В збірнику вміщені комплексні кваліфікаційні завдання для проведення
кваліфікаційної атестації в ПТНЗ з професії кухар (3 і 4 розряду).

Укладач: Костючик Світлана Луківна, викладач спецдисциплін Камінь-Каширського
ВПУ

Розглянуто та схвалено на засідання методичної комісії педагогічних працівників
професій ресторанного господарства
Протокол №2 від 11.10.2012 р.

Кваліфікація: кухар IІІ розряду
Варіант I
Початковий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей,із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. Напівфабрикат-це:
а) сировина;
б) кулінарний виріб;
в) продукт, що пройшов обробку, але не доведений до кулінарної готовності.
2. Укажіть які сполуки відносять до неорганічних:
а) мінеральні речовини;
б) білки;
в) вуглеводи.
3. Укажіть, які з перерахованих продуктів відносяться до білкових:

а)
б)
4. Укажіть,які жири відносять до легкоплавких:

в)

а)
б)
в)
5. При тривалому варінні бульйонів з жирами відбувається:
а) денатурація;
б) емульгація;
в) карамелізація.
6. Укажіть, які овочі відносять до вегетативних:

а)

б)

в)

г)

7. Картоплю нарізану
а) смаження основним способом;
б) смаження у фритюрі;
в) варіння.

використовують для:

8. Обробку:
проводять так:
а) сортують, миють, нарізують.
б) сортують, миють, вирізують плодоніжку;
в) сортують, калібрують, вирізують плодоніжку.
9. Укажіть,яка з перерахованих риб має найбільшу харчову і смакову цінність::

а)
б)
в)
10. Пластування риби – це:
а) нарізання риби на кругляки;
б) ділення обробленої риби на два філе;
в) зрізання реберних кісток.
11. Укажіть, які існують види господарського обліку:
а) бухгалтерський, управлінський, фінансовий;
б) бухгалтерський, статистичний, оперативний;
в) оперативний, фінансовий, статистичний.
12. Як називається механічне коливання твердих тіл:
а) шум; б) вібрація; в) ультразвук.
13. В якому із поданих розчинів не обробляють яйця перед використанням:
а) розчині соляної кислоти;
б) розчині хлорного вапна;
в) розчині харчової соди.
14. Укажіть м’ясорубку «Braun G 1300К:

а)

б)

в)

г)

15. При складанні меню, що із перерахованих страв пишуть спочатку:

а)
б)
в)
16. Яйця замінюють на меланж у співвідношенні:
а) 1:1;
б) 1:2;
в) 1:4.
17. Скільки кілограмів картоплі потрібно завантажувати за один робочий цикл в машину МОК
- 150:
а) 6 – 7 кг;
б) 3 – 4 кг;
в) 15 – 20 кг.
18. :Укажіть, який Закон гарантує право громадян на безпечні та шкідливі умови праці:
а) про охорону праці;
б) Конституція України;
в) Закон України «Про освіту».
19. Яку роль відіграють мухи в інфекційному процесі?
а) збудників інфекцій;
б) джерел інфекцій;
в) переносників інфекцій;
г) бактеріоносіїв.
20. Укажіть з яким виходом у збірнику розроблені рецептури на гарніри:
а) 500г;
б) 500 – 1000г;
в) 1000г.

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 2 балами.

1. Рідкою основою

2. Котлетну масу
…

супів є:

вибивають, щоб вона стала …, а вироби

3. Перерахуйте прості форми нарізування …
4. Харчові інфекції – це….…

5.
призначені для ...
6. Підлітків дозволяється приймати на роботу з ...
7. Назвіть посуд, який використовують для варіння страв у невеликій кількості ...

8. Такі крупи, як

,

,
молоці розварюються …, спочатку варять у …, доварюють у ...

,

9. Бухгалтерський облік – це.....

10.
містить три взаємопов’язані розділи ...
11. При повторному нагріванні каш, їх початкові властивості ...
12. До капустяних овочів відносять ...
13. Яєчний меланж – це ...

14. Яка тривалість варіння
?
15. Метрологічні умови у виробничих приміщеннях створюють системи…

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 3 балами.
1. Опишіть вимоги до організації робочого місця кухаря

в

2. Опишіть принцип дії протиральної машини МПР – 350, зображеної на рисунку.

3. Складіть технологічну схему розбирання риби на порціонні шматочки – кругляки.

4. Розрахуйте кількість крупи, рідини, яку необхідно взяти, щоб приготувати 12 кг рисової
розсипчастої каші ( на 1 кг потрібно: 357г крупи; 0,75л рідини).
5. Опишіть вимоги безпеки праці під час приготування м’ясного фаршу.
6. Порівняйте поняття: «Дезинфекція», «Дезинсекція», «Дератизація».

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 4 балами.

1. Опишіть правила приготування каш.

2. Який з перерахованого посуду використовують для подавання перших страв:

1.

2.

5.

6.

3.

7.

4.

4.

8.

3. Складіть сировинну відомість продуктів необхідних для приготування 45 порцій страви
«Капуста тушкована» згідно з рецептурою №315 (ІІІ) 2009р.

№ з/п

Назва сировини

1.

Капуста свіжа

2.

Оцет 3% - ий

3.

Кулінарний жир

4.

Томатне пюре

5.

Морква

6.

Петрушка (корінь)

7.

Цибуля ріпчаста

8.

Лавровий лист

9.

Перець

10.

Борошно пшеничне

11.

Цукор - пісок

Одиниці
виміру

«Капуста тушкована» згідно з
рецептурою №315(ІІІ)2009р.
на 40 порцій

Всього
г (кг)

4. Правила техніки безпеки при експлуатації машин для обчищання картоплі.
5. Опишіть будову м’ясорубки ЕМШ-35/135.

6.Чому мікрофлора фаршу значно більша ніж м’яса?

Кваліфікація: кухар IІІ розряду
Варіант IІ
Початковий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей, із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. Страва - це:
а) поєднання продуктів харчування, які доведені до кулінарної готовності, порціоновані,
оформлені і готові до споживання;
б) кулінарний виріб;
в) продукт, що пройшов обробку, але не доведений до кулінарної готовності.
2. Укажіть які сполуки відносять до органічних:
а) мінеральні речовини;
б) білки;
в) вода.
3. Укажіть, яку форму мають биточки:

а)
б)
в)
г)
4. Щоб запобігти потемнінню оброблені печериці зберігають:
а) в підкисленій воді; б) в підсоленій воді; в) в холодній воді.
5. Що таке виробничий травматизм:
а) невиконання працівником трудових зобов’язань;
б) явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на
виробництві;
в) це інструктаж, що проводиться з поступаючим на роботу.
6. Укажіть, які овочі відносять до плодових:

а)
б)
в)
7. Укажіть в якому цеху готують страви з яєць:
а) в соусному відділенні гарячого цеху;
б) в холодному цеху;
в) у кулінарному цеху.

г)

8. Які органи мають право здійснювати санітарно - харчовий нагляд:
а) бракеражна комісія;
б) директор підприємства;
в) санепідеміологічна станція;
г) харчова лабораторія.
9. Укажіть,яка з перерахованих риб відноситься до безлускатої:

а)
б)
в)
10. До моносахаридів відносять:
а) крохмаль;
б) лактозу;
в) сахарозу.
11. Укажіть, які підприємства ресторанного господарства користуються першим варіантом
збірника рецептур:
а) закусочні;
б) ресторани, кафе вищої категорії;
в) їдальні закритого та відкритого типу.
12. Кожен, хто виявив пожежу, зобов’язаний сповістити пожежну охорону:
а) про пожежу і наявність в приміщені людей;
б) про точне місце пожежі;
в) про точне місце пожежі, наявність у приміщені людей і своє прізвище.
13. Найсприятливішим середовищем для розмноження стафілококу є:
а) яйця качок;
б) м’ясо птиці;
в) молочнокислі продукти.
14. Укажіть,що є робочою камерою картопле очисної машини МОК - 250:
а) циліндрична місткість;
б) бак;
в) діжа.
15. Укажіть до якого типу макаронних виробів відносять пера:
а) фігурних;
б) ниткоподібних;
в) трубчастих.
16. Готові каші зберігають так::
а) на марміті при tо 60-65оС протягом 2 год;
б) на марміті при tо 70-80оС протягом 4 год;
в) на марміті при tо 70-80оС протягом 5 год.
17. Укажіть найменшу частину машини:
а) вузол;
б) деталь;
в) станина.

18. Як називається швидке горіння пальної суміші без утворення стиснутих газів:
а) займання;
б) спалах;
в) вибух;
г) тління.
19. Найсприятливішим середовищем для розмноження сальмонели є:
а) м’ясо птиці;
б) яйця качок;
в) молочнокислі.
20. Укажіть з яким виходом у збірнику розроблені рецептури на юшки:
а) 500г;
б) 500 – 1000г;
в) 1000г.

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 2 балами.

1. Як солять яйця при смажені яєчні натуральної:

2. Биточки рибні мають розміри

3. При приготуванні картопляного пюре
4. Мікробні інтоксикації – це …

…

…

треба виконувати такі операції …

5.
призначені для …
6. Метеорологічні умови у виробничих приміщеннях створюють системи…
7. Назвіть посуд, який використовують для смаження страв …
8. Напівфабрикат «Тюфтельки м’ясні» панірують у …

а)
б)
в)
9. Основний нормативно – технічний документ кухаря.....

10. Для обробки
використовують інструменти…
11. За характером рідкої основи поділяють на чотири групи…
12. До овочів відносять…
13. Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на … ступеней.

14. Технологічний процес обробки м’яса
15. Вареники готують з начинками …

складається з таких операцій …

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 3 балами.
1. Назвіть функції підприємств ресторанного господарства.

2. Опишіть принцип дії машини МОК -150
для обчищання картоплі.
3. Складіть технологічну схему розбирання риби цілою тушкою.

4. Визначити масу відходів при обробці 14 кг
в лютому місяці.
5. Що відноситься до первинних засобів пожежогасіння?

6. Опишіть правила обробки

перед використанням.

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 4 балами.
1. Напишіть технологічну послідовність приготування перших страв.
2. Який з перерахованого посуду використовують для подавання других страв:

1.

2.

4.

7.

5.

3.

6.

8.

3.Опишіть порядок розслідування професійного захворювання на виробництві.
4.Складіть сировинну відомість продуктів необхідних для приготування 25 порцій страви
«Помідори фаршировані яйцем і цибулею» згідно з рецептурою №115 (ІІ) 2009р.

№ з/п

Назва сировини

1.

Помідори свіжі

2.

Яйця

3.

Цибуля зелена

4.

Цибуля ріпчаста

5.

Майонез

6.

Соус Південний

Одиниці
виміру

«Помідори фаршировані
яйцем і цибулею» згідно з
рецептурою №115(ІІ)2009р.
на 40 порцій

5.Назвіть позначені цифрами деталі овочерізки моделей МРОВ - 160.

6.Коли найчастіше відбуваються харчові епідемії холери?

Всього
г (кг)

Кваліфікація: кухар IІІ розряду
Варіант IІІ
Початковий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей,із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. Укажіть до якої групи овочів відноситься
а) коренеплодів;
б) бульбоплодів;
в) десертних.

2. Перед тепловою обробкою
а) теплій воді;
б) холодній воді;
в) гарячій воді.
3. Горючі гази поділяють на:
а) природні;
б) природні і штучні;
в) штучні і додаткові.

:

замочують у:

4. Причиною отруєння їстівними
можуть бути:
а) тривалий час зберігання перероблених грибів;
б) довготривала термічна обробка;
в) невідповідна нарізка.
5. Укажіть, яку із вказаних круп не промивають:

а)
б)
в)
6. Укажіть в якій воді найкраще варити овочі:
а) у жорсткій зі значним вмістом солей кальцію;
б) у кислому середовищі;
в) у м’якій воді, яка міститься менше солей кальцію.

г)

7. Картоплю нарізану
а) припускання;
б) смаження у фритюрі;
в) варіння.

використовують для:

8. Обробку
проводять так:
а) сортують, миють, нарізують.
б) сортують, миють, відрізують плодоніжку;
в) сортують, калібрують, вирізують плодоніжку.
9. Укажіть,яка з перерахованих риб покрита кістковими жучками:

а)
б)
в)
10. Припускання – це:
а) варіння продукту в невеликій кількості води;
б) варіння продукту при повному занурені у воду;
в) варіння продукту на парі.
11. Сировину для приготування страв беруть по масі:
а) брутто;
б) брутто і нетто;
в) нетто.
12. За яким номером слід викликати медичну допомогу:
а) 101; б) 102; в) 103; г) 104.
13. Вкажіть термін зберігання розведеного яєчного порошку:
а) 30 хв;
б) не зберігають;
в) 1 год.
14. Укажіть м’ясорубку моделі Fimar:

а)

б)

в)

г)

15. Закладка салатів у збірнику рецептур розрахована на:
а) 1000 г; б) 500 г; в) 1 порцію.
16. Для заміни яйця масою 40 г меланжу беруть:
а) 30г;
б) 40г;
в) 55г.
17. Картопля якого розміру буде очищатися швидше:
а) середня;
б) дрібна;
в) велика.
18. Як називається дія струму, що виявляється в розкладі крові:
а) термічна;
б) біологічна;
в) електролітична.
19. Які чинники зовнішнього середовища належать до фізичних?
а) температура;
б) отруйні речовини;
в) випромінювання;
г) антибіотики.
20. Укажіть з яким виходом у збірнику розроблені рецептури на борщі:
а) 500г;
б) 500 – 1000г;
в) 1000г.

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 2 балами.
1. Запікають яєчні страви в … при температурі…

2.
складається із …
3. Перерахуйте прості форми нарізування картоплі:
4. Гігієна – це …

5.
призначені для …
6. Види електрики …
7. Назвіть посуд, який використовують для смаження страв …

8. Рідкі каші готують з усіх видів круп, крім …
9. Оперативний облік – це ...

10.
призначені для …
11. Обчищені коренеплоди не можна зберігати у воді, тому що…
12. До гарбузових овочів відносять …
13. Омлети – це …

14. Яка тривалість варіння
15. Варені галушки відпускають з …

?

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 3 балами.
1. Опишіть вимоги до організації робочого місця при
приготуванні котлетної маси з м’яса.
2. Опишіть принцип дії кутера KILIA зображеної на рисунку
3. Складіть технологічну схему обробки картоплі:

4. Розрахуйте кількість крупи, рідини, яку необхідно взяти, щоб приготувати 2 кг перлової
розсипчастої каші ( на 1 кг потрібно: 333 г крупи; 0,80 л рідини).
5. Опишіть вимоги безпеки праці під час обробки птиці.
6. Що є джерелом інфекції ?

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 4 балами.
1. Опишіть правила приготування рисової каші ІІ способом ( рис припущений).
2. Який з перерахованого посуду використовують для подавання холодних страв:

1.

4.

7.

10.

2.

3.

5.

6.

8.

9.

11.

3. Складіть сировинну відомість продуктів необхідних для приготування 15 порцій страви
«Капуста тушкована» згідно з рецептурою №315 (ІІІ) 2009р.

№ з/п

Назва сировини

1.

Капуста свіжа

2.

Оцет 3% - ий

3.

Кулінарний жир

4.

Томатне пюре

5.

Морква

6.

Петрушка (корінь)

7.

Цибуля ріпчаста

8.

Лавровий лист

9.

Перець

10.

Борошно пшеничне

11.

Цукор - пісок

Одиниці
виміру

«Капуста тушкована» згідно з
рецептурою №315(ІІІ)2009р.
на 40 порцій

4. Правила техніки безпеки при експлуатації машин для нарізування овочів.
5. Опишіть будову збивальної машини МВ – 35.

6.Чому риба та рибопродукти менш стійкі до дії мікробів, ніж м’ясо?

Всього
г (кг)

Кваліфікація: кухар IІІ розряду
Варіант IV
Початковий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей,із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.
1. Укажіть в яку групу мінеральних речовин відноситься фтор:
а) макроелементів;
б) мікроелементів;
в) ультрамікроелементів.
2. Укажіть в якій воді краще варити овочі:
а) у жорсткій зі значним вмістом кальцію;
б) у кислому середовищі;
в) у м’якій воді, яка містить менше солей кальцію.
3. Укажіть, які з перерахованих продуктів багаті на вітамін С:

а)
б)
в)
4. Обробну дошку розміщують на виробничому столі від краю стола на відстані:
а) 6 см;
б) 10 см;
в) 10 – 12 см.

5. Укажіть, яку довжину має картопля нарізана
а) 4 – 5 см;
б) 3 – 4 см;
в) 5 – 6 см.
6. Укажіть, які овочі відносять до пряних:

а)
б)
7. Укажіть, як зберігають обчищені коренеплоди:
а) у холодній воді;
б) накривши чистою вологою тканиною;
в) у холодній підкисленій воді.

:

в)

8. Обробку
проводять так:
а) сортують, миють, нарізують.
б) сортують, миють, розрізують уздовж, навпіл, видаляють плодоніжку, насіння разом з
м’якоттю, промивають;
в) сортують, калібрують, вирізують плодоніжку.
9. Укажіть, яка з перерахованих риб відноситься до родини лососевих:

а)
б)
в)
10. Обробку риб розпочинають з :
а) видалення луски;
б) видалення голови;
в) видалення твердого спинного плавника.
11. Система спостереження та контролю за визначеними господарськими операціями з
метою швидкого одержання інформації про перебіг процесу виробництва, реалізації
продукції – це …:
а) фінансовий облік;
б) оперативний облік;
в) господарський облік.
12. У яких випадках не можна повертати потерпілого:
а) коли є значні пошкодження хребта та голови;
б) при отруєнні;
в) при незначних опіках.
13. Укажіть, яка отруйна речовина міститься у недовареній квасолі:
а) синильна кислота;
б) соланін;
в) фазин.
14. Для подрібнення м’яса використовують:

а)

б)

в)

15. Укажіть з яким виходом у збірнику рецептур розроблені рецептури на
а) 1000 г;
б) 500 г;
в) 100 г.

16. Яйця замінюють на яєчний порошок у співвідношенні:
а) 1:0,28;
б) 1:2;
в) 1:1.
17. Чому відбивну зі свинини не можна розпушувати на машині:
а) має багато прошарків жиру;
б) має кістку;
в) товщина її більша за розмір завантажувального вікна розпушувача м’яса.
18. Недостатність освітлення призводить до:
а) втоми організму;
б) втоми зору;
в) втоми організму, зору, травмонебезпеки.

19. Страви з
готують в:
а) холодному цеху;
б) соусному відділенні гарячому цеху;
в) спеціальному цеху.
20. Укажіть в якому з перерахованому посуді подають соуси:

а)

б)

в)

г)

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 2 балами.
1. Якість харчових продуктів – це сукупність….

:

2.
3.
4.
5.

Кулінарна обробка
складається з таких послідовних операцій …
Перерахуйте прості форми нарізування моркви :
Мікробні інтоксикації – це …
Машини МОК – 150 призначені для …

6.
бувають…
7. Назвіть посуд ,який використовують для подавання українських страв …
8. Позначте субпродукти, які відносять до І категорії, а які до ІІ категорії:

9. Назвіть основні вимоги до господарського обліку...
10. Збірник рецептур містить страви народів…
11. Перерахуйте вироби з прісного тіста ….

12. Що необхідно зробити, щоб дерунна маса не потемніла?

13. Яйця зварені рідко подають у

на …. по… на порцію.

14. Яка тривалість варіння крупи
?
15. Робота підлітків з вантажами не повинна становити понад … робочого часу.

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 3 балами.
1. Опишіть обробку камбали поданої на рисунку:

2. Опишіть принцип дії просіювала ПМ – 900М4 зображеного на
рисунку:

3. Опишіть розміщення обладнання на ділянці для обробки картоплі в овочевому цеху
подану на рисунку:

4. Розрахуйте кількість крупи, рідини, яку необхідно взяти, щоб приготувати 9 кг рисової
в’язкої каші ( на 1 кг потрібно: 222 г крупи; 0,82 л рідини).
5. Опишіть вимоги безпеки праці під час потрошіння птиці.
6. Опишіть поняття «Фізичний бомбаж», «Хімічний бомбаж», «Біологічний бомбаж».

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 4 балами.
1. Опишіть правила припускання овочів.
2. Який із зображеного посуду використовують в гарячому цеху:

ї

3. Складіть сировинну відомість продуктів необхідних для приготування 20 порцій страви
«Запіканка з сиру» згідно з рецептурою №469 (ІІ) 2009р.

№ з/п

Назва сировини

1.

Сир кисломолочний

2.

Крупа манна

3.

Цукор - пісок

4.

Яйця

5.

Маргарин столовий

6.

Сметана

Одиниці
виміру

«Запіканка з сиру» згідно з
рецептурою №469(ІІ)2009р.
на 20 порцій

Всього
г (кг)

4. Правила техніки безпеки при експлуатації машин для формування вареників.
5. Опишіть класифікацію дисків за призначенням у формі таблиці:
Змінні робочі органи для нарізки овочів

6.Чому варені ковбаси мають менш тривалий час зберігання порівняно до копчених
ковбас?

Кваліфікація: кухар IV розряду
Початковий рівень навчальних досягнень
Варіант I
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей,із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.
1. Яким способом розморожують осетрову рибу?
а) на повітрі; б) у воді; в) комбінованим.
2. Укажіть який термін зберігання великошматкових м’ясних н/ф?
а) 36 год. б) 48 год. в) 24 год.
3. Знайдіть серед традиційних компонентів основну складову борщу:

а)
б)
в)
4. Укажіть,як класифікують соуси за способом приготування:
а) з загусниками,без загусників;
б) гарячі і холодні;
в) рідкі,середньої густини.
5. Яку частину яловичини використовують для смаження?
а) лопаткову;
б) пружок;
в) вирізку.
6. Чи правильне твердження: Пінники – це гарячі,пухкі,солодкі страви,до складу яких
входять збиті в густу піну білки сирих яєць.
а) так; б) ні.
7. Укажіть,яким способом розпушують дріжджове тісто:
а) хімічним; б) механічним; в) біологічним.
8. Налисникам з фруктовою начинкою надають форми:
а) прямокутної; б) рулетика; в) трикутної.
9. Укажіть,який термін зберігання заливної риби при температурі 4-6 :
а) 12 год. б) 10 год. в) 24 год.
10. Карбування – це…
а) нарізування простими формами;
б) нарізання зірочками,гребінцями,шестернями;
в) обточування кульками,горішками,бочечками.
11. Закладку сировини в калькуляційних картках проводять масою:
а) брутто; б) нетто; в) брутто і нетто.
12. Для забезпечення електробезпеки застосовують такий технічний засіб:
а) заземлення; б) інструкція; в) запобіжний надпис.

13. Добова потреба у вуглеводах дорослої людини, зайнятої легкою фізичною працею,
становить:
а)150 г ; б)400 г ; в)600 г.
14. Зазор між якими деталями у хліборізальних машинах визначає товщину нарізання
продуктів?
а) між опорним столиком і лотком;
б) між опорним столиком і кожухом;
в) між опорним столиком і дисковим ножем.
15. За способом розрахунку обслуговування офіціантами ділять на дві форми:
а) повне або часткове обслуговування ;
б) обслуговування з попереднім або подальшим розрахунком ;
в) індивідуальне або бригадне обслуговування.
16. Вкажіть комбінований гарнір:

а)

б)

в)

17. Якість борошна залежить від :
а) сорту борошна;
б) кількості крохмалю;
в) кількості і якості клейковини:
18. Вкажіть, який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві:
а) вступний ;
б) первинний ;
в) цільовий.
19. Які інфекції належать до зоонозів?
а) туберкульоз ;
б) черевний тиф ;
в) сибірка;
г) холера.
20. Чи можна використовувати надщерблений столовий посуд?
а) не можна ;
б) можна ;
в) можна на підприємствах III категорії.

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 2 балами.
1. Назвіть кашу , яку можна зварити зливним способом:
2. Аванзал призначений для …

3. Рідкою основою солодких супів є …
4. Капусняки готують таких видів …
5. Страви з птиці подають під соусами …
6. Націнка- це …
7. Назвіть гарнір, який використовують для запікання риби:
8. У яйці без шкарлупи співвідношення жовтка і білка у % складають відповідно …
9. За ступеням впливу на організм людини шкідливі речовини поділяються на ...
10. Обертова електрична жаровня безперервної дії
ЖОЕ-720 призначена для …
11. Назвіть посуд зображений на рисунку:
12. Додатковий гарнір – це …
13. Бабки відрізняються від запіканок тим,що…
14. Характерною особливістю гарячих закусок є ...
15. Розсольники готують таких видів …

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 3 балами.
1. Опишіть правила нарізання продуктів для відкритих бутербродів.

2. Які засоби мають бути в
для надання першої допомоги?
3. Які продукти забороняється використовувати для приготування дієтичних страв?
4. Назвіть машину, зображену на рисунку та опишіть принцип її дії?

5. Скільки треба взяти грибів білих сушених для заміни 5 кг шампіньйонів свіжих?
6. Як здійснюється обслуговування на підприємствах ресторанного господарства?

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 4 балами.
1. Назвіть частини яловичої туші та опишіть їх призначення.

2. Назвіть прибори, зображені на
рисунку:

3. Складіть таблицю «Терміни зберігання н/ф на підприємствах».
Термін зберігання, год
Напівфабрикати

Великим шматком
Порціонні:

Натуральні

Паніровані

Дрібними шматками

З котлетної маси

загальний

в тому числі на підприємстві
виготовлювачі

4. Правила техніки безпеки при експлуатації машин для гастрономічних продуктів.
5. Опишіть будову тістомісильної машини ТММ-1М зображеної на рисунку:

6. Заповніть таблицю. Розрахуйте ціну реалізації галушок картопляних (рецептура №1.162 за
збірником рецептур національних страв та кулінарних виробів).
На 1 порцію страви необхідна така сировина:
Картопля – 140/105, борошно – 25, яйця – 30, сир твердий – 27/25, сіль – 2, масло вершкове
– 10, сухарі пшеничні – 10

№ з\п

Норма на 100
порцій, кг

Сировина

Продажна
ціна
продукту
2.80

1

Картопля

2

4.90

3

Борошно
пшеничне
Яйця,шт

4

Сир твердий

68.00

5

Сіль

2.20

6

Масло
вершкове
Сухарі пшеничні

65.00

7

0.80

8.00

Загальна вартість продуктів
Продажна ціна 1 страви
Вихід: 220 г

Сума, грн

Кваліфікація: кухар IV розряду
Початковий рівень навчальних досягнень
Варіант IІ
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей,із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

1. Яким способом розморожують
?
а) на повітрі; б) у воді; в) комбінованим.
2. Укажіть до якої групи м’ясних напівфабрикатів відноситься біфштекс?
а) великошматкові; б) порціонні; в) дрібно шматкові.
3. Розсольники зберігають гарячими протягом:
а) 1 год; б) 2-3 год; в) 2 год.
4. Укажіть до якої групи соусів відноситься соус польський:
а) соуси з борошном;
б) соуси без борошна;
в) соуси промислового виробництва.
5. Для приготування виробів з каш варять каші…

а)

б)

в)

6. Укажіть з яким соусом подають деруни …

а)
б)
в)
7. Омлет натуральний запечений випікають товщиною:
а) 1-1,5 см; б) 1,5-2 см; в) 2,5-3 см
8. Укажіть чи правильне твердження. Желе-це однорідна пухка, дрібнопориста маса з
пружною консистенцією.
а) Так; б) Ні.
9. Укажіть, які натуральні плоди з перерахованих подають з плодоніжкою…
а) вишні, черешні;
б) персики, абрикоси;
в) сливи, яблука.
10. Кави чорної на порцію подають по:
а) 200-250 мл; б) 100-150 мл; в) 75-100 мл.

11. Чи є правильне твердження? Ціна – це витрати на транспорт, утримання, ремонт
приміщень, витрати на заробітну плату.
а) Так. б) Ні.
12. Крани в умивальниках встановлюють з розрахунку один кран:
а) на 7-20 чол; б) на 25-30 чол; в) більше 90 чол.
13. Які продукти мають високу сокогінну дію?
а) яйця зварені не круто; б) тушковані страви; в) підсушений хліб; г) негазовані напої.
14. Для подавання прозорих супів без гарніру використовують:

а)

б)

в)

15. Для чого в похилому лотці обертової електричної жаровки ЖОЕ-720 безперервної дії
циркулює вода?
а) для охолодження жарової поверхні барабана;
б) для того, щоб тісто не припікалося до лотка;
в) для охолодження тіста.
16.При тривалому варінні бульйонів з жирами відбувається:
а) денатурація; б) емульгація; в) карамелізація.
17.Яку хворобу називають хворобою «брудних рук»?
а) хворобою Боткіна; б) сибірку; в) туберкульоз.
18.Борщів на порцію подають по:
а) 500,400,300,250 г; б) 150,200,250 г; в) 200,300,350 г.
19.Причиною проливання рідини на поверхню електричної плити є:
а) не співпадання конфорок;
б) переповнення посуду;
в) перегрівання конфорок.
20.Секційно-модульною плитою з духовою шафою без бортів є:
а) ПЕСМ-4ШБ
б) ПЕСМ-4Ш
в) ПЕСМ-4

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю.
Правильна відповідь оцінюється 2 балами.
1. До складних форм нарізування відносять…
2. Рибу нарізують упоперек волокон тримаючи ніж під кутом…
3. З птиці готують такі порційні н/ф...
4. Пряження відрізняється від омлету…
5. Пресерви – це…
6. Корейку використовують для…
7. Соус білий основний на м’ясному бульйоні подають до страв…
8. За принципом дії сигналізація може бути…
9. До основних приборів належать…
10. Слайсери призначені…
11. Рушники використовують для … ,їх виготовляють розміром…
12. Ціна – це…
13. Як солять яйця при смажені яєчні натуральної…
14. Комбінований гарнір-це…
15. Крупник-це…

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Правильна відповідь оцінюється 3 балами.
1. Опишіть послідовність заправлення птиці «в дві нитки»:

2. Скільки потрібно сушених овочів для зміни 10 кг капусти білоголової.

3. Що таке оптимальні мікрокліматичні умови? Назвіть основні параметри.
4. Перша допомога при термічних опіках.
5. Принцип дії тісторозкачувальної машини МРТ-60М зображеної на рисунку:

6. Хто допускається до роботи з електричним обладнанням?

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю.
Правильна відповідь оцінюється 4 балами.
1. В якому випадку може настати розшарування емульсії при приготуванні соусу майонез?
2. Назвіть позначені інструменти:

3. Опишіть будову кавоварки Scarlett SC - 038R зображеної на рисунку:

4. Опишіть правила безпеки праці під час експлуатації тістомісильних машин.
5. Заповнити таблицю «Характеристика мікрофлори харчових продуктів».
Назва продукту

Вид
псування

Збудники

Органолептичні

Заходи

ознаки псування

запобігання
псування

Хліб
Молоко

6. Визначити продажну ціну продуктів. В кафе «Вир» надійшла яловича вирізка по 60,00 грн.
за 1 кг, цибуля ріпчаста по 6,80 грн. за 1 кг, жир тваринний топлений по 16,30 грн. за 1 кг.
Націнка підприємства – 35% . Визначте продажну ціну продуктів.

Кваліфікація: кухар IV розряду
Початковий рівень навчальних досягнень
Варіант IІІ
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей,із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.
1. Яким із перерахованих способів розморожують м’ясо телятини?
а) на повітрі; б) у воді; в) комбінованим.
2. Укажіть який термін зберігання біфштексу натурального смаженого?
а) 1 год. б) 2 год. в) до 30 хв.
3. Укажіть обов’язкову складову частину розсольнику:

4.

5.

6.
7.
8.

а)
б)
в)
Укажіть до якої групи за способом приготування відноситься солянка м’ясна збірна:
а) заправні;
б) прозорі;
в) пюреподібні.
Яку з перерахованих солянок подають без лимона?
а) м’ясну;
б) грибну;
в) рибну.
Укажіть кут нарізання пластів осетрової риби:
а) 30 оС; б) 45 оС; в) 90 оС.
Укажіть,яким способом розпушують млинчасте тісто:
а) хімічним; б) механічним; в) біологічним.
Укажіть набір продуктів для приготування натуральної січеної маси з риби:

а)

б)

в)

9. Укажіть,який термін зберігання бутербродів зображених на рисунку:
а) 1год; б) 30 – 40 хв; в) не зберігають.
10. Укажіть масу великошматкових напівфабрикатів з яловичини:
а) 1 – 1,5 кг;
б) 2 – 2,5 кг;
в) 1,5 – 2,5 кг.
11. Укажіть призначення калькуляційних карток:
а) для закладки сировини;
б) для визначення сировини;
в) для визначення виходу страви.
12. Укажіть, чим гасять обладнання, що знаходиться під напругою::
а) вуглекислотою;
б) водою;
в) хімічною піною.
13. Добова потреба у білках дорослої людини становить:
а)80 -100 г ; б)100 - 150 г ; в)200 г.
14. Які види напівфабрикатів можна розпушувати на машинах?
а) дрібні шматочки м’яса без кісточок;
б) великий шматок м’яса без кісточок;
в) порціонні шматочки м’яса без кісточок.
15. Вкажіть, які з перерахованих приборів включає в себе рибний прибор:
а) ніж, виделка;
б) ніж, виделка, ложка;
в) виделка, ложка.
16. Ступінь подрібнення кави в кавомолках здійснюється за допомогою:
а) зміни відстані між жорнами;
б) зміни швидкості жорен;
в) зміни кількості подачі кави.
17. Укажіть, який з перерахованих продуктів додають у воду при варінні форелі:

а)

б)

в)

18. Вкажіть, який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві
при отриманні нового обладнання:
а) вступний ;
б) позаплановий;
в) цільовий.
19. Найсприятливішим середовищем для розмноження стафілококу є:
а) яйця качок;
б) м’ясо птиці;
в) молочнокислі продукти.

20. На, яких з перерахованих підприємств можна використовувати алюмінієвий посуд?
а) ресторани;
б) кафе вищої категорії;
в) їдальні.

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 2 балами.
1. Основні прибори призначені для …,а допоміжні для …
2. Вестибюль призначений для …
3. Перерахуйте морепродукти зображені на рисунку:

а)

е)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

б)

Є)

в)

г)

д)

ж)

Соляночним брезом називають …
Для чого використовують
Середньозважені ціни призначені для …
М’ясо тушкують двома способами…
Для чого добавляють сіль при варінні яєць …
На кого покладається керівництво охороною праці на підприємствах ресторанного
господарства .
10. Перерахуйте захисні пристрої тістомісильної машини
11. Назвіть посуд, який можна використати для подавання гарячих закусок:

12. Консоме – це….
13. Капусняки готують таких видів…
14. Мета лікувально – профілактичного харчування:
15. Види електрики …

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 3 балами.
1. Опишіть послідовність обробки риби.
2. Що таке виробничий травматизм?
3. Чому варені ковбаси мають менш тривалий час зберігання порівняно до копчених
ковбас?
4. Назвіть машину зображену на рисунку та її принцип дії?.

5. Скільки треба взяти яєчного порошку, щоб замінити 56 штук яєць курячих?
6. Що таке реклама сучасного підприємства ресторанного господарства?

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 4 балами.
1. Назвіть частини свинячої туші та опишіть їх призначення.

2. Назвіть прибори зображені на рисунку:

3. Заповніть таблицю:
Вид забійної
Категорії вгодованості
худоби

Форма і колір
клейма

Місця, де ставлять
клеймо

4. Правила техніки безпеки при експлуатації пароконвекційних шаф.
5. Опишіть будову розпушувального механізму МРМ- 15 зображеної на рисунку:

6.Заповніть таблицю:
Розрахуйте ціну реалізації страви «Запіканка з сиру» (рецептура №469 за збірником
рецептур страв та кулінарних виробів).
На 1 порцію страви необхідна така сировина:
Сир – 141г, крупа манна – 10г, яйця – 4г, цукор – 10г, маргарин столовий – 5г, сметана – 30г
№ з/п

Сировина

Норма на 100
порцій, кг

Продажна ціна
продукту

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Загальна вартість продуктів, грн.
Продажна ціна 1 порції страви

Вихід: 220 г

Сума, грн.

Кваліфікація: кухар IV розряду
Початковий рівень навчальних досягнень
Варіант IV
Завдання 1-20 по декілька варіантів відповідей,із них одна правильна.
Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.
1. Яким способом розморожують велику рибу?
а) на повітрі; б) у воді; в) комбінованим.
2. Укажіть який термін зберігання натуральних порціонних м’ясних н/ф?
а) 36 год. б) 48 год. в) 24 год.
3. Обов’язковою складовою частиною капусняка є:

а)
б)
в)
4. Укажіть,як класифікують соуси за кольором:
а) червоні і білі;
б) коричневі і білі;
в) білі і золотисті.
5. Яку частину яловичини використовують тушкування?
а) лопаткову;
б) товстий край;
в) вирізку.
6. Чи правильне твердження: Самбуки – це гарячі, пухкі,солодкі страви, до складу яких
входять збиті в густу піну білки сирих яєць.
а) так; б) ні.
7. Укажіть,яким способом розпушують прісне здобне тісто:
а) хімічним; б) механічним; в) біологічним.
8. Налисникам з м’ясною начинкою надають форми:
а) прямокутної; б) рулетика; в) трикутної.
9. Укажіть,який термін зберігання паштету з печінки при температурі 4-6 :
а) 12 год. б) 10 год. в) 24 год.
10. Обточування – це…
а) брусочки, соломка, часточки, шашки;
б) зірочки, гребінці, шестерні;
в) форми кульок, горішків, бочечок.
11. Обов’язковий вид обліку, який веде підприємство:
а) бухгалтерський; б) статистичний; в) управлінський.
12. Яку першу допомогу необхідно надати при отруєнні:
а) промити шлунок водою;
б) зробити штучне дихання;
в) дати понюхати нашатирного спирту.

13. Який збудник має здатність утворювати сильнодіючий нейротоксин:
а) мікобактерії туберкульозу; б) паличка ботулізму; в) паличка сибірки.
14. Яку робочу деталь потрібно підібрати для приготування майонезу у збивальній машині?
а) гачкоподібну;
б) пруткову;
в) чотирилопатеву.
15. Укажіть до яких з перерахованих страв подають десертний прибор:

а)

б)

в)

16. Вкажіть до якої групи соусів відноситься соус сухарний:
а) соуси з борошном;
б) соуси без борошна;
в) соуси промислового виробництва.
17. Укажіть, які з перерахованих продуктів використовують, як загусник червоних соусів:

а)

б)

в)

18. В якому році Верховна Рада ухвалила перший закон «Про охорону праці?:
а) 1991 р.;
б) 1992 р.;
в) 1995 р;
г) 1996 р.
19. Який механізм передачі збудника властивий кишковим інфекціям?
а) крапельний;
б) трансмісивний;
в) фекально - оральний;
г) контактний.
20. Які щі готують з крупою?
а) щі зелені;
б) щі по-уральськи;
в) щі з квашеної капусти.

Середній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-15 відкритої форми з короткою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 2 балами.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назвіть рибу родини осетрових показану на рисунку:
Сервізна призначений для …
Холодні супи готують на …
Морську рибу, що має різкий специфічний запах, варять у …
Крученики різняться між собою …
Функції господарського обліку …

7.
перед варінням проколюють, щоб вони …
8. Щоб варене м’ясо було соковитим його потрібно зберігати у …
9. За ступеням впливу на організм людини шкідливі речовини
поділяються на ...
10. Який ротор необхідно встановити для протирання маси на паштет?
11. Укажіть, яку традиційну страву готують у даному посуді:
12. Органолептичними ознаками готовності виробів із січеного м’яса є…
13. За технологією приготування омлети поділяють на…
14. Сирники по–київському формують …. форми, панірують у ... на порцію подають по …
15. Умови праці поділяють на … класи.

Достатній рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 3 балами.
1. Перерахуйте ознаки за якими оцінюють якість готових рибних страв.
2. Які засоби мають бути в аптечці для надання першої допомоги?
3. Що таке дисиміляція і асиміляція та який зв’язок між ними?

4. Назвіть збивальну машину зображену на рисунку та її принцип дії?

5. Яку кількість соусу грибного ви приготуєте з 2,1 кг сушених грибів? Розрахуйте сировину
для соусу.
6. Як здійснюється сервірування стола тарілками?

Високий рівень навчальних досягнень
Завдання 1-6 відкритої форми з поширеною відповіддю. Правильна
відповідь оцінюється 4 балами.
1. Назвіть частини баранячої туші та опишіть їх призначення.

2. Заповніть таблицю:
№ з/п

Назва основного соусу

Назва похідних соусів

3. Назвіть прибори зображені на рисунку:

4. Правила техніки безпеки при експлуатації машин для розкачування тіста.
5. Опишіть будову слайсера моделі Lusso зображеної на рисунку :

6. Визничте середньозважену ціну масла.
В ресторан «Полісся» надійшло 40 кг масла солодковершкового Селянського по 62,50 грн.
за 1 кг, 48 кг масла Ягодинського по 65 грн. за 1 кг, 58 кг масла Вершкова долина по 68 грн.
за 1 кг.

