzie pod nią również obecny
Focus Premium Pod Orłem w Bydgoszczy po zakończeniu generalnego remontu. Ta nowa marka to:
a) Premium Luxury
b) Grand Premium

c) Focus Prestige Hotel
d) Grand Focus
10. Polski Holding Hotelowy uruchomił serwis internetowy, który jest pierwsza stroną rezerwacyjną PHH, prezentująca zbiorczo ofertę wszystkich 27
hoteli i obiektów należących do grupy. Serwis nazywa się:
a) Terazpolska.pl
b) Stayinpoland.pl
c) Wpolscenajlepiej.pl
d) Mieszkajznami.pl
11. Cechy charakterystyczne m.in..: wyjątkowa architektura, design, kameralność pokoi oraz lokalizacja w centrach miast dotyczą hoteli:
a) typu boutique
b) lifestylehotels
c) design hotels
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
12. Wskaż jaką nazwę nadano obiektom noclegowym koło Krzywcza dedykowanym miłośnikom Tolkiena
a) Tolkienówka
b) Pacanówka
c) Muranówka
d) Hobbitówka

13. Ile co najmniej rodzajów usług z zakresu odnowy biologicznej musi oferować hotel 5*, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

14. PMS Labs stworzyło nowy polski system do zarządzania hotelem:
a) Opera
b) Symfonia
c) Hotellion
d) BMS
15. Który z wymienionych hoteli został lauratem konkursu "Hotel z pomysłem" w 2020 roku?
a) Cukrownia Żnin
b) Bachleda Residence Zakopane
c) Nobu Hotel Warszawa
d) Nosalowy park Hotel & SPA Zakopane
16. Najstarszą siecią luksusowych hoteli w Europie jest:
a) Kempinski Hotels
b) Aman Resorts
c) Marriot international
d) Four Seasons Hotels and Resorts
17. W którym hotelu - luksusowej rezydencji można spotkać Białą Damę?
a) Gotyk House w Gdańsku
b) Zamek w Rynie
c) Zamek w Kórniku
d) Hotel Bristol

18. Który hotel powstał z inicjatywy Ignacego Paderewskiego:
a) Grand Hotel w Łodzi
b) Bazar w Poznaniu
c) Hotel Bristol Warszawa
d) Metropol Warszawa

19. Konkurs "Turystyczne Mistrzostwa Blogerów" powstał z inicjatywy:
a) IGHP
b) UNWTO
c) PHH
d) POT
20. Ustawowy zakaz palenia w miejscach publicznych w tym w hotelach i lokalach gastronomicznych wprowadzono w roku:
a) 1995
b) 2000
c) 2008
d) 2010
21. Co oznacza skrót GDS
a) General Dystribution Service
b) Global Discount System
c) Global Data Service
d) Global Dystribution System
22. Ten hotel trafił do księgi Guinessa jako największy budynek obraz, przypomina trójcę chińskich bóstw gwiezdnych - Fu Lu Shou
a) Tylfull Hotel
b) Jingbin Hotel
c) Tianzi Hotel
d) Wang Jing Xiao Zhu
23. Która sieć hotelowa jest największą na świecie pod względem licby pokoi. Sieć istnieje od 1927 roku (marzec 2021)
a) Oyo Rooms
b) Marriot International Bethesda
c) Jin Jiang International Holdings
d) Hilton Worldwide Holdings

24. „Crème de la crème” to:
a) coś najlepszego
b) wisienka na torcie
c) twardy orzech do zgryzienia
d) ciasto ze śmietaną i nadzieniem układane warstwami
25. „Dzień Hotelarza” obchodzony jest w Polsce:
a) 29 lipca
b) 10 czerwca
c) 27 września
d) 15 października
26. „Eiswein” to:
a) niemiecki deser z dodatkiem alkoholu
b) puchar lodowy z czekoladą i spirytusem popularny w Europie Zachodniej
c) słodkie i ekstraktywne wino, popularne w Niemczech i Kanadzie
d) austriackie lub niemieckie wino z goździkami, cynamonem, sprzedawane w okresie świąt Bożego Narodzenia
27. Najnowszym czasopismem skierowanym do branży HoReCa jest:
a) „Szef kuchni”
b) „Restauracja”
c) „Poradnik Restauratora”
d) „Restaurant Management”

28. Krakowskie Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA odbywają się równocześnie z targami:
a) ENOGASTRO
b) POLAGRA
c) GASTROFOOD
d) INVESTHOTEL

29. Która sieć hotelowa podczas pandemii zaadoptowała kontenery morskie –„ekoboksy” tworząc hotele rozproszone?
a) BW
b) Arche
c) Scandic
d) Hotele Nosalowy
30. Zuppa inglese to:
a) deser
b) long drink
c) zupa chłodnik
d) zupa dla diabetyków
31. „Frutti di Mare” to”
a) owoce egzotyczne
b) owoce cytrusowe
c) skorupiaki i mięczaki
d) owoce krajów śródziemnomorskich
32. KT-1- Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego jest składane do:
a) PIT
b) GUS
c) IGHP
d) PTTK

33. Zupą nie jest:
a) Okroszka
b) Gazpacho
c) Awgolemono
d) Barszcz Sosnowskiego

34. Statuetki „Hermesa Kulinarnego”- najbardziej wyróżniającym się postaciom
a) Kurt Scheller
b) Fundacja Marty Gessler
c) Czasopismo „Poradnik Restauratora”
d) Stowarzyszenie ROS ( Rączka –Okrasa – Sowa)

w branży HoReCa przyznaje i wręcza:

35. Według obowiązujących przepisów -podawanie śniadań do pokoju na życzenie gości jest wymagane w pensjonatach kategorii:
a) od 1* do 5*
b) od 3* do 5*
c) tylko w 4* i 5*
d) nie jest wymagane w pensjonatach
36. Według obowiązujących przepisów – restauracja jest wymagana w :
a) domach wycieczkowych kategorii I
b) pensjonatach kategorii 4* i 5*
c) domach wycieczkowych kategorii I i II
d) pensjonatach kategorii 5*
37. Ryż Aplati to ryż :
a) Biały
b) Żółty
c) Zielony
d) Czerwony

38. Węgierskim tortem jest:
a) "Tort Dobosa”
b) „Tort Sachera”
c) „Tort Pischingera”
d) „Tort Szwarcwaldzki”

39. Jeden z hoteli pretendujących do tytułu Hotel z Pomysłem 2021 to hotel w przyjaźni ze środowiskiem i regionalnymi dostawcami. Menu w
restauracji Natura bazuje na regionalnych produktach, a także na porach roku. Hotelem tym jest:
a) Harmony w Kołobrzegu
b) Saltic Resort & SPA w Grzybowie
c) Royal Tulip w Szczyrku
d) Forest w Międzyzdrojach
40. Przykładem włoskich zimnych zakąsek są:
a) antipasti
b) aperitivo
c) cannelloni
d) cannolli
41. Herbata serwowana na gorąco z ziarnami kardamonu, szczyptą kopru, cukrem, a w chwili wrzenia dodawane jest mleko to herbata:
a) po rosyjsku
b) mazagran
c) po indyjsku
d) po gruzińsku
42. Chateaubriand to:
a) rodzaj dania mięsnego z jagnięciny z kością (tzw. kotlet jagnięcy)
b) rodzaj grubego befsztyku z polędwicy wołowej
c) wino francuskie, wytrawne z rejonu Loary
d) deser z małych bez wypełnionych kremem jajecznym i karmelem
43. Gin jest alkoholem produkowanym z:
a) trzciny cukrowej
b) jabłek
c) jałowca
d) jęczmienia

44. Enoturystyka to:
a) turystyka ekologiczna
b) turystyka winiarska
c) turystyka kwalifikowana
d) odmiana sylwanoturystyki
45. Logo w postaci zielonego prostokąta z białymi gwiazdkami układającymi się w listek to:
a) logo żywności przeznaczonej dla wegetarian
b) oficjalne logo żywności ekologicznej w Unii Europejskiej
c) logo żywności pochodzącej z nieskażonych chemiczne obszarów Polski
46. Dlaczego sprzęty kuchenne z miedzi zostały wyeliminowane z powszechnego użycia?
a) miedź stała się metalem zbyt drogim
b) miedź niszczy kwas askorbinowy i nienasycone kwasy tłuszczowe
c) miedź przenika do potraw zmieniając na niekorzyść ich smak
47. Metoda sous-vide jako metoda obróbki cieplnej w gastronomii została przyjęta we Francji przez Georgesa Pralusa w 1974 roku. Metoda ta polega na:
a) ogrzewaniu w łaźni z cyrkulacją wody w ściśle określonej temperaturze, surowca zamkniętego próżniowo w worku z tworzywa sztucznego
b) to gotowanie surowca w temperaturze 105-120°C w podwyższonym ciśnieniu
c) to pieczenie w nawilżonym powietrzu w temperaturze 150°C
48. Kuchnia fusion to:
a) to określenie kuchni przyszłości
b) to łączenie tradycyjnych przepisów ze wszystkich kuchni świata w taki sposób, aby stworzyć odmienną potrawę łączącą różne smaki
c) to inne określenie kuchni molekularnej
49. Foodpairing to:
a) łączenie nietypowych składników, które pozornie do siebie nie pasują
b) to zestaw dań kuchni molekularnej, zwany również „momentami”
c) to podawanie potraw w naczyniach, które wzmacniają wrażenia zmysłowe

50. Żywność wygodna to termin stosowany:
a) do określenia żywności, która pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie posiłku
b) wyłącznie w stosunku do produktów instant, z których otrzymujemy danie po dolaniu wody
c) jedynie do określenia dań, które przed podaniem należy podgrzać
51. Jakiego szlaku kulinarnego atrakcją jest pałac w Mierzęcinie?
a) Sandomierski Szlak Winiarski
b) Białostocki Szlak Kulinarny
c) Lubuski Szlak Wina i Miodu
52. Mrowisko, czyli smażone w tłuszczu kawałki ciasta zbijanego, polane miodowym sosem i posypane makiem są deserem typowym dla:
a) Podkarpacia
b) Kujaw
c) Suwalszczyzny
53. Pierekaczewnik posiadający europejski certyfikat Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności należy to specjałów kuchni:
a) polskich Tatarów z Podlasia
b) litewskiej mniejszości z Puńska i Sejn
c) ormiańskiej mniejszości z Dolnego Śląska
54. Promowane od wielu lat mięso w województwie kujawsko-pomorskim to:
a) wołowina
b) gęsina
c) jagnięcina
55. Chronione Oznaczenie Geograficzne (CHOG) otrzymuje produkt, którego:
a) każdy etap produkcji odbywa się w określonym regionie geograficznym
b) przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się w określonym regionie
c) produkcja odbywa się zgodnie z tradycyjną recepturą, przekazywaną od 100 lat
56. Sherry popularne zwłaszcza w Anglii wino wzmacniane powstaje z:

a) czereśni
b) wiśni
c) winogron
57. Pilzner to piwo:
a) jasne piwo dolnej fermentacji, produkowane wyłącznie ze słodu jęczmiennego
b) ciemne piwo górnej fermentacji, warzone z dodatkiem palonego jęczmienia
c) piwo spontanicznej fermentacji, wytwarzane bez udziału drożdży piwowarskich
58. Kawior żydowski to potrawa, której głównym składnikiem jest:
a) drobiowa wątróbka
b) cebula
c) pokruszona maca
59. Z jakiego szczepu winorośli wytwarzany jest głównie szampan?
a) chardonnay
b) sauvignon blanc
c) solaris
60. Porto to wzmacniane wino pochodzące z:
a) Francji
b) Portugalii
c) Włoch

