
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ БАРНА СПРАВА 

Пояснювальна записка 

Тести з дисципліни "Барна справа" складено відповідно до навчальної програми, 

затвердженої НМЦ "Укоопосвіта"  

Тести розроблено для кожної теми курсу з метою визначення рівня знань 

студентів зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа 

Основною формою тестів є завдання відкритої форми відповідей за принципом 

альтернативної побудови, що передбачають чотири відповіді з однією правильною. 

Тести розроблено трьох рівнів складності. До тестів першого рівня складності належать 

питання, для вирішення яких потрібні глибокі теоретичні знання й уміння їх 

використовувати. До тестів другого рівня складності належать питання, які потребують 

умінь застосовувати засвоєні знання й практичні навички. Тести третього рівня 

складності вимагають вирішення питань ситуаційного характеру. 

Відповіді на тести І рівня складності оцінюються в 1 бал, II рівня складності - 2 

бали, III рівня складності - 3 бали. 

Тестові завдання розроблено з метою здійснення поточного контролю знань із 

конкретного розділу і теми, для підсумкового контролю при проведенні атестації та 

заліку. 

Тестові завдання можна також використовувати для самоконтролю знань, контролю 

виконання самостійної роботи студентів і захисту контрольних робіт студентами 

заочної форми навчання. Викладач за темами, до яких розроблені тести, на власний 

розсуд складає кілька варіантів. До кожного варіанта необхідно включити тести всіх 

рівнів, за якими складено тестові завдання. Оцінювання рівня знань студентів 

визначається згідно з отриманими балами за такою таблицею: 

Відношення кількості 
набраних балів до 

максимально 
Оцінка 

90-100 Відмінно 
70-89 Добре 
60-69 Задовільно 

Менше 60 Незадовільно 
 

Примітка.  

Тести другого рівня складності позначено зірочкою (*), третього рівня - двома зірочками (**). 



Тема 1. Особливості організації функціонування барів 

1. Дайте визначення поняття "бар". 
1. Заклад ресторанного господарства самообслуговування, де переважає асортимент 

холодних і гарячих закусок, страв нескладного приготування, призначений для швидкого об-
слуговування споживачів. 

2. Заклад ресторанного господарства, де реалізують великий асортимент кави. 
3. Заклад ресторанного господарства для обслуговування певного контингенту споживачів із 

різноманітним асортиментом продукції власного виробництва і закупних товарів, у якому страви 
можуть подавати у вигляді скомплектованих раціонів харчування. 

4. Заклад ресторанного господарства з барною стійкою, що реалізує змішані, міцні 
алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої, закуски, десерти, борошняні кондитерські та 
булочні вироби, покупні товари. 

2. Наякі класи поділяють бари за обсягом наданих послуг та рівнем культури 
обслуговування? 

1. Вищий, перший. 
2. Люкс, вищий, перший. 
3. Люкс, вищий, перший, другий. 
4. Вищий, перший, другий. 

3. Який інтер 'єр повинні мати бари, що належать до класу вищий? 
1. Оригінальний інтер'єр, високий рівень комфорту, вибір послуг, розмаїтий асортимент 

напоїв і фірмових коктейлів, стильний посуд, живий оркестр, концертну програму. 
2. Вишуканий інтер'єр, високий рівень комфорту, широкий вибір послуг, асортимент 

фірмових страв та напоїв, дорогий посуд, стильний фірмовий одяг для обслуговуючого персоналу, 
живий оркестр, розважальну концертну програму або "вар'єте". 

3. Інтер'єр, який виготовляють із матеріалів масового виробництва; барну стійку та меблі 
підбирають на основі зразків серійного виробництва, посуд стильний, недорогий. 

4. Інтер'єр, який виготовляють тематично з матеріалів масового виробництва; бар пропонує 
певні послуги, виготовляє асортимент різних напоїв та страв нескладного приготування. Забезпечує 
аудіомузичне обслуговування. 

4*. Укажіть кількість місць за барною стійкою (у відсотках від загальної 
кількості місць) у барах класу "люкс", 

1. Не менше ніж 20 відсотків загальної кількості місць. 
2. Не менше ніж 30 відсотків загальної кількості місць. 
3. Не менше ніж 50 відсотків загальної кількості місць. 
4. Не менше ніж 70 відсотків загальної кількості місць. 

5*. Укажіть кількість місць за барною стійкою (у відсотках від загальної 
кількості місць) у барах пертого класу. 

1. Не менше ніж 20 відсотків загальної кількості місць. 
2. Не менше ніж 30 відсотків загальної кількості місць. 
3. Не менше ніж 50 відсотків загальної кількості місць. 
4. Не менше ніж 70 відсотків загальної кількості місць. 

6. Укажіть тип бару, у якому відвідувачам пропонують смажені у грилях 
курчата, шашлики, м'ясо великим шматком. 

І.Снек-бар. 3. Коктейль-бар. 
2. Пивний бар. 4. Гриль-бар. 

7. Укажіть тип бару, у якому поєднуються дві функції обслуговування за барною 
стійкою та приготування страв у присутності відвідувача. 

1. Снек-бар. 3. Молочний бар. 
2. Коктейль-бар. 4. Фітобар. 

8. Укажіть тип бару, в якому велика роль відводиться метрдотелю-сомельє. 
1. Фітобар. 3. Винний бар. 
2. Гриль-бар. 4. Снек-бар. 



9. Укажіть тип бару, в асортименті якого представлено всі групи змішаних 
напоїв у холодному і гарячому приготуванні, а міцні напої в них подають тільки 
порціями по 25, 35 або 50 мл. 

1. Коктейль-бар. 3. Молочний бар. 
2. Пивний бар. 4. Вітамінний бар. 

10. У якому барі основою асортименту є холодні та гарячі страви, що мають 
солодкий смак (фруктові салати, солодкі страви на основі вершків, муси, самбуки, 
креми, морозиво, желе тощо)? 

1. У молочному. 3. У вітамінному. 
2. У десертному. 4. У танцювальному. 

11*. Який бар за характером планування нагадує театр у мініатюрі? 
1. Фітобар. 3. Винний бар. 
2. Снек-бар. 4. Бар-вар'єте. 

12. Уякому барі не продають алкогольних напоїв? 
1. У десертному. З. У гриль-барі. 

2. У вітамінному. 4. У танцювальному. 

       13*. Який бар виконує функцію закладу дієтичного харчування? 
1. Молочний. 3. Танцювальний. 
2. Десертний. 4. Гриль-бар. 

      14*. Який   бар   з   успіхом   функціонує   у   фітнес-комплексах, санаторіях, 
профілакторіях? 

1. Гриль-бар. 3. Фітобар. 
2. Снек-бар. 4. Коктейль-бар. 

       15.Які бари для швидкого обслуговування розмішують у торговельних       
центрах,     готелях,       при       вокзалах? 

1. Гриль-бари. 3. Танцювальні бари. 
2. Десертні бари. 4. Експрес-бари. 

16.Укажіть склад виробничих приміщень бару. 
1. Охолоджувальні камери; комора для зберігання сухих продуктів; комора для інвентарю і тари. 

2. Виробничі цехи; підсобне приміщення; мийні кухонного посуду. 
3. Торговельна зала, вестибюль із гардеробом; мийна столового посуду. 
4. Гардероб; душові; кабінет адміністрації; білизняна; приміщення персоналу. 

    17. Укажіть основний документ, який визначає права та обов'язки сторін щодо 
постачання всіх видів продукції. 

1.Акт. 3. Договір. 
2. Декларація. 4. Позовна заява. 

18**. Під час приймання барменом мінеральної води зі складу з'ясувалося, що у 
ящиках не вистачає п'ять пляшок мінеральної води "Боржомі". Який документ 
необхідно скласти бармену у присутності постачальника? 

1. Видаткову накладну. 
2. Акт приймання продукції за кількістю та якістю. 
3. Претензію щодо постачання товару. 
4. Прибуткову накладну. 

19.Укажіть строк реалізації в барі ватрушок, пирогів закритих та відкритих із 
дріжджового тіста при температурі від +2 до +6 °С. 

1.72 год.   2.48 год.       3.24 год.       4.32 год. 

20.Укажіть строк реалізації в барі тортів та тістечок із білково-збивним кремом 
при температурі від +2 до +4 °С. 

1.72 год.   2.80 год.       3.84 год.       4.96 год. 

 



21.Укажіть строк реалізації в барі тортів та тістечок із масляним  кремом  при  
температурі від  +2  до  +4  °С 

1. 36 год.   2. 24 год.       3. 12 год.       4. 6 год. 

22.Укажіть строк реалізації желе, самбуків, мусів у барі при температурі від+2 до +4 °С. 
1.72 год.       2.48 год.       3,36 год.       4.24 год. 

23.Укажіть строк реалізації збитих вершків у барі при температурі від +2 до +4 °С. 
1.6 год. 2.12 год.       3.16 год.       4.24 год. 

24.Укамсіть строк реалізації квасу хлібного непастеризованого, що виробляє 
промисловість, при температурі від +2 до +4 °С. 

1.48 год.       2.56 год.       3.72 год.       4.96 год. 

25.Укажіть строк реалізації у барі при температурі від +2 до +4 °С безалкогольних 
негазованих напоїв (лимонного, вишневого без консерванту), що виробляє 
промисловість. 

1.48 год.       2.56 год.       3.72 год.       4.96 год. 

26.Укажіть строк реалпації чебуреків, пиріжків смажених при температурі від +2 до 
+6 °С. 

1.48 год.       2.24 год.       3.72 год.       4.54 год. 

    27.Укажіть строк реалізації напівфабрикатів млинчиків із м 'ясним, сирним, 
яблучним фаршем при температурі від +2 до +6 °С. 

1.48 год.       2.36 год.       3.12 год.       4.96 год. 

    28.Укажіть строк реалізації масла вершкового брусочками при температурі від +2 
до +6 °С. 

1. 6 год. 2. 18 год.       3. 24 год.       4. 36 год. 
29.За якими критеріями здійснюється класифікаціябарів? 
1. За асортиментом напоїв; призначенням; рівнем обслуговування і технічним оснащенням. 
       2. За асортиментом напоїв і виробів; призначенням; рівнем обслуговування і номенклатурою 
послуг. 

3.За асортиментом напоїв і виробів; рівнем обслуговування і технічним оснащенням. 
        4.За вишуканістю; асортиментом напоїв і виробів; технічним оснащенням. 

 
    30.  Недоброякісні товари під час приймання від постачальника необхідно.... 
          1.Утилізувати, а постачальнику пред'явити результати аналізу та висновки санітарної інспекції; 
          2.Утилізувати, а постачальнику пред'явити штрафні санкції; 
          3. Повернути постачальнику разом із результатами аналізу та висновками санітарної інспекції. 
4. Усі відповіді правильні. 
31. Згідно із якими критеріями здійснюється приймання товарів у барі? 

1. За кількістю та якістю. 
2. За кількістю, естетичним виглядом. 
3. За способом обробки, кількістю, якістю. 
4. Усі відповіді правильні. 

     32. Як необхідно вчинити, якщо відсутні супровідні документи на товари? 
1. Оформити актом фактичну наявність продуктів. 
2. Оприбуткувати, отримавши відповідне розпорядження керуючого бару. 
3. Повернути постачальнику товари. 
4. Усі відповіді правильні. 

33. Які алкогольні напої входять до асортиментного переліку аперитив-барів? 
1. Вермут, віскі, джин, арманьяк, абсент, лікери. 
2. Вермут, сухе вино, горілка, коньяк, віскі, джин, наливки. 
3. Вермут, ром, десертне вино, віскі, джин. 

4. Вермут, сухе вино, горілка, коньяк, віскі, джин із льодом. 



 
34. В асортименті продукції, що реалізується винним баром, наявні.... 
1. Марочні вина, коктейлі та змішані напої на їх основі й спеціальні закуски до них; 
          2.Столові вина, коктейлі та змішані напої на їх основі й спеціальні закуски до них; 
          3. Кріплені вина, коктейлі та змішані напої на їх основі й спеціальні закуски до них; 
          4. Напівсолодкі, десертні вина, коктейлі та змішані напої на їх основі і спеціальні закуски до них. 

35. Асортимент продукції пивного бару (пабу) включає.... 
                  1.до 5 найменувань пива, у т.ч. бочкове (кегове) та спеціальні закуски; 
                   2. до 10 найменувань пива та спеціальні закуски; 
                  3. до 30 найменувань пива, у т.ч. бочкове (кегове) та спеціальні закуски; 

      4. до 20 найменувань пива, у т.ч. бочкове (кегове). 
36. Визначте тип бару, який розташовується на першому поверсі готелю. 

І.Снек-бар. 3. Пул-бар. 
2. Хол-бар. 4. Скай-бар. 

37.Чи допускаються міцні алкогольні напої в пул-барі (бар при басейні)? 
1. Ні. 3. Три відповіді правильні. 
2. Так. 4. Усі відповіді правильні. 

38. Визначте тип бару, який розташовується на останньому поверсі готелю і 
слугує оглядовим майданчиком довколишнього краєвиду. 

1. Скай-бар. 3. Нейлі-бар. 
2. Хол-бар. 4. Фіто-бар. 

39. Із якими приміщеннями повинна бути сумісна барна стійка? 
1. Із камерами для охолодження продукції, мийною столового посуду, складським 

приміщенням для тари. 
2. Із коморою для продуктів та інвентарю, мийною столового посуду, складським 

приміщенням для тари. 
                 3. Із вестибюлем, мийною столового посуду, складським приміщенням для тари; коморою 
для продуктів та інвентарю, овочевим цехом, складським приміщенням для тари. 
                  4. Усі відповіді правильні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 2. Матеріально-технічне забезпечення барів 
1. Укажіть функції барної стійки (верхньої частини) відносно споживачів. 

1. Місце розташування холодильників (для зберігання пляшкового пива). 
2. Вітрина з полицями (для зберігання високоякісних алкогольних напоїв і лікерів). 
3. Пункт спостереження за людьми, місце очікування друзів, які запізнюються. 
4. Місце розташування механічного обладнання. 

2. Яке призначення нижньої частини барної стійки? 
1. Прилавок, на який подаються напої. 
2. Прилавок, на який подаються кулінарні закуски та страви. 
3. Місце розташування білдінг-лотка. 
4. Безпосереднє робоче місце бармена, де він знаходиться значний час, готуючи напої та 
обслуговуючи відвідувачів. 

3. Укажіть, якою може бути форма барної стійки. 
1. Прямолінійна, вигнута, ламана, криволінійна.      3.Сферична. 
2. У вигляді літери "Ш", "К".                                       4.Усі відповіді правильні. 

4. Яке призначення льодогенератора? 
1. Для охолодження фруктів, ягід.                                  3.Для приготування газованої води. 
2. Для зберігання пива в пляшках та соків у пакетах.4. Для виготовлення льоду 

5. Яке призначення тостера? 
1. Для приготування бутербродів.              3.Для підсмажування шматків хліба для порційних страв. 
2. Для приготування коктейлів.                 4.Для зберігання м'якого морозива 
 
6.Яке призначення блендера? 
1. Для змішування фруктів та льоду з іншими складовими.3. Для приготування фліпів. 
2. Для подрібнювання льоду.                                                          4.Для подрібнення прянощів. 
 
7*. Який шейкер складається з двох частин: скляного та металевого стаканів? 
1. Стандартний Бостонський.3.Європейський 
2. Американський.4.Французький. 
 
8.Яке теплове обладнання використовується за барною стійкою? 
1. Електросковорода.                                         3.Міксери.  
2. Пекарська шафа.                                          4. Кавомашини. 
  
9.Яке холодильне обладнання використовують за барною стійкою? 
1. Настільні вітрини.                                        3.Айсбакет. 
2. Вафельниця електрична.4.Морозильна камера. 

10. Яке механічне обладнання використовують за бар-ною стійкою? 
1. Блендери, міксери.                                     3.Шашличниці-грилі. 
2. Льодогенератори.                                         4.Млинниці. 

 
11. Яке призначення барної колотівки? 

1. Для приготування газованої води. 
2. Для змішування компонентів для коктейлів та видалення надлишку вуглекислоти з шампанського. 
3. Для відділення напоїв від льоду й інших твердих дрібнот. 
4. Для приготування газованої води. 

12. Яке призначення гейзера (спеціальної насадки на пляшку)? 
1. Для відділення напоїв від льоду.                 3.Для безперервного наливання напоїв тонким струменем. 
2. Для приготування спіралі з цедри фруктів.4. Для створення окантовки на келиху. 

 



13. Яке призначення келихів ємністю 100 -125 мл? 
1. Для подавання міцних і десертних вин.              3.Для подавання коньяку та бренді. 
2. Для подавання тонізуючих напоїв.                      4. Для подавання білих і червоних сухих вин. 

14. Яке призначення бокалу флюте (ємністю 125 -150 мл або 250 - 330 мл)? 
1. Для подавання міцних і десертних вин.3.Для подавання коньяку. 
2. Для подавання шаруватих коктейлів.                4.Для подавання шампанського, ігристих вин. 

15. У якому посуді подають міцні та десертні вина? 
1. У чарках ємністю 75-100 мл.                             3.У чарках поні ємністю 35-60 мл. 
2. У бокалах флюте.                                                  4. У склянці хайбол. 

16. У якому посуді подають коньяки та бренді на діджестив? 
1. У чарках сауер різної ємності.                           3.У конусоподібних чарках ємністю 75-100 мл 
2. У бокалах типу тюльпан різної ємності.            4.У склянках олдфешен. 

17. У якому посуді подають лікери, наливки та настоянки? 
1. У чарках сауер ємністю 100-125 мл                 3.У чарках ємністю 75-100 мл. 
2. У конусоподібних чарках ємністю 75-100 мл.4. У бокалах флюте ємністю 250-330 мл. 

18. У якому посуді подають шаруваті коктейлі? 
1. У чарках сауер ємністю 100-125 мл.                   3.У бокалах флюте ємністю 250 - 330 мл. 
2.У конусоподібних чарках ємністю 75-100 мл.    4. У келихах ємністю 125 - 150 мл. 

19. У якому посуді подають міцні алкогольні напої з льодом?  
1. У чарках тоді ємністю 100 - 150 мл. 
2. У склянках олдфешен ємністю 125 - 150 мл (може бути 280 - 330 мл). 
3. У келихах Маргарита. 
4. У склянках коллінз ємністю 300 - 400 мл. 

20. У якому посуді подають пунші, гроги, глінтвейни? 
1. У склянках хайбол ємністю 250-300 мл.               3.У пивних високих склянках. 
2. У пивних кухлях ємністю 0,33 - 2,0 л                    4. У чарках тоді ємністю 100-150 мл. 

21. У якому посуді подають марочні (спеціальні) сорти пива? 
1. У склянках хайбол ємністю 250 - 300 мл                   3.У зомбі. 
2. У пивних високих склянках.                                          4. У склянках колінз. 

22. У якому посуді подають содову, столову мінеральну воду? 
1. У склянках для води.                                               3.У глечиках ємністю 0,25 - 1,0 л. 
2. У кружках для крюшонів                                        4. У кубках. 

23. У якому посуді відпускають міцне темне пиво (портер)? 
1. У склянках для води.                                               3.У пивних кубках. 
2. У айріш бокалі.                                                                    4.У харікейн. 

24. Для подавання якого пива призначений пивний кухоль-шале? 
1. Темного.                                                       З. Коричневого. 
2. Світлого.                                            4. Оранжевого. 

25. У якому скляному посуді подають текілу? 
1. У склянці звичайній об'ємом 200 мл.               3.У склянці хайбол об'ємом 200 мл. 
2. У стопці об'ємом 35-50 мл.                               4.У склянці малий тумблер об'ємом 160 мл 

26. У яких чарках подають горічку? 
1. Об'ємом 50 мл. 3. Об'ємом 150 мл. 
2. Об'ємом 120 мл. 4. Об'ємом 200 мл. 
 
27.У якому посуді подають айс-кріми, коктейлі на молоці? 
1. У чарці поні.                                                         3. У склянці середній тумблер об'ємом 250 мл 
2. У склянці хайбол об'ємом 200 мл .                   4.У склянці олдфешен об'ємом 150 мл. 
 



28. У якому посуді подають прохолоджувальні та змішані напої? 
2. 1. У склянці великий тумблер об'ємом 300 мл            3.У склянці для соку об'ємом 100 мл. 
3. У склянці малий тумблер об'ємом 160 мл.                   4.У келиху флюте. 

29. У якому посуді подають портвейн гостям? 
1. У чарці-шале для коктейлів об'ємом 90 мл.                    3.У чарці для міцних вин об'ємом 75 мл. 
2. У чарці-шале об'ємом 150 мл.                                           4.У чарці для крюшонів об'ємом 125 мл. 

30. У якій чашці подають каву по-віденськи? 
1. Об'ємом 250 мл.                                                                  3.Об'ємом 150 мл. 
2. Об'ємом 75 мл.                                                                    4.Об'ємом 100 мл. 
        31. Яке призначення менажниць  у барі? 
1. Для подавання гарячих закусок.               3. Для подавання цукерок, дрібного печива. 
2. Для подавання бутербродів.                      4. Для подавання салатів, овочів, соленого печива, горішків 

32. Яке призначення ваз багатоярусних? 
1. Для подавання варення, джему, меду.                     3.Для подавання крюшонів. 
2. Для подавання фруктів, печива, тістечок.             4. Для подавання десертів. 

33. Які вина подають у келихах із формою груші? 
1. Насичені червоні столові вина.                                 3.Марочні червоні вина. 
2. Солодкі та напівсолодкі ігристі напої.                     4.Молоді вина. 

34. Які вина подають у бокалах із формою яблука? 
1. Важкі міцні насичені вина з сильним букетом.       3.Молоді вина. 
2. Молоді ігристі білі та рожеві вина.                            4.Марочні червоні вина. 

35. Які вина подають у бокалах форми "перевернута груша"? 
1. Молоді вина.                                                                   3.Рожеві ігристі вина. 
2. Марочні червоні вина.                                                   4. Десертні вина. 

36. Які вина подають у бокалах форми "тупий конус"? 
1. Молоді вина.                                                                      3.Білі столові марочні вина. 
2. Марочні червоні вина.                                                  4. Молоді ігристі білі вина 

37. Які напої подають у колбі "кнікебайн "? 
1. Шаруваті коктейлі.                                                         3.Міцні алкогольні напої. 
2. Пиво світле.                                                                   4.Фруктові міцні вина і фруктові бренді. 

38. Яке призначення кокотниць? 
1. Для подавання бутербродів.                                         3.Для подавання суфле. 
2. Для подавання гарячих соусних закусок із м'яса.    4.Для подавання желе. 

39. Яке призначення кокільниць? 
1. Для подавання гарячих соусних закусок із риби.                               3. Для подавання бутербродів. 
2. Для подавання гарячих соусних закусок із м'яса, субпродуктів.4. Для подавання самбука. 

40. Яке призначення креманки на низькій металевій ніжці? 
1. Для подавання суфле.                                                   3.  Для подавання морозива. 
2. Для подавання варення, джему                                  4. Для подавання гарячих напоїв. 

 
41. Яке призначення сковорідок однопорційних? 

1. Для приготування яєчні; суфле, омлетів.        3. Для подавання гарячих закусок із риби. 
2. Для подавання креветок, омарів у соусі.  4. Для подавання гарячих закусок із м'яса. 

42. Укажіть ручний прилад для приготування змішаних напоїв. 
1. Блендер. 3. Блістер. 
2. Шейкер.   4. Кутер. 

43. Укажіть устаткування для приготування фруктового пюре. 
1. Міксер. 3. Блендер. 
2. Кутер. 4. Шейкер. 



44. Укажіть устаткування для приготування соусів,тропічних коктейлів, 
отримання гомогенізованих сумішей. 
1. Кутер. 3. Слайсер. 
2. Бліксер. 4. Фаршмішалка. 

45. Яка висота та ширина верхньої стільниці барноїстійки? 
1. Висота 1100 - 1200 мм та ширина 550 - 600 мм. 
2. Висота 1100 - 1200 мм та ширина 350 - 400 мм. 
3. Висота 1100 - 1200 мм та ширина 500 - 550 мм. 
4. Висота 1200 - 1300 мм та ширина 300 - 320 мм. 

46. Яка висота та ширина нижньої (робочої) стільниці барної стійки? 
1. Висота 750 - 800 мм та ширина 350 мм.               3.Висота 850 - 900 мм та ширина 500 мм. 
2. Висота 1100 - 1200 мм та ширина 450 мм.          4.Висота 800 - 850 мм та ширина 700 мм 

47. Яку форму мають бокали для ігристих вин? 
1. Циліндра, флейти, високого тонкого конуса, широкої мілкої чаші (шале). 
2. Тюльпана, флейти, високого тонкого конусу, широкої мілкої чаші (шале). 
3. Тюльпана, флейти, груші. 
4. Кубку, високого тонкого конусу, флейти. 

48. Для чого використовується склянка старомодна(олдфешен)? 
1. Для подавання напоїв на основі молока, айс-крімів, міцних напоїв. 
2. Для лікерів, міцних напоїв із льодом, соків. 
3. Для коньяку, виноградної горілки, міцних вин. 
4. Для коктейлів, соків, міцних напоїв із льодом. 

49. Яке функціональне призначення шейкера? 
1. Для змішування та одночасного охолодження всіх компонентів напою. 
2. Для дозування інгредієнтів напою. 
3. Для змішування, охолодження і короткочасного зберігання компонентів напою. 
4. Усі відповіді правильні. 

50. Із якою метою використовують стрейнер? 
1. Для подрібнення мускатного горіху. 
2. Для приготування гарячих змішаних напоїв. 
3. Для проціджування коктейлів, які готують у змішувальній склянці. 
4. Для зберігання консервованих фруктів. 

51. Чим користуються для відмірювання рідких компонентів? 
1. Джигером.                                         3. Корками зі зливною трубкою. 
2. Свізлом.                                           4. Ложкою для крюшону 

52. Укажіть будову металевого шейкера. 
1. Барна склянка, подвійний фільтр, кришка-ковпачок.    3. Основа у формі склянки, стрейнер, фільтр. 
2. Основа у формі склянки, фільтр, кришка-ковпачок.      4. Барна склянка, фільтр, кришка-ковпачок. 

53. Із яких матеріалів виготовляють шейкер? 
1. Зі срібла, харчової нержавіючої сталі, мельхіору,скла, пластмаси. 
2. Із харчової нержавіючої сталі, скла, пластмаси. 
3. Зі срібла, мельхіору, пластмаси, сталі. 
4. Усі відповіді правильні. 

54. Для чого використовується ємність айс-бакет? 
1. Для льоду.                                                         3.Для приготування охолоджених напоїв. 
2. Для приготування морозива.                         4.Усі відповіді правильні. 

 

 



55. Як називається пристрій для відпускання розливного пива? 
1.Постмікс. 3.Драфт 
2. Дозатор.                                 4. Усі відповіді правильні. 

56. Для чого призначені холодильні шафи зі склянимидверцятами? 
1. Для зберігання пива в пляшках, соків, червоних вин,горілки. 
2. Для зберігання пива в пляшках та банках, охолоджених напоїв, соків, білих столових вин, ігристих 
вин, горілки. 
3. Для зберігання охолоджених напоїв. 
4. Усі відповіді правильні. 

57. Що може бути вмонтоване в нижню частину борної стійки? 

1. Кавова машина, кавомолка, реєстратор розрахункових операцій. 
2. Блендер, дозатор для напоїв, гриль. 
3.Льодогенератор, холодильник, посудомийна машина  
4. Усі відповіді правильні. 

58. Як називається апарат для змішування сиропів із вуглекислим газом і 
водою? 

1. Постмікс. 3. Драфт. 
2. Сифон.                           4. Усі відповіді правильні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 3. Організація праці обслуговуючого персоналу 

1.Укажіть кваліфікацію бармена, що веде документацію щодо руху товарів у барі? 
1. Бармен 4-го розряду                        3. Бармен 3-го розряду. 
2. Бармен 5-го розряду.                     4. Усі відповіді правильні. 

2. Хто є головною відповідальною особою у барі? 
1. Менеджер (керівник) бару.             3. Бухгалтер. 
2. Бармен 5-го розряду.                        4. Метрдотель-сомельє. 

3. Як часто бармени, офіціанти проходять медичний  огляд? 
1. Один раз на рік.                               3.Один раз на шість місяців. 
2. Один раз на три місяці.                   4.Один раз у два роки. 

4.Укажіть  сприятливу  температуру  для роботи приміщення бару. 
1.10-12 °С.3. 16-18 °С. 
2. 12 -14 °С.4. 20-22 °С. 

5. Який посуд необхідно вилучати з обігу у барі? 
1. Порцеляновий темного кольору.  3.Щербатий та тріснутий. 
2. Металевий.                                       4. Різнокольоровий. 

6. Від чого залежить чисельність працівників бару? 
1. Від кількості місць, тривалості роботи бару і навантаження на одного працівника. 
2. Від загальної площі бару, виду барної стійки, наявності танцювальної площадки. 
3. Від місцезнаходження бару, стану під'їзних шляхів. 
4. Від частоти інвентаризації бару, виду бару, відповідальності кожного працівника на його ділянці 
роботи. 

7. Укажіть кваліфікацію бармена, що складає карту бару. 
1. Бармен 4-го розряду.                  3.Бармен 2-го розряду. 
2. Бармен 5-го розряду.                  4.Усі відповіді правильні. 

8. Укажіть кваліфікацію бармена, що веде облік тазвітність. 
1. Бармен 4-го розряду.                  3.Бармен 6-го розряду. 
2. Бармен 5-го розряду.                  4.Усі відповіді правильні. 

9. Який нормативний документ регламентує кваліфікаційні вимоги до 
професії бармена? 
1. Тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій працівників ресторанного господарства. 
2.Класифікатор характеристик професій робітників Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і 
торгівлі України. 
3. Класифікатор посадових обов'язків Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. 
4. Усі відповіді правильні. 

10. Які розряди присвоюють барменам залежно від рівня професійної підготовки? 
1. Третій та четвертий.                   3.Перший та другий. 
2. Другий та третій.                        4.Четвертий та п'ятий. 

 

11. Що входить в основні обов 'язки баристо? 
1. Вирішувати конфліктні ситуації в барі.     3.Готувати та подавати каву. 
2.Готувати, оформляти та подавати коктейлі. 4. Допомагати бармену. 

12. Яка тривалість робочої зміни бригади барменів? 
1.11 год 30 хв, з обов'язковим відпочинком. 
2. 11 год 00 хв. 
3. 12 год 30 хв, з обов'язковим відпочинком наступного дня. 
4. 10 год 30 хв. 
 
 
 
 



Тема 4. Підготовка бару до обслуговування відвідувачів 

1.Як часто встановлюється санітарний день для бару? 
 
1. Два рази на місяць.                        3.Три рази на місяць. 
2. Один раз на місяць.                        4.Один раз у два місяці 
 

2. Яке обладнання встановлюється в торговельному залі бару для збереження 
відповідної температури подавання напоїв? 
1. Підсобні столи.                               3. Стелажі. 
2. Серванти.                                         4.Серванти-холодильники 

3. На якому ярусі спеціального візка потрібно розміщувати посуд зі скла для 
доставки у залу предметів сервування? 
1. На нижньому.                                3.На верхньому. 
2. На середньому.                             4.Усі відповіді правильні 

4. Де у торговельному залі бару бармен та офіціанти розміщують запас 
посуду та приладдя? 
1. У серванті, тумбах.                       3.На виробничому столі у торговельній залі. 
2. У мийній столового посуду.       4.У білизняній у спеціальній шафі. 

5. Як називається перелік страв та напоїв, які пропонує відвідувачам заклад 
ресторанного господарства? 
1. Карта напоїв. 3. Меню. 
2. Барна карта. 4. Коктейльна карта. 

6**. Згідно з яким документом здійснюються перевірки дотримання 
правильного ціноутворення у барі? 
1. Згідно з прибутковою накладною.     3.Згідно з рахунком-фактурою. 
2. Згідно з меню.                                       4.Згідно з видатковою накладною. 

7*. Які страви повинні переважати в меню бару влітку? 
1. Із овочів та фруктів.                              3.Із риби та рибопродуктів. 
2. Із м'яса та м'ясопродуктів.4.Зі свіжого сиру та яєць 

8*. Які страви повинні переважати в меню бару взимку? 
1. Із овочів та фруктів.                           3.Із м'яса та риби. 
2. Із ягід та цитрусових.                         4.Із крупів, макаронних виробів 

9**. Укажіть правильний варіант запису в меню холодних страв та закусок. 
1. Ікра осетрових риб. Ікра лососевих риб. Риба малосолёна. 

Риба відварена.Риба заливна.Риба під маринадом. 
Страви з нерибних продуктів моря. 
Салати та вінегрети. 
М'ясна гастрономія.М'ясо відварене та смажене. 
Домашня птиця та дичина. 
Кисломолочні продукти. 

2. Риба малосолёна.Риба відварена. 
Ікра лососевих риб.Ікра осетрових риб.Риба заливна. 
Страви з нерибних продуктів моря. Риба під маринадом. М'ясна гастрономія. 
М'ясо відварене та смажене. Салати та вінегрети. Домашня птиця та дичина. 
Кисломолочні продукти. 

3.Салати та вінегрети. 
Риба малосолёна. Риба відварена.Риба заливна. 
Ікра осетрових риб.Ікра лососевих риб.Риба під маринадом. 
Страви з нерибних продуктів моря. 
М'ясна гастрономія.М'ясо відварене та смажене. 
Домашня птиця та дичина.Кисломолочні продукти. 

 



4. Кисломолочні продукти. 
Домашня птиця та дичина. 
Салати та вінегрети. 
М'ясо відварене та смажене.М'ясна гастрономія.Риба під маринадом. 
Страви з нерибних продуктів моря.Риба заливна. 
Ікра осетрових риб.Ікра лососевих риб. 
Риба малосолёна.Риба відварена. 

10**. Укажіть правильний варіант запису у меню бару гарячих закусок. 
1. Із птиці та дичини. 

Із субпродуктів. 
Рибні, з нерибних продуктів моря. 
М'ясні. 
Із овочів та грибів. 
Із яєць та борошна. 

2. Рибні, з нерибних продуктів моря. 
Із птиці та дичини. 
Із субпродуктів. 
М'ясні. 
З овочів та грибів. 
З яєць та борошна. 

3. Рибні, з нерибних продуктів моря. 
М'ясні. 
Із субпродуктів. Із птиці та дичини. Із овочів та грибів. 
Із яєць та борошна. 

4. Із овочів та грибів. 
Із яєць та борошна. 
Рибні, з нерибних продуктів моря. 
М'ясні. 
Із субпродуктів. 
Із птиці та дичини. 

11**. Укажіть правильний варіант розміщення солодких страву меню бару. 
1. Гарячі. 

Холодні. 
Фрукти, ягоди в сиропі та натуральні. 

2. Холодні. 
Гарячі. 

Ягоди в сиропі, фрукти натуральні. 
3. Фрукти, ягоди в сиропі натуральні. 

Холодні. 
Гарячі. 

4. Фрукти, ягоди в сиропі натуральні. 
Гарячі. 
Холодні. 

12**. Укажіть правильний варіант запису напоїв у карті напоїв бару. 
1. Міцні алкогольні напої, пиво, аперитиви, вина, безалкогольні напої, кондитерські вироби, фрукти, 
тютюнові вироби. 
2. Аперитиви, міцні алкогольні напої, вина, пиво, безалкогольні напої, кондитерські вироби, фрукти, 
тютюнові вироби. 
3. Тютюнові вироби, фрукти, аперитиви, міцні алкогольні напої, вина, пиво, безалкогольні напої, 
кондитерські вироби. 
4. Безалкогольні напої, міцні алкогольні напої, аперитиви, вина, пиво, кондитерські вироби, фрукти, 
тютюнові вироби. 

 



13**. Укажіть послідовність запису у карті напоїв бару міцних алкогольних напоїв. 
1. Горілка, коньяк, ром, віскі, джин, міцні лікери, наливки, креми. 
2. Віскі, джин, міцні лікери, наливки, креми, коньяк, ром, горілка. 
3. Горілка, ром, джин, віскі, коньяк, креми, наливки, міцні лікери. 
4. Креми, горілка, ром, джин, віскі, коньяк, міцні лікери, наливки. 

14**. Укажіть послідовність запису напоїв бару у карті спеціальних видів пива. 
1. Імпортне пиво з алкоголем пляшкове, імпортне пиво з алкоголем розливне, місцеві сорти пива з 

алкоголем у пляшках, місцеві сорти з алкоголем розливні, безалкогольні сорти пива. 
2. Місцеві сорти з алкоголем розливні, місцеві сорти пива з алкоголем у пляшках, безалкогольні сорти 

пива, імпортне пиво з алкоголем розливне, імпортне пиво з алкоголем пляшкове. 
3. Безалкогольні сорти пива, місцеві сорти з алкоголем розливні, місцеві сорти пива з алкоголем у 

пляшках, імпортне пиво з алкоголем розливне, імпортне пиво з алкоголем пляшкове. 
4. Безалкогольні сорти пива, імпортне пиво з алкоголем розливне, імпортне пиво з алкоголем 

пляшкове, місцеві сорти пива з алкоголем у пляшках. 

15**. Укажіть послідовність запису напоїв у карті коктейлів бару. 
1. Дообідні коктейлі (аперитиви), коктейлі на основі шампанського, післяобідні коктейлі 

(диджестиви), асортимент безалкогольних напоїв. 
2. Асортимент безалкогольних напоїв, дообідні коктейлі (аперитиви), коктейлі на основі 

шампанського, післяобідні коктейлі (диджестиви). 
3. Коктейлі на основі шампанського, дообідні коктейлі (аперитиви), післяобідні коктейлі (диджестиви), 

асортимент безалкогольних напоїв. 
4. Післяобідні коктейлі (диджестиви), асортимент безалкогольних напоїв, коктейлі на основі 

шампанського, дообідні коктейлі (аперитиви). 
16*. Які реквізити вказують у карті чаю? 

1. Назву чаю, культуру його споживання, ціну, норми відпускання. 
2. Назву чаю, філософські вислови про чай, норми відпускання, ціну. 
3. Назву чаю, кількість порцій у чайнику, ціну з урахуванням усіх видів послуг. 
4. Назву чаю, його характеристику та походження, ціну, вихід порції. 

17**. Укажіть правильний варіант складання карти чаю. 
1. Чайні суміші, листковий чай, чайні напої, плодові та лікувальні чаї, ароматизовані чаї. 
2. Чайні напої, чайні суміші, ароматизовані чаї, листковий чай, плодові та лікувальні чаї. 
3. Ароматизовані чаї, плодові та лікувальні чаї, чайні напої, чайні суміші, листковий чай. 
4. Листковий чай, чайні суміші, ароматизовані чаї, плодові та лікувальні чаї, чайні напої. 

18*. Які гарячі чайні напої вказують у карті чаю бару? 
1. Чай із бергамотом, чай із фенхелю, ромашки. 
2. Чай-грог, чай-пунш. 
3. Чай екстра, ферментований листовий (чорний). 
4. Чайна суміш сорту вищий, напівферментований листовий. 

19**. Укажіть правильний варіант послідовності запису напоїв у спеціальній 
карті кави. 

1. Холодні кавові напої з алкоголем, холодні кавові напої без алкоголю, гарячі кавові напої з 
алкоголем, гарячі кавові напої без алкоголю. 

2. Холодні кавові напої без алкоголю, холодні кавові напої з алкоголем, гарячі кавові напої без 
алкоголю, гарячі кавові напої з алкоголем. 

3. Гарячі кавові напої з алкоголем, холодні кавові напої з алкоголем, холодні кавові напої без 
алкоголю, гарячі кавові напої без алкоголю. 

4. Гарячі кавові напої без алкоголю, гарячі кавові напої з алкоголем, холодні кавові напої без 
алкоголю, холодні кавові напої з алкоголем. 

 
 



20*. Укажіть посуд, інвентар, інструменти, приладдя, що розміщують перед 
барменом при організації робочого місця бармена. 

1. Білдінг (лоток для приготування коктейлів), мензурки різні, обробна дошка, обробні ножі. 
2. Посуд із заготівлями гарнірів, дошки для цитрусових і гарнірів із ножами і щипцями, алкогольні 

напої з гейзерамиі дозаторами. 
3. Бокали і чарки, тарілки і блюдця, попільнички, свіз-ли і шпажки, картонні і паперові підставки під 

бокали, серветки, запас столового і роздаткового приладдя. 
4. Сифон із газованою водою, монетниця або ящик для грошей, рушничок для рук, серветки для 

протирання, папки меню або карти напоїв. 
21 *. Укажіть послідовність запису напоїв у винній карті бару. 

1. Червоні столові вина, червоні марочні вина, білі столові вина, білі марочні вина, ігристі та 
плодово-ягідні вина, десертні вина, міцні вина. 

2. Міцні білі та червоні вина, білі та червоні десертні вина, ігристі та плодово-ягідні вина, білі 
столові вина, червоністолові вина. 

3. Білі столові вина, червоні столові вина, білі та червоні міцні, білі та червоні десертні, плодово-
ягідні та ігристі. 

4. Плодово-ягідні та ігристі, білі та червоні десертні, білі та червоні міцні, червоні столові вина, білі 
столові вина. 

22. Укажіть психофізіологічні вимоги до бармена. 
1. Знання правил експлуатації відео- і звуковідтворю-ючої апаратури. 
2. У бармена повинен бути добре розвинений периферичний зір; одночасне приготування напоїв і 

розмова з гостями. 
3. Відмінне знання рецептів усіх класичних коктейлів, їхніх пропорцій і варіантів. 
4. Моторна пам'ять; швидкість виконання мислення, координації рухів обох рук; стійкість уваги; 

сумлінність, доброзичливість, привітність. 

23. Укажіть санітарні вимоги до бармена. 
1. Бармен повинен стежити за запасами напоїв, вирішувати питання закупівлі продуктів і 

устаткування. 
2. Бармен повинен бути завжди чисто і бездоганно вдягненим, у начищеному взутті, бути 

свіжовиголеним, тримати свої руки в повному порядку. 
3. Бармен повинен стежити за відкриттям і закриттям бару, проводити інвентаризацію. 
4. Бармен повинен швидко і акуратно робити власну справу, уміти створювати гарний настрій. 

24. Укажіть кваліфікаційні вимоги до бармена. 
1. Бармен повинен мати здатність до швидкого перемикання уваги. 
2. Бармен повинен бути завжди чисто і бездоганно вдягненим, у начищеному взутті. 
3. Знати техніку обслуговування споживачів за стійкою та у залі, іноземну мову міжнародного 
спілкування в межах міжнародного мінімуму, правила експлуатації реєстраторів розрахункових 
операцій. 
4. Бармен повинен бути серйозним, високим, дотепним, із почуттям гумору. 

25. Укажіть вимоги до оформлення вітрини бару. 
1. Зліва направо у верхньому ряду - високосортні напої (коньяки, віскі, ром, джин, горілка) і 
горілчані вироби суве нірного призначення; зліва направо у нижньому ряду - слабоалкогольні та 
безалкогольні напої. 
2. Зліва направо у верхньому ряду - ігристі напої, змішані напої у високих конусних склянках; зліва 
направо у нижньому ряду - холодні закуски та десерти. 
3. Зліва направо у верхньому ряду - скляний посуд різної форми для напоїв та десертів; білі та червоні 
столові вина, ігристі вина; зліва направо у нижньохму ряду - лікеро-горілчанівироби. 
4.Зліва направо у верхньому ряду - барний інвентар,посуд; зліва направо у нижньому ряду - рожеві, 
білі червоні таспеціальні вина. 

 
 



26. Як підготовляє продукти бармен перед початком роботи? 
1. Миє та чистить овочі, фрукти. 
2. Відварює рибу, рибопродукти, м'ясо. 
3. Нарізує фрукти кружальцями, кубиками; цедру з лимонів нарізає стружкою; відкриває консервовані 
оливки, маслини. 

4. Готує паштети та форшмак. 

27. Які фактори враховують при виборі музики в барі? 
1. Місце розташування закладу, склад відвідувачів, стиль оформлення, час роботи. 
2. Місце розташування закладу, особисті уподобання бармена, стиль оформлення бару. 
3. Місце розташування закладу, асортимент продукції бару, час роботи. 
4. Усі відповіді правильні. 

28. Де розміщує бармен аксесуари і прикраси для коктейлів? 
1. Ліворуч від себе.3.Перед собою. 
2. Праворуч від себе.                            4.Усі відповіді правильні. 

29. У якій частині борної стійки рекомендується розміщувати алкогольні 
напої з гейзерами і дозаторами? 
1. У лівій частині.                                 3.У центральній частині. 
2. У правій частині.                              4.Усі відповіді правильні. 

30. Де розміщуються відносно бармена шейкер, ример,джигер? 
1. Праворуч.                                       3.Передним. 
2. Ліворуч.4.Усі відповіді правильні. 

31. Що розміщується праворуч від бармена? 
1. Гарніри для коктейлів, ример, шейкер.      3.Айсбакет із льодом, щипці, барна ложка, свізл-стік. 
2. Джигер, ример, айсбакет.4.Усі відповіді правильні. 

32. На якій стійці бара повинна розміщуватись кавова машина? 
1. На нижній.                                                      3.На середній. 
2. На верхній.                                                    4.Усі відповіді правильні. 

33. Що доцільно розмістити на нижній робочій поверхні борної стійки? 
1. Блендер, кавову машину, тостер, гриль тощо. 
2. Карти вин, пива, чаю, коктейлів. 
3. Драфт, настільну електричну плиту, підставки длясерветок. 
4.Усі відповіді правильні. 

34.На скільки основних частин умовно поділяється робоче місце бармена за 
призначенням? 

1. На дві частини.                                     3.На чотири частини. 
2. На три частини.                                   4.Усі відповіді правильні. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 5. Організація обслуговування відвідувачів у барі 

1. Перед барменом під стійкою розміщується .... 
1. Спід-рек - стелаж для напоїв, що найчастіше використовуються барменом; 
2. Утримувач для скляного посуду; 
3. Льодогенератор; 
4.Посудомийна машина. 
2. У якому вигляді повинен знаходитись шейкер, доки ним не користуються? 
1. У зібраному в вертикальному положенні.         3.У розібраному на полотняній серветці. 
2. У зібраному в горизонтальному положенні.     4.Усі відповіді правильні. 

3. Із якою метою використовують білдінг-лоток? 
1. Для запобігання розтікання напою по барній стійці.3.Для розміщення скляного посуду. 
2. Для зберігання свіжих фруктів.                                       4.Для розміщення барного інвентарю. 

4. Чи доцільно бармену протягом робочого дня змінювати порядок розміщення 
напоїв? 

1. Так. 3. Дві відповіді правильні. 
2. Ні. 4. Усі відповіді правильні. 

5.Для класичного стилю роботи бармена характернітакі особливості, як.... 
1. Полірування посуду, охолодження бокалів, використання елементів жонглювання, вимірювання 
компонентів коктейлю джигером тощо; 
2. Полірування посуду, демонстрація вогняного шоу, вимірювання компонентів коктейлю джигером 
тощо; 
3. Полірування посуду, охолодження бокалів, вимірювання компонентів коктейлю джигером тощо. 
4. Усі відповіді правильні. 

6. Спідміксінг - це стиль роботи бармена, коли він повинен   
1. Приготувати коктейль згідно із побажаннями клієнта, ефектно переміщуючи скляний посуд і 
пляшки на барній стійці; 
2. Під час приготування коктейлів жонглювати пляшками, скляним посудом; 
3. Продемонструвати власну майстерність у приготуванні коктейлю відповідно до світового стандарту 
і пропорцій. 
4. Усі відповіді правильні. 

7. Флейринг - це мистецтво, в рамках якого використовуються   
1. Методи переконуючого продажу (сугестія); 
2. Елементи жонглювання, фокуси, вогненне шоу, акробатичні трюки; 
3. Перші дві відповіді правильні. 
4. Усі відповіді правильні. 

8. Що слугує сигналом для подавання рахунка клієнту? 
1. Прохання гостя його подати.                                            3. Пізній вечірній час. 
2. Момент закінчення споживання ним напою.                  4.Усі відповіді правильні. 

9. Чи допускається перехрещування рук в процесі приготування напоїв? 
1.Ні. 3. Іноді. 
2. Так. 4. Усі відповіді правильні. 

10. Які методи обслуговування використовуються в барі? 
1. Французький, англійський, за барною стійкою. 
2. Повне самообслуговування, обслуговування за барною стійкою, комбінований метод. 
3. Німецький, російський, за барною стійкою.         4.Усі відповіді правильні. 

11. Для чого використовують блендер? 
1. Для приготування соків фреш. 
2. Для гарнірів до коктейлів. 
3. Для приготування заморожених напоїв, коктейлів із фруктами, молоком, яйцем тощо. 
4. Усі відповіді правильні. 



12. Що необхідно зробити бармену після приготування порції кави в кавоварці? 
1. Вибрати з фільтроутримувача використану каву.                       3.Досипати каву. 
2. Помити фільтроутримувач.                                                            4.Усі відповіді правильні. 

13.Чи обов 'язково наливати каву з кавоварки в підігріту чашку? 
1. Так. 3. Дві відповіді правильні. 
2. Ні. 4. Каву краще насипати у кавник. 

14.Де розміщуються предмети, які бармен бере лівою рукою? 
1. У правій частині.                                                                     3.У лівій частині. 
2. Посередині.                                                                             4.Зверху на барній стійці. 

15*. Укажіть основні правила обслуговування гостей убарі. 
1. Необхідно вислухати гостя, не перебиваючи його. Карта бару подається у розгорнутому вигляді. До 

того, як гість устане із-за стола, необхідно прибрати порожні келихи та тарілки. Після гарячих напоїв 
та десерту потрібно подати рахунокгостю. 

2. Необхідно вислухати гостя, не перебиваючи його. Карта бару подається тільки лицьовою стороною 
до гостя. Не можна забирати порожній келих, поки гість не одержав наступний напій чи не пішов із 
бару. Рахунок подається тільки на прохання гостя. 
3. У гостя потрібно швидко брати замовлення і не обов'язково вислуховувати його до кінця. Карта 
бару подається у розгорнутому вигляді. Посуд після гостя прибирається тільки тоді, коли він пішов із 
бару. Після десерту гостю необхідно подати рахунок. 
4.Усі відповіді правильні. 

16*. Укажіть основні етапи процесу виконання замовлення у бари 
1. Прихід гостя —> замовлення —> приготування та подавання замовлення —> подавання рахунка. 
2. Привітання гостя —> замовлення —> подавання замовлення —> прощання з гостем. 
3. Прихід гостя —> замовлення —> повторення замовлення гостя —> прощання з гостем. 
4. Прихід гостя —>привітання гостя —> замовлення —повторне замовлення гостя —> приготування і 
подавання замовлення —> подавання рахунка —> прощання з гостем. 

17. Як подають відвідувачу десерт (при обслуговуванні за столом) ? 
1. Салатник із десертом ставлять на підставну мілку столову тарілку і подають відвідувачу зліва лівою 
рукою. 
2. Креманки ставлять на відповідну підставну тарілку, кладуть десертну ложку і подають гостеві з 
правого боку. Під креманку кладуть кольорову паперову серветку. 
3. Глибоку столову тарілку з десертом ставлять на мілку столову тарілку і подають гостеві з правого 
боку лівою рукою. 
4. Десертну тарілку з десертом ставлять на підставну мілку столову тарілку і подають гостеві з лівого 
боку лівою рукою, виставивши ліву ногу вперед. 

18. Як подати гостю плитковий шоколад? 
1. На десертній тарілці.3.На закусочній тарілці. 
2. У паперовій упаковці кладемо на стіл.4.У креманці. 

19. Як подати гостю тістечка? 
1. На пиріжковій тарілці з чайною ложкою. 
2. На мілкій столовій тарілці зі столовою виделкою. 
3. У креманці з десертною ложкою. 
4. На десертній тарілці з десертною виделкою та паперовою серветкою. 

20*. Як подати гостю торт? 
1. На пиріжковій тарілці з чайною ложкою. 
2. На мілкій столовій тарілці з десертною ложкою. 
3. На десертній тарілці зрізом до гостя з виделкою дляторта. 
4.На закусочній тарілці зрізом до гостя з чайною ложкою. 

 

 



21*. Як подати гостю полуницю? 
1. Із плодоніжками у глибокій столовій тарілці з десертною ложкою. 
2. Із плодоніжками у скляних вазах, креманках зі скла або кришталю на десертній тарілці з чайною 
ложкою. 
3. Без плодоніжок у салатниках із десертною виделкою. 
4. Без плодоніжок у скляних вазах на мілкій столовійтарілці з десертною виделкою. 

22*. Як подати гостю диню та кавун? 
1. Помиті та висушені диню та кавун нарізати на малі скибочки і подати на тарелях. Одну порцію 
подають на десертній тарілці. 
Помиті та висушені диню та кавун нарізати великими напівкруглими скибочками і подати на 
закусочних тарілках 
3. Помиті та висушені диню та кавун нарізати крупними кубиками і подати у салатниках із десертною 
виделкою. 
4. Помиті та висушені диню та кавун нарізати великими кружальцями і подати на мілких столових 
тарілках зі столовими приборами (ножем та виделкою). 

23*. Як подати гостю ананас? 
1. Помитий ананас почистити і нарізати тоненькими кружальцями. Подати на пиріжкових тарілках із 
десертними приборами (виделкою та ножем). 
2. Помитий ананас почистити і нарізати крупними кубиками. Подати у салатниках, посипати 
цукровою пудрою. Окремо подати чайні ложки. 
3. Помитий ананас почистити і нарізати тоненькими скибочками. Подати на закусочних тарілках із 
цукровою пудрою та десертною ложкою. 
4. Із помитого та висушеного ананаса вирізати серцевину довгим гастрономічним ножем, нарізати 
напівкружальцями і подати на десертних тарілках або на загальному блюді. Окремо подати цукрову 
пудру. 

24*. Які вершки використовують для приготування десертів? 
1. Свіжі з жирністю 15 - 20 % та охолоджені до температури +5 °С. 
2. Свіжі з жирністю 20 - 25 % та охолоджені до температури +12 °С. 
3. Свіжі з жирністю 30 - 35 % та охолоджені до температури +8 °С. 
4. Усі відповіді правильні. 

25. Як подають збиті вершки? 
1. У салатниках масою 75 - 100 г на порцію. 
2. У скляних фігурних креманках масою 75 - 100 г на порцію. 
3. У пиріжкових тарілках масою 100 - 150 г на порцію. 
4. У кокільницях масою 75 - 100 г на порцію. 

26. Який апарат одночасно збиває і охолоджує вершки з цукром, видаючи 
м'яке морозиво? 
1. Міксер. 3. Слайсер. 
2. Блендер. 4. Фризер. 

27*. Укажіть правильний варіант подавання сигар. 
1. Бармен пропонує відвідувачу коробку із сигарами; він самотужки вибирає собі сигару. Бармен 
відкриває і зрізає сигару клієнту. 
2. Бармен подає відвідувачу сигару з коробкою. Після чого клієнт вибирає собі сигару, самотужки 
відкриває її та зрізує. 
3. Бармен подає відвідувачу коробку зі зразками сигар. Відвідувач указує, яку сигару йому подати, 
після чого бармен подає її на тарілочці, застеленій паперовою серветкою. До сигари подають 
спеціальний секатор або ножик для відрізування кінця сигари, а також сірники. Сигару подають із 
лівого боку. Відвідувач сам відкриває і зрізує сигару. 
4. Бармен подає відвідувачу коробку зі зразками сигар. Клієнт вибирає собі сигару. До сигари подають 
спеціальний секатор або ножик для відрізування кінця сигари, а також запальничку. Бармен відкриває і 
зрізає сигару відвідувачу. 



28**. Укажіть правильний варіант заміни тарілки чистою за столом. 
1. Якщо треба замінити тарілку, ніж і виделку кладуть паралельно на бортик тарілки; бармен бере її 
правою рукою з правого боку відвідувача. Використану тарілку бармен перекладає на ліву руку під 
чисту, а чисту тарілку правою рукою ставить на стіл. 
2. Якщо треба замінити тарілку, ніж і виделку кладуть навхрест, бармен бере її в ліву руку, між великим 
та вказівним пальцями.  
3. Якщо треба замінити тарілку, прибори кладуть на серветку поряд з тарілкою. Підійшовши до гостя з 
правого боку, бармен забирає тарілку під чисту, ставить на стіл чисту тарілку, а прибори забирає у 
використану. 
4. Якщо треба замінити тарілку, прибори кладуть паралельно один одному ручками вправо. Бармен 
забирає тарілку з приборами з лівого боку лівою рукою, а правою ставить чисту тарілку. 

29. Яким способом краще користуватись при збиранні зі столу використаних 
салатників, лотків, блюд? 
1. Однотарілковим. 3. Тритарілковим. 
2. Двотарілковим. 4. Чотиритарілковим. 

30. Яким  способом потрібно збирати  використані чайні чашки зі столу? 
1. Двотарілковим. 3. Чотиритарілковим. 
2. Тритарілковим. 4. П'ятитарілковим. 

31*. У якій послідовності прибирають стіл після відходу гостей? 
1. Спочатку забирають скло, потім чашки і, в останню чергу, пляшки. 
2. Спочатку забирають пляшки, потім скло, а потім чашки. 
3. Спочатку забирають пляшки, не ставлячи їх на піднос, потім чашки і, наприкінці, скло. 
4. Спочатку забирають серветки, потім скло, чашки і пляшки. 

32. Скільки рахунків чекової книжки бармена мають однаковий номер? 
1.Два.        2. Три. 3. Чотири.     4. П'ять. 

33. Укажіть види безготівкового розрахунку за харчування іноземних 
туристів. 
1. Гроші.                                                         3. Гарантійні листи. 
2. Декларації.                                                  4. Кредитні картки, бони. 

34**. Громадянин іноземної держави виявив бажання розрахуватися за 
харчування у ресторані кредитною карткою, але, як з'ясувалося, між закладом 
ресторанного господарства і фірмою не укладено угоду. Укажіть, яким повинен 
бути розрахунок за харчування? 
1. Безготівковим. 3. Дві відповіді правильні. 
2. Готівковим. 4. Усі відповіді правильні. 

35. Скільки ванн для миття посуду встановлюють у мийній посуду 
ресторану? 

1. Дві.       2. Три. 3. Чотири.     4. П'ять - сім. 

36**. Замовник поскаржився адміністратору, що бармен виписав чек, що має 
виправлення. Яке рішення повинен прийняти адміністратор? 
1. Чек необхідно анулювати та виписати новий. 
2. Чек не можна замінювати новим. 
3. Необхідно зберегти виписаний чек із виправленнями та виписати новий 
4. Відвідувачу потрібно дати два чеки: з виправленнями та без виправлень новий. 

37*.   Які   основні   реквізити   вказують   у   рахунку-замовленні? 
1. Дату, номер рахунка, назву закладу ресторанного господарства, підпис бармена. 
2. Дату, номер рахунка, кількість товару, підпис бармена, суму рахунка до оплати. 
3. Кількість і назву товару, його ціну і суму, номер рахунка, підпис бармена, суму рахунка до оплати. 
4. Дату, кількість гостей, кількість і назву продукції, його ціну і суму; номер рахунка; назву закладу 
ресторанного господарства і підпис бармена; суму рахунка до оплати. 



Тема 6. Асортимент і характеристика алкогольних та безалкогольних напоїв 

1. Як класифікуються рожеве, біле та червоне вина? 
1. Напівсухе —> напівсолодке —> солодке. 
2. Сухе —>напівсухе —> напівсолодке —> солодке. 
3. Сухе —> напівсолодке —> солодке. 
4. Напівсухе —> солодке. 

2. Укажіть основну та додаткову сировину для виробництва горілки. 
1. Ячмінний солод та ячмінь, жито - основна сировина; додаткова - кукурудза. 
2. Цукрова тростина, чорна патока - основна сировина; додаткова - пшениця. 
3. Рис, міласа - основна сировина; додаткова - коріандр, аніс, мигдаль. 
4.Зерно, коренеплоди, фрукти, ягоди, мед, молоко,дріжджі - основна сировина; додаткова перець 
гіркий, родзинки, м'ята. 

3.*. Укажіть спиртний міцний напій, який виготовляють у Шотландії і 
Голландії, зброджуванням ячменю і ячмінного солоду, його дистиляцією і 
витримуванням у дубових бочках. 

1. Горілка.        2. Коньяк. 3. Віскі. 4. Текіла. 

4*. Укажіть міцний спиртний напій, який виготовляють Ь зброджених 
продуктів переробки цукрової тростини дистиляцією і подальшим витримуванням 
у дубових бочках. 

1. Горілка.        2. Коньяк. 3. Джин.        4. Ром. 

5*. Укажіть міцний спиртний напій, який виготовляється зброджуванням 
зернової сировини та наступною подвійною дистиляцією з шишкоягодами 
можжевельнику (ялівнику). 

1. Горілка.        2. Коньяк. 3. Джин.        4. Віскі. 

6*. Укажіть міцний спиртний напій, який виготовляється у Мексиці із 
збродженого соку блакитної агави. 

1.Ром. 2. Віскі. 3. Текіла.       4. Джин. 

7*. Укажіть міцний спиртний напій, виготовлений дистиляцією білих сухих 
виноградних виноматеріалів одного сорту винограду, вирощеного у певному регіоні. 
1. Ром.2. Арманьяк.     3. Віскі.4. Джин. 

8*. Укажіть міцний спиртний напій, виготовлений подвійною дистиляцією 
яблучного сидру. 

1.Ром. 2. Кальвадос.    3. Текіла.       4. Віскі. 

9*. Укажіть солодкий спиртний напій середньої та високої міцності, який 
виготовляється з фруктово-ягідної та пряноароматичної сировини. 

1. Вермут.        2. Настоянки.     3. Віскі. 4. Лікери. 

10*.   Укажіть   спиртний   напій,  який   виготовляють тільки з винограду 
внаслідок спиртового бродіння. 
1. Лікер. 2. Вино. 3. Горілка.     4. Коньяк. 

11*.   Укажіть   десертне  вино,   що   виготовляють   ізпідв'яленого на лозі 
винограду. 

1. Мадера.       2. Вермут.        3. Портвейн.      4. Токай. 
12*. Укажіть за основними характеристиками десертне вино Кагор. 

1.Уміст спирту - 16 %, цукру - 16 - 20 %; виробляютьіз червоних сортів винограду. 
2.Уміст спирту - 10 %, цукру - 12 %; виробляють ізчервоних сортів винограду. 
3. Уміст спирту - 9 %, цукру - 5 %; виробляють із білих сортів винограду. 
4. Уміст спирту - 12 %, цукру - 7 %; виробляють із червоних сортів винограду. 

 



13*. Дайте визначення колекційному вину. 
1.Вино, одержане із загальноприйнятою технологією з окремих сортів винограду або з їхньої суміші, 
реалізоване до 1 січня наступного за врожаєм винограду року. 

2. Вино поліпшеної якості, одержане за спеціальною технологією з окремих сортів винограду або з 
їхньої суміші, з обов'язковим витримуванням перед розливанням у пляшки не менше ніж 6 місяців. 
3. Вино високої і постійної якості, одержане за спеціальною технологією з певних сортів винограду 
або зі спеціально підібраної їхньої суміші, яке характеризується тонким смаком і ароматом та 
обов'язковим витримуванням не менше ніж1,5 року. 
4.Марочне вино, яке після закінчення витримування в стаціонарному резервуарі додатково витримують 
у пляшках не менше ніж 3 роки. 

14*. Дайте визначення шампанському. 
1. Стародавній слабоалкогольний пінистий напій, одержаний із пророслих і непророслих зернових 

культур спиртовим зброджуванням захмеленого сусла пивними дріжджами. 
2. Вино, виготовлене шляхом бродіння у безперервних герметично закоркованих посудинах під тиском 
вуглекислоти. 
3. Солодкий спиртовий напій середньої міцності, який виготовляється з фруктово-ягідної та 
ароматичної сировини. 
4. Спиртний напій, виготовлений подвійною дистиляцією яблучного сидру. 

75*. Які спиртні вироби містять барвні, ароматичні, смакові речовини та 
деякі з них - велику кількість цукру? 
1. Десертні вина.                                         3.Лікеро-горілчані вироби. 
2. Плодово-ягідні вина.                               4.Кваси. 

16*. Укажіть, що означає категорія коньяку "KB". 
1. Ординарний.                                            3.Старий, 10 років 
2. Марочний.                                              4.Витриманий 6-7 років. 

17*. Укажіть, що означає категорія коньяку "ОС". 
1. Дуже старий.                                            3. Колекційний, особливо високого ґатунку. 
2. Марочний.                                               4. Вищого ґатунку, витриманий 8 - 10 років. 

18*. Укажіть категорію коньяку, що має вміст спирту42-57% об. 
1. Ординарний.                                            3. Витриманий 6-7 років. 
2. Марочний.                                                4. Дуже старий. 

19*. Укажіть вміст спирту рому. 
1. 40 - 50 % об. 3. 46 - 62 % об. 
2. 37 - 50 % об. 4. 35 - 57 % об 

20. Як називається алкогольний напій міцністю від 9 до 20 %, отриманий 
бродінням виноградного соку? 
1. Кальвадос.        2. Вино. 3. Горілка.      4. Джин. 

21. Укажіть уміст спирту та цукру у напівсухих видах вин. 
1. Спирту - 9 - 13 % об.; цукру - 5 - 25 г/л.        3. Спирту - 15 - 17 % об.; цукру - 140 - 200 г/л. 
2. Спирту - 14 - 20 % об.; цукру - 15 г/л.            4. Спирту - 14 - 16 % об.; цукру - 50 - 120 г/л. 

22. Укажіть уміст спирту та цукру в десертних видах вин. 
1. Спирту - 9 - 13 % об.; цукру - 5 - 25 г/л.3. Спирту - 9 - 12 % об.; цукру - 30 - 80 г/л. 
2. Спирту - 17 - 20 % об.; цукру - 30 - 120 г/л.    4. Спирту - 15 - 17 % об.; цукру - 140 - 200 г/л. 

23*. Укажіть світлі сорти пива України та Росії. 
1. Оболонь оксамитове, Українське, Дніпровське.3. Жигулівське, Львівське, Мукачівське, Київське. 
2. Севастопольське, Золотисте, Легке.                         4. Портер, Старий Мельник, Мартівське. 

24*. Укажіть темні сорти пива України та Росії. 
1. Українське, Золотисте, Оболонь оксамитове, Дніпровське.3. Славутич, Столичне, Рогань. 
2. Жигулівське, Львівське, Старий Мельник.                                      4. Ризьке, Подвійне Золото, Одеське. 



25*. Дайте рекомендації щодо подавання горілки та гірких настоянок у барі. 
1. Подають до десертів.3.Подають до страв із птиці та риби. 
2. Подають до холодних і гарячих закусок.4. Подають до морозива,солодких страв,кави,чаю. 

26*. Дайте рекомендації щодо подавання рому у бари 
1. Подають як аперитив. 
2. Подають до страв із білого м'яса птиці, відвареного язика. 
3. Подають до гарячих страв із риби, твердого сиру. 
4. Важкі види пропонують до чаю, легкі використовують для коктейлів, пропонують до бісквітів, 
горішків, шоколадних цукерок, кави. 

27*. Дайте рекомендації щодо подавання коньяку у барі. 
1. Пропонують до чаю, кави, солодощів, виготовляють коктейлі. 
2. Подають до нерибних морепродуктів, паштетів, крабів тощо. 
3. Подають до жирних страв зі свинини, яловичини та дичини. 
4. Подають до страв із качки, гуски та баранини. 

28*. Дайте рекомендації щодо подавання білих столових вин. 
1. Подають до страв із темного м'яса птиці, дичини та яловичини. 
2. Подають до жирних страв зі свинини, яловичини, баранини. 
3. Подають до страв, приготовлених із білого м'яса птиці (курки або індика) та риби; до мідій, 
молюсків, паштетів, крабів. 
4. Подають до важких десертів, тортів, тістечок, морозива. 

29*. Дайте рекомендації щодо  подавання  червоних столових вин. 
1. Подають до відвареної курки, смаженого курчати, відвареного язика. 
2. Подають до страв із темного м'яса, птиці (качки та гуски), свинини, телятини, яловичини та 
баранини. 
 до морозива, солодких страв, кави та чаю. 
3. Подають до страв з овочів, солодких страв, гарячих страв із риби. 
4. Подають до кави та чаю. 

30*. Дайте рекомендації щодо подавання кріплених вин напівсолодких. 
1. Подають до овочів. 
2. Подають до солодких страв, кондитерських виробів. 
3. Подають до осетрової ікри, мідій, молюсків, білої птиці. 
4. Подають до гарячих страв із риби, твердого сиру. 

31 *. Дайте рекомендації щодо подавання солодких ігристих вин. 
1. Пропонують до чаю, кави. 
2. Рекомендують до легких тортів, тістечок, фруктів, морозива, солодких страв, дрібного здобного 
печива. 
3. Рекомендують до лососевої ікри, мідій, молюсків, білої птиці. 
4. Рекомендують до страв із темного м'яса, птиці (качки та гуски), свинини, телятини. 

32*. Дайте рекомендації щодо подавання лікерів (міцних і десертних). 
1. Пропонують до кави та чаю. 
2. Пропонують до масляних тортів, халви. 
3. Рекомендують до холодних закусок із м'яса та риби. 
4.Рекомендують до страв зі свинини, яловичини тадичини. 

33. Укажіть правильний варіант послідовності подачі напоїв відвідувачам. 
1.Безалкогольні напої —> аперитиви —> легкі вина —>міцні —> ігристі. 
2.Аперитиви —> столові —>міцні —> безалкогольні напої. 
3.Аперитиви —>міцні    —>   легкі     вина  —>кріплені десертні —> ігристі —>безалкогольні напої. 
4.Безалкогольні  напої —> міцні —>легкі  вина —> аперитиви —> ігристі. 

 



34. Як подають горілку? 
1. У конусних склянках ємністю 150 мл із температурою подавання +18 - 20 °С. 
2. У мадерних чарках об'ємом 75 мл із температурою подавання +16 - 17 °С. 
3. У бокалах ємністю 125 мл із температурою +12 ~ 14 °С. 
4. У чарках об'ємом 50 мл із температурою подавання влітку +5 °С, взимку +10 - 12 °С. 

35. Як подають білі вина? 
1. У рейнвейних чарках об'ємом 100 мл із температурою+8-10 °С. 
2. У мадерних чарках об'ємом 75 мл із температурою+24-25 °С. 
3. У бокалах ємністю 125 мл із температурою +14 -16 °С. 
4. У високих конусних склянках ємністю 150 мл із температурою +18 - 20 °С. 

36. Як подають кріплені (міцні) вина? 
1. У мадерних чарках об'ємом 75 мл або у бокалах ємністю 125 мл без підігрівання та охолодження. 
2. У чарках об'ємом 50 мл із температурою +12 - 14 °С. 
3. У високих конусних склянках ємністю 200 мл із температурою+18 - 20 °С. 
4. У бокалах ємністю 200 мл із температурою +20 -22 °С. 

37. Як подають десертні вина? 
1. У бокалах ємністю 150 мл із температурою +8-10 °С. 
2. У бокалах ємністю 200 мл із температурою +12 -14 °С. 
3. У чарках об'ємом 50 мл із температурою +10 - 12 °С. 
4. У мадерних чарках об'ємом 75 мл або у бокалах ємністю 125 мл із температурою +16-18 °С. 

38. Як потрібно наливати вино відвідувачам у барі? 
1. Усі вина наливають із правого боку. Корпус має бути легко нахилений, а права нога висунута 
вперед, ліву руку зі складеною вдвоє серветкою бармен кладе за спину, після кожного наливання 
потрібно промокнути краплі вина з горловини пляшки. 
2. Усі вина наливають із лівого боку. Корпус має бути легко нахилений, а ліва нога висунута вперед, 
праву руку зі складеною вдвоє серветкою бармен кладе за спину, після кожного наливання потрібно 
промокнути краплі вина з горловини пляшки. 
3. Усі вина наливають із лівого боку. Бокал бармен бере у праву руку, а лівою наливає вино. 
Відвідувачу ставить на стіл вино з лівого боку лівою рукою, висунувши вперед ліву ногу. 
4. Бармен наливає вино відвідувачу з правого боку лівою рукою, а правою рукою з серветкою він 
витирає горловину пляшки після кожного наливання вина. 

39.Порекомендуйте вино сухе марочне, червоне до м 'ясних холодних закусок та сиру. 
1. Оксамит України. З. Токай мускат. 
2. Каберне Кримське. 4. Перлина степу. 

40. Порекомендуйте ігристе вино на аперитив. 
1. Шампанське брют. 3. Токай мускат. 
2. Перлина степу. 4. Сапераві. 

41. Порекомендуйте вино виноградне сухе марочне, червоне до других гарячих 
страв з яловичини, свинини, птиці та дичини. 
1. Перлина степу.                                                3. Портвейн червоний Лівадія. 
2. Мадера Коктебель.4. Мукузані. 

42. Порекомендуйте вино виноградне сухе ординарне, 
червоне до других гарячих страв з яловичини, свинини, птиці. 
1. Перлина степу. 3. Сапераві. 
2. Мадера Коктебель. 4. Хванчкара. 

43.Порекомендуйте вино виноградне натуральне сухе марочне вищої категорії 
якості, біле до холодних закусок та других гарячих страв із птиці. 
1. Аркадія мускатне біле. 3. Аліготе Коктебель. 
2. Каберне. 4. Оксамит України. 

 



44.Порекомендуйте вино сухе марочне, червоне до м'ясних холодних закусок та сиру. 
1. Аркадія мускатне біле. 3. Аліготе Коктебель. 
2. Каберне Кримське. 4. Токай мускат. 

45.Порекомендуйте вино виноградне сухе марочне, біледо овочевих холодних закусок. 
1. Оксамит України. 3. Шабське біле. 
2. Кагор Український. 4. Талісман. 

46.Порекомендуйте вино виноградне натуральне сухе марочне вищої категорії 
якості, біле до холодних закусок та других гарячих страв із птиці. 
1. Оксамит України. 3. Мерло. 
2. Кагор Український. 4. Ркацітелі інкерманське. 

47.Порекомендуйте вино виноградне міцне марочне,біче до других гарячих рибних 
страв. 
1. Мадера Коктебель.                                           3. Мускат білий Червоного каменю. 
2. Портвейн білий кримський.                            4. Магарач Херес. 

48.Порекомендуйте вино виноградне міцне марочне біле до десертних страв. 
1. Мадера Коктебель.3.Магарач Херес. 
2. Портвейн білий кримський.                            4.Магарач Мадера. 

49.Порекомендуйте вино виноградне міцне марочне біле до других гарячихстрав з 
птиці та дичини. 
1. Мадера Коктебель.                                            3. Магарач Херес. 
2. Портвейн білий кримський.                             4.Магарач Мадера. 

50.Порекомендуйте вино виноградне десертне марочне, біле до десертних страв. 
1. Мадера Коктебель. 3. Магарач Херес. 
2. Талісман. 4. Мартіні. 

51.Порекомендуйте вино міцне солодке марочне біле для аперитиву. 
1. Кагор Український.3.Портвейн червоний Лівадія. 
2. Портвейн білий Кримський                            4.Марсала. 

52.Порекомендуйте вино ароматизоване солодке оригінальне для аперитиву. 
1. SALUTE Сангрія.                                             3.Портвейн червоний Лівадія. 
2. Портвейн білий кримський.4.Кагор Український. 

53.Порекомендуйте вино міцне марочне червоне дом 'ясних холодних закусок. 
1. Талісман.                                                           3.Кагор Український 
2. Мускат білий Червоного каменю.4.Портвейн червоний Лівадія. 

54.Порекомендуйте вино сухе марочне біле до других гарячих страв з риби та 
птиці. 
1. Токай мускат. 3. Перлина степу. 
2. Каберне. 4. Каберне Кримське. 

55.Порекомендуйте вино виноградне напівсолодке червоне до десертних страв. 
1.Єреті. 3. Хванчкара. 
2. Мукузані. 4. Каберне Савіньйон. 

56.Порекомендуйте вино ігристе до десертних страв. 
1. Шампанське брют.3.Французький бульвар шампанське. 
2. Французький бульвар брют.                        4.Кримське ігристе Союз-Віктан. 

57.Укажіть температуру подавання Шампанського брют. 
1.2-3 °С.    2. 4-5 °С.       3.5-7 °С.       4.7-10°С. 

58.Укажіть температуру подавання вина виноградного сухого марочного червоного. 
1.6-8°С.  2. 10-12 °С.   3.12-14 °С.   4. 16-20°С. 



59.Укажіть температуру подавання вина виноградного натурального сухого 
марочного білого. 
 1.4-7°С.2. 8-10 °С.   3.10-12 °С.   4. 16-18 °С. 

60.Укажіть температуру подавання вермуту. 
1.6-8°С.  2. 10-12 °С.   3.14-15 °С.   4. 16-20°С. 

61.Укажіть температуру подавання вина виноградного десертного марочного 
білого. 
1.8-10 °С.  2. 10-12 °С.   3.12-14 °С.   4.16-18 °С. 
62.Укажіть температуру подавання Мадери Коктебель. 
1.5-7°С.    2. 8-10°С.    3.10-12°С.  4.14-18 °С. 

63.Укажіть температуру подавання вина міцного сухого, херес білий (Іспанія). 
1.6-8 °С.    2.9-11 °С.    3.12-14°С.   4. 16-18 °С. 

64.Укажіть температуру подавання вина десертного лікерного високоякісного, 
червоного. 
1.10-12 °С.  2.14-16°С.  3. 16-18°С.  4.18-20°С. 

65.Яку сировину використовують для виготовленняконьяку? 
1. Сухе біле столове виноградне вино.                3.Сухе червоне виноградне вино. 
2. Кріплене біле виноградне вино.                       4.Напівсолодке рожеве виноградне вино. 

66.Як поділяються коньяки від виду коньячних спиртів та їх якості? 
1. На ординарні, сувенірні, колекційні.                3.На витримані, марочні, колекційні. 
2. На ординарні, колекційні, багаторічні.            4.На ординарні, марочні, колекційні. 

67.Як називають ароматичний міцний алкогольний напій, який дістають 
перегонкою кріпленого соку плодів або ягід із наступною витримкою у дубових 
бочках не меншетрьох років? 

1. Плодово-ягідне бренді. 3. Гірка настоянка. 
2. Арманьяк. 4. Ром. 

68. Яким чином подають коньяк на аперитив? 
1. У харікеині.                                       3.У коньячному бокалі (сніфтер, балон) при кімнатнійтемпературі. 
2. Утоті.                                                 4.У бокалі тумблер з льодом. 
69.У якому положенні необхідно зберігати пляшки з шампанським ? 
1. У вертикальному. 3. Під кутом 60°. 
2. У горизонтальному. 4. Під кутом 45°. 

70.Як класифікується шампанське? 
1. Брют —> найсухе —> сухе —> напівсухе —> напівсолодке —>солодке. 
2. Сухе —> напівсухе —> солодке. 
3. Сухе —>напівсухе —> напівсолодке —> солодке. 
4. Брют —> напівсолодке —> солодке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Тема 7. Основні правила приготування та оформлення змішаних напоїв 

1. Який напій називається змішаним? 
1.Будь-який напій, що складається не менше як із трьох видів напоїв із врахуванням додаткових 
компонентів. 
2. Будь-який напій, що складається не менше як із двох видів напоїв із додаванням або без додавання 
додаткових компонентів. 
3. Будь-який напій, що складається не менше як із чотирьох рідин без додавання ароматизованих 
компонентів. 
4.Будь-який напій, що складається не менше як ізтрьох рідин без додавання ароматизованих 
компонентів. 

2. Укажіть об'єм порцій коктейлів-аперитивів. 
1.75-100мл. 3.250- 300мл. 
2.150- 200 мл. 4. 300 - 400 мл. 

3. Укажіть об'єм порцій тонізуючих змішаних напоїв. 
1.75-100мл. 3. 250-300 мл. 

2.150- 200 мл. 4. 300 - 400 мл. 

4. Укажіть об'єм порцій коктейлів-діджестивів. 
  1.75- 100мл. 3.250-300мл. 

2.150- 200 мл. 4. 300 - 400 мл. 
5. Укажіть об'єм порцій прохолоджу вальних напоїв. 

1. 75 - 100 мл. 3. 300 - 400 мл. 
2. 250 - 300 мл. 4. 500 - 700 мл. 

6. Які коктейлі є дообідніми та сприяють збудженню апетиту? 
1. Молочні коктейлі.3.Коктейлі-діджестиви. 
2. Овочеві коктейлі.4.Коктейлі-аперитиви. 

7. Які коктейлі поліпшують травлення та засвоєння спожитої їжі? 
1. Молочні коктейлі.3.Коктейлі-діджестиви. 
2. Овочеві коктейлі.4.Коктейлі-аперитиви. 

8. Які змішані напої містять невелику кількість алкоголю та спричиняють 
підвищення тонусу організму? 

1. Молочні коктейлі.                                           3.Коктейлі-діджестиви. 
2. Тонізуючі змішані напої.                                4.Коктейлі-аперитиви. 

9. Які напої призначені для насичення організму вологою та п'ються у 
проміжках між: прийомами їжі з льодом та без алкоголю? 

1. Молочні коктейлі.3.Тонізуючі напої. 
2. Групові змішані напої.                                   4.Прохолоджувальні напої. 

10. Який уміст спирту містять міцні змішані напої? 
1.10 -15% об. 3.25-30% об. 
2. 15 - 20 % об. 4. 35 - 40 % об. 

11. Який уміст спирту містять змішані напої середньої міцності? 
1. 10-15% об. 3.25-30% об. 
2. 15 - 20 % об. 4. 35 - 40 % об. 

12. Який уміст спирту містять слабоалкогольні змішані напої? 
1.8-13% об. 3.25-30% об. 
2.15-20%об. 4.35-40%об. 

13. Який відсоток цукру містять солодкі змітані напої? 
1.7-10%.   2.14-25%.3.25-30%.4.30-40%. 

14.Який відсоток цукру містять напівсолодкі змішані напої? 
1.7-10%.   2.14-25%. 3.25-30%.   4.30-40%. 



15. Яка температура подавання неохолоджених змішаних напоїв? 
1.0-1 °С.    2.5-7°С.3.10-12 °С.   4.18-20 °С. 

16. Яка температура подавання охолоджених змішаних напоїв? 
1.0-1 °С.    2.5-7°С.  3.10-12 °С.   4.18-20°С. 

17. Яка температура подавання дуже охолоджених змішаних напоїв? 
1.0-1 °С.    2.5-7°С.    3.10-12 °С.   4. 18-20°С. 

18. Яка температура подавання гарячих напоїв? 
1.45-50 °С.  2. 50-60 °С.  3.65-70 °С.  4. 75-85 °С. 

19*.Укажіть спосіб виготовлення змішаного напою, коли на дно посуду 
кладуть кубики льоду і вливають компоненти, не перемішуючи. 

1.Білд. 3. Бленд. 
2. Шейк. 4. Мадл. 

20*. Укажіть спосіб виготовлення змішаного напою, коли усі компоненти 
змішують у шейкері разом із льодом до10 с. 

1.Білд. 3. Бленд. 
2. Шейк. 4. Мадл. 

21*. Укажіть спосіб виготовлення змішаного напою, коли компоненти 
коктейлю попередньо змішують із льодом велектроблендері. 

1.Білд. 3. Бленд. 
2. Шейк. 4. Мадл. 

22*. Укажіть спосіб виготовлення змішаного напою, коли частину 
компоненту розтирають перед вливанням інших ложкою або товкачиком. 

1.Білд. 3. Бленд. 
2. Шейк. 4. Мадл. 

23*. Укажіть спосіб виготовлення змішаного напою, коли компоненти 
розмішують шарами, без льоду (шарування). 

1.Білд. З.Мадл. 
2. Бленд. 4. Леєр. 

24*.  При  виготовленні яких напоїв застосовуєтьсяспосіб білд? 
1. Гарячих змішаних напоїв.                                 3.Аперитивів 
2. Групових змішаних напоїв.4.Прохолоджувальних. 

25*. При виготовленні яких напоїв застосовують спосіб мадл? 
1.При приготуванні шаруватих коктейлів. 
2.При приготуванні напоїв, коли один або кілька складників необхідно розтерти або розтовкти з цукром  
3. При виготовленні напоїв, коли технологія вимагає охолодження складників у процесі їх 
змішування. 
4. При виготовленні напоїв, коли необхідне інтенсивне короткочасне змішування для вершкових 
коктейлів. 

26. Укажіть значення флемінга. 
1. Нагрівання келиха зі спиртним напоєм.                    3.Струшування шейкера 3 - 5 с 
2. Охолодження келиха зі спиртним напоєм.4.Збивання суміші напою міксером. 

27. Дайте визначення поняття "гарнір". 
1. Складові інгредієнти шаруватих коктейлів.             3. Легка закуска до змішаних напоїв. 
2. Складові інгредієнти групових змішаних напоїв.     4.Гаряча закуска до змішаних напоїв. 

28. Які плоди нарізують клинами в якості гарніру до змішаного напою? 
1. Банани, лимони. 3. Лайм, ківі. 
2. Ананаси. 4. Апельсини, персики. 
29. Укажіть емульгатори. 
1. Лікеро-горілчані вироби.3.Молоко і молочні продукти, вершки, морозиво, яйця. 



2. Ігристі вина.                                                4.Лід-фіз, лід-франня, лід-коблер. 

30. Яке молоко використовують для приготування змішаних напоїв? 
1. Свіже незбиране.                                                     3.Згущене. 
2. Пастеризоване, стерилізоване, пряжене.            4.Свіже охолоджене. 

31. Які модифікатори використовують при приготуванні коктейлів? 
1. Мед.3.Ефірні масла, есенції, прянощі, приправи. 
2. Міцні ароматичні лікери.                                      4.Горілка, коньяк. 

32. Як необхідно зберігати модифікатори? 
1. В окремому посуді, герметично закритими при температурі+2 °С,+15 °С. 
2. В упаковці з вільним доступом повітря, при температурі 0 °С, +5 °С. 
3. У герметичній упаковці при температурі -2 °С, -4 °С. 
4. У герметичній упаковці при температурі -5 °С, -7 °С. 

33. Які основи з умістом цукру до 2 % належать до міцноалкогольних? 
1.Горілка, джин, віскі, ром, коньяк, плодово-ягідні бренді. 
2. Горілка, наливка, джин, віскі, ром, коньяк, плодово-ягідні бренді. 
3. Горілка, джин, віскі, лікер, ром, коньяк, плодово-ягідні бренді. 
4. Горілка, джин, віскі, ром, коньяк. 

34. Які основи з вмістом цукру вище 10 % належать до міцно алкогольних? 
1.Солодкі настоянки, наливки, міцні плодово-ягідні лікери. 
2.Солодкі настоянки, наливки, десертні вина, лікери. 
3. Солодкі та напівсолодкі наливки, міцні плодово-ягідні лікери. 
4. Солодкі та напівсолодкі настоянки, наливки, міцні плодово-ягідні лікери. 

35. Укажіть основи середньоалкогольні з умістом цукру до 10 %. 
1. Кріплені (Портвейн, Херес, Мадера, Марсала), ароматизовані (Вермут), десертні, сухі вина. 
2. Кріплені (Портвейн, Херес, Мадера, Марсала), десертні, напівсолодкі вина. 
3. Краплені (Портвейн, Херес, Мадера, Марсала), ароматизовані (Вермут), десертні вина, ароматизовані 
(Вермут), десертні, напівсолодкі вина. 
4. Усі відповіді правильні. 

36. Які основи є середньоалкогольні? 
1. Напівсолодкі та десертні вина.                              3.Настоянки, лікери, напівсухі вина. 
2. Лікери, напівсолодкі та десертні вина.4.Сухі вина. 

37. Укажіть слабоалкогольні основи. 
1. Сухі вина.                                                                  3.Ром-кола, тонік, джин-тонік. 
2. Напівсухі та сухі вина.                                              4.Пиво. 

38. Об'єм зм'якшуюче-згладжуючого компоненту повинен бути .... 
1. Меншим, ніж об'єм основи або в окремих випадкахрівним; 
2. Рівним з об'ємом основи; 
3. Рівним з об'ємом основи або в окремих випадках більшим; 
4. Більшим, ніж об'єм основи. 

39. До алкогольного зм'якшуюче-згладжуючого компоненту належать .... 
1. Ароматизовані вина (Вермути), бітери (гіркі), ароматичні лікери; 
2. Горілка, ром, джин, ароматизовані вина, бітери; 
3. Ароматичні лікери, ром, віскі, текіла; 
4. Ароматизовані вина, бітери, ароматичні лікери, плодово-ягідні бренді. 
40. До безалкогольного зм 'якшуюче-згладжуючого компоненту належать .... 
1. Соки, молоко, сметана;                                             3.Соки, яйця, молоко, сметана 
2. Соки, яйце, молоко, сметана, фруктове пюре; 4. Усі відповіді правильні. 

 

 



41. Техніка приготування напоїв в шейкері передбачає.... 
1. Струшування у вертикальному напрямку 10 - 15 собома руками; 
2. Струшування у горизонтальному напрямку 7 - 10 собома руками; 
3. Струшування у горизонтальному напрямку 20 - 30 собома руками; 
4. Струшування у горизонтальному напрямку 10 - 15 с однією рукою. 

42. Які існують основні способи подавання гарнірів для коктейлів? 
1.На обідку посуду, плаваючим у напої, поданим окремо. 
2. На обідку посуду, лежачим на дні посуду, поданим окремо. 
3. Плаваючим у напої, лежачим на дні посуду, поданим окремо. 
4. На обідку посуду, плаваючим у напої, лежачим на дні посуду, поданим окремо. 

43. Що необхідно враховувати, підбираючи гарнір до змішаних напоїв? 
1. Смакові уподобання споживача та бармена, фізіологічне поєднання напою і гарніру, зовнішній 
вигляд, консистенцію гарніру. 
2. Фізіологічне поєднання напою і гарніру, зовнішній вигляд, консистенцію гарніру. 
3. Смакові уподобання споживача, фізіологічне поєднання напою і гарніру, зовнішній вигляд, 
консистенцію гарніру. 
4. Смакові уподобання споживача, фізіологічне поєднання напою і гарніру, зовнішній вигляд. 

44. Які напої перевалено не гарнірують? 
1. Напої коричневих відтінків.                                    3.Напої, до складу яких входять текіла з тоніком. 
2. Напої, до складу яких входить ананасовий сік.   4.Напої білого кольору. 

45. Що використовує бармен для перенесення гарніру? 
1. Щипці, ніж десертний, виделку фруктову.           3.Барну ложку, виделку фруктову, шпажку. 
2. Щипці, столову ложку, виделку десертну.            4.Щипці, барну ложку, виделку фруктову. 

46. Які види нарізання використовує бармен для гарнірування коктейлів? 
1.Скибочками,   часточками,   бочечками,   спіраллю,кружальцями, сегментами. 
2.Часточками, грушечками, кружальцями, спіраллю. 
3.Скибочками, часточками, спіраллю, кружальцями,сегментами. 
4.Усі відповіді правильні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Приготування основних видів напоїв 

1*. Укажіть шаруваті "короткі" змішані напої. 
1. Кнікебайн, ойстер, фліп.3.Смеш, сауер. 
2. Пусс-ламур, пусс-кафе.                               4.Зуум, міст. 

2. Укажіть"довгі" гарячі напої. 
1. Пунш, грог, глінтвейн.                                 3.Фіз, хайбол, фікс. 
2. Крюшон, сангрія.                                         4.Айс-крім, кулер, дейзі. 

3. Укажіть безалкогольні змішані напої. 
1. Пунші, глінтвейни.                                      3.Грог, Тодді. 
2. Сангарі, слінгі.                                              4.Коблери, джулепи. 

4*. Як готують та подають безалкогольні аперитиви? 
1. В електроміксері без льоду, попередньо охолодивши всі компоненти. Подають напої у склянці-
тумблер без льоду із соломинкою. Зверху напій посипають тертим мускатним горіхом, шоколадом, 
меленою кавою або какао. 
2. Напої готують у шейкері. Усі компоненти попередньо охолоджують. Подають у склянці-тумблер із 
соломинкою та 3-5 кубиками льоду. 
3. Напої готують із соків, відварів, настоянок із додаванням прянощів, ароматизаторів, природних 
барвників і відпускають із морозивом. Подають у склянках-тумблер або бокалах, із коктейльною 
соломинкою, часом із чайною ложкою. 
4. Молочно-фруктовий напій із додаванням яєць готують в шейкері або електроміксері. Подають у 
склянці хайбол. 

5*. Укажіть інгредієнти "довгого" післяобіднього, десертного змішаного 
напою айс-крім. 

1. М'ята, спиртне, цукор.                                                      3.Морозиво, сироп, спиртне. 
2. Спиртне, свіжі та консервовані фрукти, цукор, вино.4.Яєчний жовток, бренді, томатна паста, спеції. 

6*. Укажіть інгредієнти "короткого проміжного" змішаного напою - бустер. 
1. М'ята, спиртне, цукор.                                                     3.Морозиво, сироп, спиртне. 
2. Спиртне, свіжі та консервовані фрукти, цукор, вино.4.Яєчний жовток, бренді, томатна паста, спеції. 

7*. Укажіть інгредієнти "довгого" гарячого, пообіднього змішаного напою - 
глінтвейну. 
1. М'ята, спиртне, цукор.                                                      3.Ром, кордіал, фруктовий сік, фрукти. 
2. Червоне сухе вино, прянощі, цитрусові.4. Спиртне, мед, вершки 

8*. Укажіть інгредієнти "довгого" гарячого пообіднього змішаного напою - грогу. 
1. М'ята, спиртне, цукор.                                                      3.Спиртне, мед, вершки. 
2. Ром, кордіал, фруктовий сік, фрукти.4.Ром, гарячий чай, цукор, лимон. 
9*.  Укажіть інгредієнти "довгого" пообіднього освіжаючого напою - джулеп. 
1. М'ята, спиртне, цукор.                                                       3.Спиртне, мед, вершки. 
2.Ром, кордіал, фруктовий сік, фрукти.                               4.Спиртне, гарячий чай, цукор, лимон 

10*. Укажіть назву "довгого" пообіднього освіжаючого напою, що готується з 
таких інгредієнтів: спиртне, лимонний сік. 

І.Тодді. 3. Кулер. 
2. Зомбі. 4. Сангрія. 

11*. Укажіть інгредієнти "короткого" десертного змішаного напою - зуум. 
1. Спиртне, мед, вершки.                                      3.Спиртне, лимонна цедра. 
2. Спиртне, цукор, содова, лимонний сік.         4.Кетчуп, жовток, спеції 

12*. Укажіть інгредієнти "довгого" пообіднього, освіжаючого змішаного напою - 
дейзи 

1. Червоне сухе вино, прянощі, цитрусові.        3.Морозиво, сироп, спиртне. 
2. Спиртне, гарячий чай, цукор, лимон.4.Спиртне, малина, лимонний сік, кружальце лимону. 



13*. Укажіть інгредієнти освіжаючого змішаного напою - крюшон. 
1. Спиртне, цукор, содова, лимонний сік.3.Спиртне, мед, вершки. 
2. Фрукти та ягоди, шампанське, содова, цукор.4.Яєчний жовток, бренді, томатна паста, спеції. 

14*. Укажіть інгредієнти "довгого" пообіднього освіжаючого змішаного 
напою - коллінз. 

1. Спиртне, цукор, содова, лимонний сік. 
2. Фрукти та ягоди, шампанське, содова, цукор. 
3. Ром, кордіал, фруктовий сік, фрукти. 
4.Міцна алкогольна основа (60 мл), сироп (20 мл), сік зі свіжого лимона (20 мл), харчовий лід, 
мінеральна вода (100 мл) 

15*.   Укажіть  інгредієнти   "короткого* змішаного напою - ойстер. 
1. Молоко, газована вода, спиртне.                              3.Кетчуп, жовток, спеції. 
2. Ром або вино, цукор, чай, лимон, прянощі.          4.Спиртовий напій, молоко. 

16*.  Укажіть інгредієнти "довгого" пообіднього змішаного напою - парф. 
1. Молоко, газована вода, спиртне.                             3.Мед, прянощі, спиртне 
2. Кетчуп, жовток, спеції.4.Спиртне, сироп, окріп. 

17*.  Укажіть інгредієнти десертного змішаного напою - пунш. 
1. Молоко, газована вода, спиртне.                            3.Мед, прянощі, спиртне. 
2. Кетчуп, жовток, спеції.                                             4.Ром або вино, цукор, чай, лимон, прянощі. 

18*. Укажіть інгредієнти "довгого" освіжаючого напою - сангарі. 
1. Спиртовий напій, молоко.3.Спиртне, цукор, лимон, холодна або гаряча вода. 
2. Кетчуп, жовток, спеції.                                    4.Спиртне, холодна вода, лимон, мускатний горіх. 

19*. Укажіть інгредієнти освіжаючого змішаного напою - сангрія. 
1. Кетчуп, жовток, спеції.3.Червоне вино, сироп, лікер, цитрусові. 
2. Молоко, газована вода, спиртне.4.Мед, прянощі, спиртне. 

20*. Укажіть інгредієнти холодного або гарячого, пообіднього змішаного 
напою - елінг. 
1.Спиртне, цукор, лимон, холодна або гаряча вода.3.Шампанське, лимонний сік, спиртне, білок. 
2.Молоко, яйце, спиртне, цукор, прянощі.                  4.Спиртне, цукор, м'ята, фрукти. 

21*. Укажіть інгредієнти "довгого" пообіднього, освіжаючого змішаного 
напою - фіз. 
1. Кетчуп, жовток, спеції.                                              3.Яйце, цукор, спеції, спиртне. 
2. Спиртне, сироп, окріп.4.Шампанське, лимонний сік, спиртне, білок. 

22*. Укажіть інгредієнти для приготування "довгого" пообіднього, 
освіжаючого змішаного напою - хайбол. 
1. Молоко, спиртне, яйце, цукор, кружальце лимона.             3.Спиртне, сироп, окріп. 
2. Спиртне, будь-який міксерний напій, кружальце лимону. 4.Молоко, яйце, спиртне, цукор, прянощі. 

23*. Укажіть інгредієнти для приготування "довгого", освіжаючого напою - фіне. 
1. Молоко, спиртне, яйце, цукор, кружальце лимона.                   3.Спиртне, цукор, м'ята, фрукти. 
2. Спиртне, лимонний сік, цукровий сироп, кружальце лимону.       4.Спиртне, сироп, окріп. 

24*. Укажіть інгредієнти для приготування змішаного напою - ЄҐ-НОҐ. 
1. Молоко, спиртне, яйце, цукор, кружальце лимона.           3.Спиртне, цукор, м'ята, фрукти. 
2. Молоко, спиртне, яйце, цукор, цукрова пудра.                  4.Шампанське, лимонний сік, спиртне, білок. 

25*. Укажіть інгредієнти для приготування змішаного напою - слииг. 
1. Спирт, сироп, окріп.                                                               3.Мед, прянощі, спиртне. 
2. Молоко, спиртне, яйце, цукор, цукрова пудра.                  4.Спиртне, цукор, м'ята, фрукти. 

 
 
 
 



26*. Укажіть інгредієнти для приготування "довгого", гарячого пообіднього 
напою - збитень. 
1. Мед, прянощі, спиртне.                                                       3.Кетчуп, жовток, спеції. 
2. Ром або вино, цукор, чай, лимон, прянощі.                     4.Молоко, газована вода, спиртне. 

27*. Укажіть інгредієнти для приготування змішаного напою - тодді. 
1. Мед, прянощі, спиртне.                                                            3.Червоне вино, сироп, лікер, цитрусові. 
2. Спиртне, прянощі, біттер, гаряча або холодна вода.            4.Кетчуп, жовток, спеції. 

28*. Укажіть інгредієнти для приготування змішаного напою десертного - боул. 
1. Мед, прянощі, спиртне.                                            3.Спиртне, гаряча та холодна вода, цукор, прянощі. 
2. Фрукти та ягоди, шампанське, содова, цукор.    4.Молоко, спиртне, яйце, цукор, цукрова пудра. 

29. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій айс-крім. 
1. Креманки, фужери. 3. Харікейн. 
2. Чаша. 4. Коллінз. 

30. Укажіть посуд, у якому подають десертний змішаний напій боул. 
1. Креманки, фужери. 3. Тумблер. 
2. Чаша. 4. Хайбол. 

31. Укаясіть посуд, у якому подають змішаний напій -бустер. 
1.Креманка. 3. Тумблер. 
2. Чаша. 4. Ай-ріш 

32.Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -глінтвейн. 
1.Креманка. 3. Тумблер. 
2. Пуншева чашка. 4. Хайбол. 

33.Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -грог. 
1.Креманка. 3. Тумблер. 
2. Шот. 4. Склянка з підсклянником. 

34.Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -джулеп. 
1.Креманка. 3. Крюшонниця. 
2. Коллінз. 4. Гоблет. 

35. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -дети 
1.Креманка. 3. Крюшонниця. 
2. Коллінз. 4. Гоблет. 

36. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -зуум. 
1. Креманка. 3. Лафітна чарка, 
2. Коллінз. 4. Пуус-кава. 

37.Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -коблер. 
1. Креманка. 3. Лафітна чарка. 
2. Гоблет. 4. Хайбол. 

38. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -коллінз. 
1. Креманка. 3. Лафітна чарка. 
2. Коллінз. 4. Гоблет. 

39.Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -кулер. 
1. Креманка. 3. Лафітна чарка. 
2. Коллінз. 4. Гоблет 

40.Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -ойстер. 
1. Креманка. 3. Пуншева чашка. 
2. Коктейлева чашка. 4. Глечик. 

 



41. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -парф. 
1.Креманка. 3. Гоблет. 
2. Хайбол, коллінз. 4. Глечик. 

42. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -пуф. 
1. Креманка. 3. Пуншева чашка. 
2. Коктейлева чашка. 4. Хайбол. 

43. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -сангари 
1. Хайбол, коллінз. 3. Крюшонниця. 
2. Глечик, гоблет. 4. Тумблер. 

44. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -елінг. 
1. Склянка з підсклянником. 3. Тумблер. 
2. Хайбол, пуншева чашка. 4. Коллінз. 

45. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -тодди 
1. Пуншева чашка. 3. Коллінз. 
2. Хайбол. 4. Тумблер. 

46. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -фіз. 
1. Пуншева чашка. 3. Коллінз. 
2. Хайбол. 4. Тумблер. 

47. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -фікс. 
1. Пуншева чашка. 3. Коллінз. 
2. Хайбол. 4. Тумблер. 

48. Укажіть посуд, у якому подають змішаний напій -фліп. 
1. Дельмоніко тумблер.. 3. Пуншева чашка. 
2. Хайбол. 4. Лафітна чарка. 

49. На основі яких вин готуються коктейлі-аперитиви? 
1. Десертних (Кагор, Мускат). 
2. Спеціальних  та ароматизованих  (Вермут,  Херес,Портвейн). 
3. Столових сухих (Рислінг, Перлина Степу, ОксамитУкраїни). 
4. Ігристих (Шампанське). 

50. Який шаруватий коктейль готують у чарці на 75 мл із холодних терпких, 
ароматичних лікерів, кінцевою складовою якого є фруктово-ягідний бренді? 
1. Коктейлі Пуус-кава. 3. Коктейлі Чамперелс. 
2. Коктейлі Кнікебайн. 4. Ойстер-коктейлі. 

51. Який шаруватий коктейль готують у тюльпаноподібній чарці місткістю 
75 мл, а компоненти вливають шарами: яйце, лікери, сиропи, міцні напої? 
1. Коктейлі Пуус-кава. 3. Коктейлі Чамперелс. 
2. Коктейлі Кнікебайн. 4. Ойстер-коктейлі. 

52*. Постійним компонентом якої групи коктейлів євершки? 
1. Оригінальних. З. Шаруватих. 
2. Емульгаторних. 4. Тонізуючих. 

53**. Для яких вечірніх коктейлів як основу рекомендують використовувати 
тільки кубинські білі сорти рому? 

1. Коктейлів типу Сауерс. 3. Оригінальних. 
2. Дайкерів. 4. Тонізуючих. 

54. Як подають вітамінні та освіжаючі напої? 
1.Подають із соломинкою і чайною ложкою. 3.Подають у високих склянках із соломинкою та ложкою. 
2.Подають охолодженими у високих склянках.4.Подають у високих бокалах 

 



55**. Укажіть молочно-фруктовий коктейль із додаванням яйця або яєчного 
жовтка, молока і соків, морозива. 

 

1. Джулеп. 
2. Коблер. 

3. Шербет. 
4. Ег-ног. 

56*. Як подають десертні коктейлі? 
1. У пивних кухлях. 
2. У креманках. 
3. У келихах, конусних склянках, фужерах із соломинкою та чайною ложкою. 
4. Усі відповіді правильні. 

57*. Як подають каву чорну? 
1. У чашках для кави ємністю 75 або 100 мл. Окремо на розетці подають цукор, лимон, у молочнику - 
молоко або вершки. 
2. У чайних чашках із блюдцями. 
3. У склянках із підсклянниками. 
4. У конічній склянці. 

58*. Як подають каву чорну з молоком або вершками? 
1. У карафі.3.У чайних чашках із блюдцями. 
2. У склянках хайбол.                           4.У турочці. 

59 *. Як подають каву по-віденському? 
1. У чайних чашках.3.У кавових чашках. 
2. У склянках із підсклянниками.       4.У турочці. 

60*. Як подають каву чорну з морозивом (глясе)? 
1. У кавових чашках.3.У чайних чашках. 
2. У келихах, фужерах або конічній склянці.     4.У турочці. 

61*. Як подають какао з молоком? 
1. У кавових чашках.                                               3.У келихах, фужерах. 
2. У чайних чашках.4.У креманках. 

62*. Як готують турецьку каву? 
1. Із суміші міцної кави, ірландських віскі, невеликої кількості цукру. Зверху кладуть збиті вершки. 
2. Із однієї третини кави-еспрессо і двох третин гарячого молока, без піни зверху. 
3. Із рівних частин гарячої кави і гарячого молока. 
4. Із суміші рівних частин цукру і кави та півсклянки води. Двічі доводять до кипіння, потім подають у 
кавових чашках разом із гущею. 

63*. У якому посуді подають холодні кавові напої? 
1. У склянках тумблер; сервують коктейльною соломинкою та чайною ложкою (якщо зверху збиті 
вершки). 
2. У кавових чашках. 
3. У склянці хайбол. 
4. У склянці коллінз. 

64. У якому посуді подають гарячі кавові напої? 
1. У бокалах пуасе, кавових або чайних чашках із порцеляни або вогнетривкого скла. 
2. У склянках хайбол. 
3. У склянках коллінз. 
4. У склянці туб л ер. 

65*. У якому посуді подають холодні чайні напої? 
1. У чайних чашках.3.У склянці тумблер із коктейльною ложкою. 
2. У кавових чашках.4.У склянці хайбол. 

66*. Як подають зелений чай? 
1. У чайних чашках.                                   3.У високих конусних склянках. 
2. У кавових чашках.                                  4.У піалах зі східними ласощами. 



67*. Як подають гарячий шоколад? 
1. У чайних чашках із блюдцем і чайною ложкою.3.У молочнику. 
2. У кавових чашках.                                                            4.У високих конусних склянках. 

68*. Як подають какао з яєчним жовтком? 
1. У чайних чашках.                                                             3.У молочнику. 
2. У кавових чашках.                                                          4.У високих конусних склянках. 

69 *. Які змішані напої належать до багатопорційних? 
1. Гроги, коблери, пунші.3.Хайболи, колінзи, зууми. 
2. Фізи, крюшони, джулепи.                                              4.Крюшони, пунші, гроги. 
 

70. Коли подають коктейлі-аперитиви? 
1. У перервах між подаванням страв. 
2. Наприкінці трапези. 
3. Перед початком бенкету або як коктейль, який пропонують в очікуванні замовлених страв. 
4. Усі відповіді правильні. 

71. Які коктейлі перевалено відносяться до діджестивів? 
1. Міцні та солодкі коктейлі, короткі за об'ємом.       3.Слабоалкогольні коктейлі, короткі за об'ємом 
2. Міцні та солодкі коктейлі, довгі за об'ємом.4.Усі відповіді правильні. 

72.До складу яких коктейлів бармени вводять спеції,яйцяу олію, кетчупи тощо? 
1. Тонізуючих.                                                 3. Витверезо-збуджуючих 
2. Аперитивів.                                                 4. Усі відповіді правильні. 

73. Які     особливості     приготування     кави     по-французькому? 
1. До звареної міцної кави додати сіль. 3.До вареної міцної кави додати корицю, гвоздику. 
2. До звареної міцної кави додати цедру лимону.  4.Усі відповіді правильні. 

74. Які основні інгредієнти використовують для приготування капучіно? 
1. Кава, збиті вершки.3. Какао, збиті вершки. 
2. Кава еспресо, збите парою молоко.                       4.Усі відповіді правильні. 
 


