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Робота 
учасника ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

з професії «Кухар»  
 

 

 

 

 

 

 

Учня (учениці) __________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

(назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 

 



                                                                                   

Код роботи__________ 

 

 

Шановний учаснику обласної олімпіади 

з професії «Кухар» 

Вітаємо Вас і пропонуємо дати відповіді на запитання. 

Бажаємо успіху ! 

 

І рівень  

Завдання оцінюються в 1 бал, загальна кількість - 15 балів 

 

 

1. Вкажіть, який з цих овочів називають ще «земляною грушею»: 

   
            

                А)                                                     Б)                                         В) 

 

 

2. Вкажіть, що таке сульфітація картоплі: 

1. обробка кислотою; 

2. обробка лугом; 

3. обробка парою; 

4. обробка бісульфітом натрію 

 

3. Вкажіть, чим відрізняється біла паніровка від червоної: 

1. червона паніровка готується з борошна з додаванням приправи каррі, а біла – це 

просто борошно; 

2. біла паніровка – це панірувальні сухарі з білого хліба без скоринки, а червона – 

з білого хліба із скоринкою; 

3. до панірувальних сухарів додають борошно, а для червоної – червоний перець; 

4. біла паніровка – це борошно, а червона – суміш червоного перцю і приправи 

каррі 

 

 4. Визначити послідовність операцій вмиканням машини моделі  МОК- 150 

та її завантаження: 

1. подати воду, увімкнути машину та завантажити картоплю; 

2. завантажити картоплю, подати воду, увімкнути машину; 

3. завантажити картоплю, увімкнути машину і подати воду; 

4. почистити картоплю та включити воду 

 

5. Яку роль виконує варіатор, як привід електромеханічного устаткування? 

1. дозволяє плавно збільшувати та зменшувати оберти робочих частин 

устаткування; 

2. дозволяє загальмувати робочі органи  устаткування при необхідності; 



3. дозволяє виконувати ступінчасте  перемикання швидкостей  обертання робочих 

органів устаткування; 

4. дозволяє зменшувати оберти робочих частин устаткування 

 

6.Чому кожна конфорка має індивідуальний пакетний перемикач? 

1. для економії електроенергії; 

2. для можливості приготування багатьох страв, одночасно на плиті 

3.для можливості регулювання температури приготування кожної страви; 

4. для покращення дизайну плити 

 

7. Рибні столові прибори призначені для: 

1. холодних закусок з риби та морепродуктів; 

2.для гарячих закусок з риби та морепродуктів; 

3. для гарячих страв з риби; 

4. для бенкетних закусок з риби 

 

8. Як варять яйця «в мішечок»? 

1. яйця занурюють у киплячу підсолену воду; варять 3-3,5 хв. з моменту 

закипання; 

2. яйця занурюють у киплячу підсолену воду; варять 4,5-5,5 хв. з моменту 

закипання; 

 3. яйця занурюють у киплячу підсолену воду; варять 5-7 хв. з моменту закипання; 

 4. яйця занурюють у холодну воду; варять 10 хв. з моменту закипання 

 

9. Вкажіть основні способи теплової обробки: 

1. варіння, смаження; 

2. припускання, тушкування; 

3. варіння на парі, варіння під тиском та у вакуумі; 

4. запікання та приготування на грилі 

 

10. Вкажіть, який з цих овочів відноситься до коренеплодів: 

 
       А)                                                     Б)                                          В) 

 

11. Вкажіть, від чого залежить форма нарізування овочів для юшок: 

1. від назви юшки; 

2. від часу варіння юшки; 

3. від виду продуктів, які входять до складу юшок; 

4. від способу приготування 

 

12. Які види напівфабрикатів можна розпушувати на машинах: 

1. дрібні шматочки м`яса без кісточок; 

2. великий шматок м`яса без кісточок; 



3. порційні шматочки м`яса без кісточок; 

4. січену  котлетну масу 

 

13. Яка норма пшеничного хліба на 1000 г м’якоті  м'яса для приготування 

котлетної маси?  

1. 250 г;  

2. 300 г; 

3. 200 г; 

4. 350 г 

 

14. Які овочі варять без солі? 
1. капусту, кукурудзу, моркву; 

2. буряк, моркву, зелений горошок; 

3. картоплю, квасолю, броколі; 

4. капусту брюссельська та савойську 

 

15. Харчове отруєння бактеріального походження: 

1. туляремія; 

2. холера; 

3. стафілокок; 

4. дизентерія 

 

 

ІІ рівень 

Завдання оцінюються 0-1,5 бали, загальна кількість балів – 15 

 

1. Допишіть незакінчене речення: 

технологічний процес обробки коренеплодів складається з таких операцій: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Встановіть відповідність приготування страв в гарячому цеху, вказавши 

цифрами у відповідну колонку: 

 
Супове відділення Операції Соусне 

відділення 
 1) приготування смажених страв з яєць; 

2) приготування юшок картопляних;  

3) варіння вермішелі;  

4) приготування молочних супів;  

5) пасерування овочів;  

6) приготування картопляного пюре 

 

 

 



3. Для чого призначена «холодна зона»  електрофритюрниці, зображена на 

малюнку під цифрою 6: 

 

А) для довшого використання жиру  

при смаженні продуктів;                          

 Б) для повільного смаження виробів; 

В) щоб частинки продукту, які утворилися  

в процесі смаження не обвуглювались і  

не забруднювали жир; 

Г) відстійник для використаного жиру 

 

 

4. Встановіть послідовність роботи з картоплечисткою в необхідному 

порядку ( А...) 

А) вмикають машину і перевіряють її роботу на холостому ходу, відкривають 

кран подавання води;  

Б) чекають 2-4 хвилин до кінця обчищення;  

В) перевіряють заземлення і санітарний стан; 

Г) вимикають машину і проводять санітарне прибирання;  

Д) вивантажують обчищену картоплю не вимикаючи машину; 

Є) завантажують порцію картоплі 

Відповіді: 

 

5.  У якому випадку при варінні овочів найкраще зберігається  

вітамін С? 
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

6.  Дати визначення: смаження це –

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7.  Допишіть незакінчене речення: у робочу камеру картоплеочисної машини 

подається вода для того, __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Допишіть незакінчене речення: турка призначена для 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Заповніть пропуски в технології приготування страви «Галушки 

картопляні»: 

Обчищену (_____________) варять до (_________________), відціджують воду, 

підсушують і (______________________________). Протерту (______________________) 

охолоджують до температури (________________), додають (______________), 



(______________________), натертий на терці, перемішують. Галушки формують 

(________________), кладуть у воду і  варять (__________) хвилин. 

Подають із (_______________________) маслі або маргарині     

 

10. Допишіть незакінчене речення: кулінарна обробка харчових продуктів 

здійснюється для 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ІІІ рівень 

Завдання оцінюються 0-3 бали, загальна кількість балів - 15 
 

1. Ви працюєте в одному із ресторанів української кухні. Яку українську 

національну страву із овочів ви включите в меню даного ресторану? 

Опишіть технологію приготування даної страви, правила її презентації 

(подачі), вимоги до якості 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Опишіть будову, принцип дії та правила експлуатації  тістомісильної 

машини ТММ-1М 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.  Складіть технологічну схему приготування напівфабрикатів з м'ясної 

котлетної маси: тюфтельки, зрази січені. Яка між ними різниця? Що в них 

спільного? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. Поясніть, що відбувається з жиром під час смаження виробів у фритюрі. 

Що необхідно зробити, щоб цьому запобігти? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



5. Який вид устаткування зображено на малюнку? 

Назвіть робочі частини устаткування, опишіть його 

призначення та правила експлуатації 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

IV рівень 

Завдання оцінюється 0-15 балів, загальна кількість балів - 15  

 

1. Зробити розрахунки норм витрат овочів при приготуванні 150 порцій 

страви «Овочі, припущені в молочному або сметанному соусі» (Збірник 

 № 341, ІІ колонка. Вихід - 200 г) 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва 

компоненту 

Норма згідно 

збірника, г 

(брутто/нетто) 

Станом на: 

01.10 01.12 01.03 01.05 

1       

2       

3       

№ 

з/п 

Назва 

компоненту 

Норма згідно 

збірника, г 

(брутто/нетто) 

Станом на: 

01.10 01.12 01.03 01.05 

1       

2       

3       



 

 

 

 

 

 

 

 

 


