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USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONMII – powtórzenie 

 

1. Uzupełnij schemat. 

 

 

2. Połącz w pary. 

1. Zakłady realizujące usługi żywieniowe 

a) Pub 
b) Restauracja 
c) Kawiarnia 
d) Herbaciarnia 
e) Naleśnikarnia 
f) Miodosytnia 
g) Pierogarnia 
h) Lodziarnia 
i) Jadłodajnia 
j) Cukiernia 
k) Winiarnia 
l) Pizzeria 
m) Piwiarnia 

2. Zakłady realizujące usługi specjalistyczne 

 
3. Prawda – fałsz 

a) W zakładach gastronomicznych centralnych przygotowuje się posiłki i napoje tylko do spożycia na 
miejscu 

b) Smażalnie, lodziarnie, pijalnie zaliczane są do punktów gastronomicznych 
c) Zakłady gastronomiczne to placówki z własną salą konsumencką 
d) Zakłady gastronomiczne sieci zamkniętej nastawione są na obsługę wszystkich gości 
e) Zakłady gastronomiczne, w których podaje się posiłki przygotowane w innych zakładach to zakłady 

zależne 

Placówki 
gastronomiczne

- restauracje
- jadłodajnie

- bary szybkiej obsługi
- bary przekąskowe

- bistro

Zakłady typu 
uzupełniającego

- smażalnie
- bufety

- lodziarnie
- pijalnie
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f) Restauracja to zakład gastronomiczny dostępny dla wybranej grupy konsumentów 
g) Bistro jest często uzupełnieniem restauracji 
h) W jadłodajniach obok posiłków podawany jest alkohol 
i) Jadłodajnie turystyczne występują na niezagospodarowanych terenach górskich i nizinnych 
j) S- bar to skrót od baru przekąskowego 
k) Dominującą formą obsługi w barach jest samoobsługa 
l) W cafeterii potrawy i napoje sporządzane są w obecności klienta 
m) Inne określenie aperitif bar to  A- bar 

 
4. Jeżeli dane drogi technologiczne mogą się krzyżować oznacz je krzyżykiem (+), w przeciwnym 

wypadku minusem (-) 

a. Droga surowej żywności  Droga odpadów poprodukcyjnych 

b. Droga gotowych potraw  Droga czystych naczyń stołowych 

c. Droga konsumentów  Droga personelu 

d. Droga odpadów poprodukcyjnych  Droga brudnych naczyń stołowych 

e. Droga brudnych naczyń stołowych  Droga półproduktów 

 

5. Przyporządkuj poniższe pomieszczenia do właściwego działu w zakładzie gastronomicznym 

pomieszczenie techniczne, przedmagazyn, rozdzielnia kelnerska, pokój szefa kuchni, zmywalnia naczyń 
stołowych, hall, pokój personelu, magazyn żywnościowy, sala  konsumencka, pokój biurowy, rampa, kuchnia 
potraw zimnych,  kuchnia potraw gorących, bufet, szatnia dla personelu, parkiet do tańca,  podium dla 
orkiestry, szatniowy zespół sanitarny, zmywalnia naczyń kuchennych 

 
a) Dział magazynowy  
b) Dział produkcyjny 
c) Dział ekspedycyjny 
d) Dział handlowy 
e) Dział administracyjno - socjalnego 

 

6. Połącz w pary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Restauracje Lux 

b) Bistra, jadłodajnie I 

c) Bufety żeglugowe II 

d) Jadłodajnie i bary turystyczne III 

e) Wagony restauracyjne i restauracje żeglugowe IV 

f) Bufety turystyczne V 

g) Kawiarnie i winiarnie A 

h) Aperitif bar B 

i) Cukiernie i piwiarnie C 


