
- страна 1 од 2 - 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 3. септембар 2020. 

Тест 05: УСЛУЖИВАЊЕ 

Кандидат ................................................................................. ............................................ ............................................    
 (презиме) (име) (име родитељA) (број пријаве) 

Заокружите тачан одговор и пренесите га на листић за одговоре (односно затамните одговарајући кружић). 

 

1. Какав треба да буде правац кретања особља кроз радна одељења? 
A) Левом страном 

B) Десном страном 

C) Најкраћом путањом 

2. Који од наведених није угоститељски објекат за смештај?  
A) Хотели 

B) Мотели 

C) Бифеи 

3. Шта је основни или централни тањир? 
A) Тањир који одређује средину стола 

B) Подметач за дубоки тањир 

C) Тањир који одређује позицију кувера на банкету 

4. Којој групи инвентара припадају конобарска колица? 
A) Намештај у угоститељству 

B) Угоститељска опрема 

C) Помоћни инвентар 

5. Од које врсте стакла се прави инвентар за свечане пријеме? 
A) Обичног стакла 

B) Полукристалног и кристалног стакла 

C) Ватросталног стакла 

6. Шта је кувер?  
A) Храна која се услужује у оквиру ганга у менију 

B) Кувер подразумева се инвентар који ће госту бити потребан за несметано и 
културно конзумерање одређеног оброка као и  хлеб и намази који се доносе по 
доласку госта. 

C) Инструмент понуде ресторана 

7. Од чега се састоји проширени кувер у А ла карт пословању? 
A) Салвета, прибор и чаша за воду  

B) Салвета, велики нож,  велика виљушка, чаша за воду и вино, тањир за хлеб са 
ножем мазачем 

C) Салвета, велика виљушка, велики нож, велика кашика и чаше 

8. Реонски систем организације рада на сваком реону има:       
A) Два извршиоца 

B) Једног извршиоца, 

C) Више извршилаца 

9. Који од наведених има само једну варијанту услуживања?  
A) Енглески начин услуживања, 

B) Француски начин услуживања или 

C) Бечки начин услуживања 
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10. Чајанка, банкет, коктел парти и хладно-топли бифе су? 
A) Главни оброци 

B) Међуоброци 

C) Ванредни оброци 

11. Намази, пециво, напитак и меко или тврдо кувано јаје је састав ког доручка. 
A) Комплетног 

B) Бечког 

C) Енглеског 

12. Комуникација између запослених истог ранга је? 
A) Вертикална узлазна комуникација 

B) Екстерна комуникација 

C) Хоризонтална комуникација 

13. Стандардни јеловник има? 
A) 11 група, 

B) 13 група или 

C) 14 група јела у свом саставу 

14. Аперитиви се услужују? 
A) По завршетку јела уз кафу 

B) У  току јела уз салату 

C) Пре почетка јела да отвори апетит 

15. Сложени мени садржи најмање? 
A) 3 ганга 

B) 4 ганга 

C) 5 гангова 

16. У баровима се пружају услуге? 
A) Само пића и хране 

B) Хране, пића и забаве 

C) Било који од наврдених 

17. Црвено вино као термин се користи уместо? 
A) Белог вина 

B) Розе вина 

C) Црног вина 

18. Објасните појам шамбрирање вина.  
A) Довођење вина на собну температуру 

B) Претакање вина ради одвајања талога 

C) Представља брзо расхлађивање вина 

19. Шта представља полупансион? 
A) Услуге смештаја 

B) Услуге смештаја и сва три оброка 

C) Услуге смештаја, доручка и још једног од два главна оброка 

20. Који од наведених је Свечани пријем? 
A) Банкет 

B) Пословни ручак  

C) Бранч 


