1. Chcąc zachować zasady koszerności nie powinniśmy podać gościowi z Izraela:
hot doga
smażonej gęsiej wątróbki;
drobiowych sznycli duszonych w śmietanie;
pieczonej jagnięciny.
2. Ślimaki serwowane z czosnkiem i masłem pietruszkowym są tradycyjnym daniem w:
Bordeaux;
Bretanii;
Brukseli
Burgundii.
3. Skóra wieloryba (mattak), bogata w witaminę C jest przysmakiem mieszkańców:
Grenlandii;
Wysp Kanaryjskich;
Wyspy Wielkanocne
Portugalii.

4. Jaki tytuł nosiła pierwsza polska książka kucharska?
365 obiadów za pięć złotych
Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia
Compedium Ferculorum albo zebranie potraw
Kalendarze ziemiańskie
5. Eintopf to:
Dania wielogarnkowe
Dania jednogarnkowe
Dania z ogniska
Dania z grilla
6. W czasie rozbiorów Polski kuchnia poznańska przyjęła wiele dań z kuchni:
Czeskiej
Rosyjskiej
Niemieckiej
Włoskiej
7. Jaka zupa pojawia się podczas Wigilii w Wielkopolsce i na Śląsku
Zupa migdałowa i rybna
Barszcz
Zupa grzybowa
Zupa z siemienia lnianego
8. Typowymi symbolami polskiej gościnności są:
Chleb i sól
Chleb i pieprz
Mocny alkohol
Suto zastawiony stół

9. Kto uchodzi za twórcę określenia „restauracja”?
Boulanger
Marco Polo
August Escoffer
Henri Gault
10. Silne uzależnienie społeczeństwa od samochodów przyczyniło się m.in. do rozwoju przydrożnych lokali,
jakiego
typu?
Fast
food
Take-out food
Take-away
Drive-thru
11. Kto skonstruował pierwszy kolejowy wagon restauracyjny w 1968 r.?
George Mortimer Pullman
Marco Polo
August Escoffer
Henri Gault
12. Jak zwana jest „wysoka kuchnia”, z charakterystycznymi cechami: starannym przygotowywaniem potraw
i ich prezentacją na talerzu, przyrządzaniem potraw z najlepszych świeżych , często bardzo rzadkich i drogich
składników, komponowaniem posiłków z małych, ale wysublimowanych dań, bogatym wyborem win,
najwyższej
Fast food klasy obsługą, a także wysokimi cenami?
Take-out food
Haute cuisine
Nouvelle cuisine
13. Jak zwana jest technika kulinarna polegająca na utrwalaniu potrawy złożonej z surowych lub częściowo
ogrzewanych składników jest szczelnie zamknięta pod próżnią w worku z tworzywa sztucznego, a następnie
ogrzewana w łaźni wodnej i szybko schładzana?
molekularna
Fusion
Slow food
Sous-vide
14. Jak zwana jest kuchnia, która polega na łączeniu tradycyjnych przepisów ze wszystkich kuchni świata w
taki sposób, aby stworzyć nową odmianę potrawy z połączenia nietradycyjnych składników, smaków,
sposobów
przyrządzania i podania?
kuchnia
foodpairing
kuchnia molekularna
kuchnia fusion
kuchnia slow food
15. Jak zwana jest kuchnia, która charakteryzuje się nowym podejściem do sztuki kulinarnej, polegającej na
niekonwencjonalnych potraw z użyciem urządzeń i technik dotąd nie stosowanych do tych celów, a także
nowych i nietradycyjnych zestawień surowców, ponadto wykorzystuje się w niej wiedzę z zakresu nauk
ścisłych, foodpairing
głównie chemii i fizyki?
kuchnia
kuchnia molekularna
kuchnia fusion
kuchnia slow food

16. W diecie peskowegetarian występują:
ryby
wołowina
jaja
niewielkie ilości drobiu
mleko
17. Restauracje typu „fine dining” to lokale:
z niższej kategorii
z wyższej kategorii
z pełnym serwisem i profilowanym menu
z samoobsługą
18. W obiektach bazy noclegowej posiłki są często wliczone w cenę usług noclegowych. Stosuje się przy tym
zwyczajowe oznaczenia, wskaż te, które oznaczają śniadanie, obiad i kolację:
AB
AP
CB
FP
FB
19. W jakich polskich miastach funkcjonują hotele Moxy?
Szczecin
Wrocław
Gdańsk
Katowice
20. Jaki Jubileusz obchodzić będzie w tym roku Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada?
100-lecia
75-lecia
60-lecia
85-lecia
21. Które urodziny obchodzi w tym roku czasopismo „Hotelarz”?
50 urodziny
55 urodziny
60 urodziny
65 urodziny
22. Najważniejszy obecnie akt prawny dotyczący hotelarstwa w Polsce to: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. … (dokończ
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
23. W IV kwartale 2021 roku Polski Holding Hotelowy zawarł umowy warunkowe na zakup pakietu kontrolnego akcji
(69,7 proc.) oraz udziałów (67,4 proc.) w dwóch spółkach należących do Grupy Kapitałowej KGHM:
Interferie SA
Elbest
Geovita
Interferie Medical SPA sp. z.o.o.

24. 28 grudnia 2021 Grupa Arche otworzyła na Dolnym Mieście w Gdańsku kompleks, docelowo z 256 pokojami i
Kamienica Heweliusza
Dwór Uphagena
Pałac Solidarności
Fabryka Stocznia
25. Przy ul. Stradomskiej 25 w Krakowie otwarty ma zostać hotel z ok. 80 pokojami i basenem sieci IHG Hotels & Resorts
Marriott
Sheraton
Indigo
Westin
26. W sprzedaży jest blisko 500-stronicowa książka – pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku. Jej autor,
Robert Woliński, przez 15 lat gromadził fakty dotyczące wybitnych hotelarzy, dzięki czemu powstało unikatowe
kompendium
Hospes
Hospitiwiedzy
Sacer na skalę światową. Ta książka to:
Najsławniejsi hotelarze wszech czasów
Poczet hotelarzy świata
Top 20 – Najznakomitsi Hotelarze
27. W 10 lat po otwarciu pierwszego hotelu w Polsce sieć Puro Hotel rozpoczyna ekspansję zagraniczną – pierwszy hotel
otwarty ma zostać w centrum europejskiego miasta. Prace przy nim rozpocząć mają się na początku przyszłego roku.
Hotel powstanie w:
Pradze
Bratysławie
Bukareszcie
Budapeszcie
28. Rada Hoteli Fundacji Harmony Hotels podjęła decyzję o zmianie nazwy Fundacji Harmony Polish Hotels (wcześniej
działającej jako Polish Prestige Hotels) na:
Polskie Hotele Niezależne
Dobre Bo Polskie
Teraz Polska
Hotel For You
29. Firma Innovatic, powiązana z Centrum Medycznym „Medyk”, kupiła za 19 mln zł hotel Prezydencki w Rzeszowie przy
galerii handlowej Millenium Hall. 98-pokojowy obiekt na razie nadal pełnić będzie funkcje hotelowe, ale docelowo
powstać ma tam:
Biurowiec
Prywatny szpital
Nowoczesna przychodnia
Centrum Kultury i Sztuki Nowoczesnej
30. Inwestor tego obiektu określił datę otwarcia na 1 czerwca, aby zdążyć przed sezonem. Ten hotelu zlokalizowany w
Pobierowie, docelowo z ok. 1,1 tys. pokoi, to hotel:
Radisson Blue Baltic
Gołębiewski
Sandra Resort
Marriott SPA

31. W „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja zawarty został przepis na:
piernik dojrzewający
ćwikłę
chłodnik litewski
czarną polewkę

32. Jakie dwa alkohole są motywem przewodnim powołanego w 2015 roku szlaku kulinarnego Dolnego
Śląska?
piwo i wódka
wino i miód pitny
piwo i wino
wino i nalewki owocowe
33. Restauracja El Bulli uznana za najlepszą na świecie w 2002, 2006, 2007, 2008 i 2009 prowadzona przez
braci Adría uznana była za centrum:
kuchni śródziemnomorskiej
gastronomii molekularnej
weganizmu
tradycyjnej kuchni hiszpańskiej
34. W recepcji hotelu w Lublinie, przybyły gość pyta o regionalne specjały. Pracownik hotelu proponuje mu,
aby spróbował:
półgęska
oscypka i bryndzy
cebularza i forszmak
wędzonego pstrąga
35. Moda na piwa rzemieślnicze przybyła z:
USA
Czech
Niemiec
Wielkiej Brytanii
36. Jaki elegancki kompleks wypoczynkowy posiada jedną z największych w Polsce winnic, winiarnię, stadninę
koni oraz Grape Spa?
Pałac Mierzęcin
Pałac Kombornia
Pałac Suchary
Zamek Czocha
37. Zupę bouillabaisse polecił gościowi jako lokalną atrakcję kulinarną recepcjonista pracujący w hotelu:
Madrytu
Rzymu
Marsylii
Rygi
38. Londyński hotel w którym po raz pierwszy organizowano specjalne kolacje dla widzów wychodzących z
teatru,
The
Ritzto:
The Dorchester
Hotel Savoy
Claridge's
39. Dania z grilla przyrządzane nad kominem prowadzącym do żarzącego się, wciąż czynnego wulkanu można
spróbować w restauracji:
El Diablo na Lanzarote
Trattoria da Nennella w Neapolu
restauracja Fuji Lake Hotel
restauracja Etna we Wrocławiu

40. Małopolskie produkty o Chronionej Nazwie Pochodzenia:
oscypek i bryndza
fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca
cebularz
obwarzanek krakowski
41. Chcąc spróbować autentyczny tort Sachera musimy udać się na wycieczkę do:
Aten
Berlina
Zurychu
Wiednia
42. W restauracji hotelowej polecimy gościowi na aperitif:
koniak
lekkie hiszpańskie sherry
calvados
lekki drink na bazie wermutu
43. Święto Młodego Wina organizowane jest późną jesienią w:
Sandomierzu
Zielonej Górze
Krośnie
Wrocławiu
44. Wskaż w których miastach turyści mogą skorzystać z usług hoteli należących do grupy Accor:
Szczecin
Poznań
Jelenia Góra
Inowrocław
Zamość
45. Blockout dates - co oznacza w hotelarstwie - wskaż prawidłową odpowiedź:
we wskazanych datach nie obowiązuje promocja
hotele objęte 100% rezerwacją, nie posiadają dostępnych pokoi w wybranym terminie
w wybranym terminie nie obowiązują stawki cenowe-ceny zakontraktowane na dany rok
zablokowana sprzedaż - błąd systemu rezerwacyjnego
46. Jakie zadania spełniają programy lojalnościowe - zaznacz prawidłowe odpowiedzi
Inicjują kontakty - pozyskują klientów-gości.
Przekazują informacje dotyczące innowacji w świadczonych usługach.
Badają konkurencję.
Są pomocne przy przeprowadzaniu audytów wewnętrznych.
Zachęcają do dokonywania zakupów poprzez systemy promocji, zniżek czy korzyści wynikających z posiadania statusu
Pozyskują informacje co do postaw i zachowań zakupowych oraz preferencji gości .
47. Wskaż które z niżej podanych marek uczestniczą w programie lojalnościowym ALL Accor Life Limitless
Novotel
Focus
Pullman
Qubus
Raffles

48. W których z podanych marek możesz zdobywac punkty programu lojalnościowego Marriott Bonvoy
Mercure
Marriott
Sheraton
Fairmont
Protea Hotels
The Ritz-Carlton
49. Wskaż w których destynacjach zlokalizowane są hotele sieci Radisson w Polsce
Bydgoszcz
Kołobrzeg
Gdańsk
Szklarska Poręba
Łódź
Bytom
50. W którym z podanych poniżej obiektów litewski książę Witold omawiał pokój z Krzyżakami w 1410 roku?
Zamek Ryn na Mazurach
Gotyk House w Gdańsku
Grand Hotel Tiffi
Zamek Krzyżacki w Malborku
Hotel Pałac Czarny Las
Zamek Karpniki
51. Wskaż eksploatacyjne wskaźniki oceny przedsiębiorstwa hotelowego
klasyfikacja typów pokoi
wskaźnik frekwencji
wskaźnik podwójnej zajętości
średnia cena
średnia długość pobytu
przychód na dostępny pokój
52. Wskaż formalne wzorce jakościowe we współczesnym hotelarstwie
wystrój hotelu
TQM
normy ISO
kategoryzacja
standaryzacja
lokalizacja
rekomendacja
53. Kategoryzacja służy do:
zarządzania reklamacjami
ochrony interesów klienta poprzez ułatwienie egzekwowania należytego wykonania usług w hotelu
określa wielkość obiektu, stan budynku, poziom i zestaw wyposażenia jednostek mieszkalnych
określa wielkość jednostek mieszkalnych
zarządzania audytami np. HACCP
54. Grupa Focus Hotels posiada 14 hoteli w Polsce. Wskaż, które marki należą do grupy.
Grand Focus Hotel
Focus Hotel Standard
Focus Hotel Premium
Focus Hotel

55. Cervesario to
piwny ekspert i degustator
ważny gość, cudzoziemiec
czerwone , musujące wino
kiper
56. W zabytkowym budynku klasztoru Franciszkanów z XVII powstał hotel Herbal z winiarnią win
regionalnych i klasztornych.Obiekt ten znajduje się w miejscowości:
Puławy
Wrocław
Rudy Raciborskie
Kąty Wrocławskie
57. Wermutem jest:
Martini
Witosha
Cinzano
Ciociosan
58. Uzdrowiskiem jest miejscowość :
Spa
Vichy
Piza
Baden Baden
59. Mariańskie Łaźnie to:
Popularne łaźnie parowe firmy Mariański
ulubione miejsce relaksu królowej Marysieńki Sobieskiej
uzdrowisko w Republice Czeskiej
nowoczesne bemary podgrzewające potrawy do temperatury 75-90 °C
60. Słoninę oblaną czekoladą można spróbować w:
Lwowie;
Samarze;
Rzymie
Rejkiawiku

