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Przyjęcia okolicznościowe 

  

1. Bankiet mieszany to: 

a/ bankiet amerykański 

b/ bankiet zasiadany 

c/ bankiet angielski 

 

2. O której godzinie zazwyczaj organizuje się przyjęcia typu lampka wina 

a/ 15.00 – 16.00 

b/ 20.00 – 21.00 

c/ 12.00 – 13.00 

 

 

3. Dobierz w pary: 

a/ przyjęcie zasiadane  ...........bankiet amerykański 

b/ przyjęcie stojące  ........... bankiet angielski 

c/ przyjęcie mieszane  ............ bankiet zasiadany 

 

4. Wymień cztery rodzaje przyjęć typu angielskiego 

a/  

b/  

c/  

d/  

 

5. Kiedy podajemy aperitif? 

a/ po zakąskach 

b/ przed posiłkami 

c/ po daniu zasadniczym 

d/ do deserów 

 

6. Wymień możliwe metody obsługi stosowane przy bankietach zasiadanych 

a/ rosyjska 

b/ a la’ carte 

c/ niemiecka 

d/ francuska 

 

7. Dopasuj odpowiednio godziny rozpoczęcia do rodzaju przyjęć 

a/  12.00 a 1300 



b/ od 16.00 do 20.00 

c/ od 12.30 lub 20.00 

d/ od 20.00 

 

8. Zalety organizowania przyjęć dla wybranych grup 

a/ lepsze wykorzystanie miejsc w lokalu 

b/ mniejsze możliwości planowania 

c/ zwiększenie nakładu pracy w przeliczeniu na jedną osobę. 

 

9. Zaznacz przyjęcia oficjalne 

a/ konferencja, wesele, stypa 

b/ seminaria, bale firmowe, konferencje 

c/ urodziny, imieniny, konferencje 

 

10. Czy przyjęcie koktajlowe zaliczamy do bankietu angielskiego? 

a/ nie 

b/ tak 

 

11. Czy bankiet angielski jest bankietem mieszanym? 

a nie 

b tak 

 

12. Wymień czynności przy obsłudze konsumenta, które należy wykonać z lewej strony   

a/ 

b/ 

c/ 

d/ 

e/ 

f/ 

13. Bankiet amerykański to przyjęcie typu: 

a) coctail party 

b) przyjęcie mieszane 

c) przyjęcie zasiadane 

d) aperitif. 

14. Zadaniem aperitifu jest: 

a) zaspokojenie pierwszego pragnienia 

b) pobudzenie apetytu 

c) poprawienie trawienia 

d) zaspokojenie głodu. 

 

15. Karta dań na przyjęcia okolicznościowe to: 

a) karta specjalna 

b) karta pojedyncza 

c) karta osobista 

d) karta okolicznościowa. 

 

16. Bankiet to przyjęcie obsługiwane: 

a) przez jednego kelnera 

b) zespołowo 

c) samodzielnie 



d) w rewirach. 

 

17. Przyjęciem rodzinnym nie jest: 

a) wernisaż 

b) komunia 

c) wesele 

d) jubileusz. 

 

18. Wybierz grupę napojów serwowanych podczas aperitifu: 

a) campari, gin z tonikiem, whisky, soki 

b) cocktail, porto, brandy, cognac 

c) gentiany anyżkowe, campari, gin z tonikiem, woda 

d) likiery, brandy, gin z tonikiem, cocktaile. 

 

19. Wybierz grupę produktów podawanych podczas digestivu: 

a) kawę, herbatę, czekoladki, koniaki, soki 

b) kawę, herbatę, cygara, porto, wermuty 

c) kawę, herbatę, gentiany anyżkowe, gin z tonikiem, woda 

d) kawę, herbatę, likiery, brandy, cocktaile. 

 

20. Do przyjęć na stojąco zaliczamy: 

a) przyjęcia bufetowe, lampkę wina, bankiety na otwarcie wystawy 

b) cocktail party, stół angielski, lampkę wina 

c) stół angielski, bufet śniadaniowy, brunch 

d) popołudniowa kawa/herbata, bufet okolicznościowy, lampka wina 

 

21. Lampka wina to przyjęcie, które trwa: 

a) 1 godzinę, od 10:00 do11:00 

b) 1 godzinę od 20:00 do 21:00 

c) 2 godziny od 12:00 do 14:00 

d) ok. 1 godziny, od ok. 12:00 do 13:00 

 

22. Podczas obsługi przyjęcia koktajlowego liczba osób przypadająca na jednego 

kelnera: 

a) 30 – 40 osób 

b) 50 – 60 osób 

c) 20 – 25 osób 

d) 30 – 35 osób 

 

23.Wymień systemy samoobsługi. 

 


