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Робота 
учасника ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

з професії «Продавець продовольчих товарів» 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Код роботи__________ 

 

 

Шановний учаснику обласної олімпіади 

За професією «Продавець продовольчих товарів» 

Вітаємо Вас і пропонуємо дати відповіді на запитання 

 

Бажаємо успіху ! 

Завдання I рівня складності; оцінюється 0; 0,5; 1 бали 

Загальна кількість балів – 15 

 

І рівень  

Завдання оцінюються в 1 бал, загальна кількість - 15 балів 
 

1. Як передбачено рух покупців в універсамах? 

1. не має значення; 

2. за годинниковою стрілкою; 

3. проти годинникової стрілки; 

4. від входу одразу у центр 

 

2. Які товари слід розташувати у касовій зоні магазину? 

1. солодощі, жувальна гумка, тютюнові вироби; 

2. хліб і хлібобулочні вироби; 

3. макаронні вироби; 

4. консерви, харчові концентрати 

 

3.Крупи, що доцільно використовувати у дієтичному харчуванні: 

1. перлові, ячні; 

2. пшоно, полтавські; 

3. бобові, кукурудзяні; 

4. вівсяні, гречані 

 

4. Які фрукти характеризуються найвищою енергетичною цінністю? 

1. банани, фініки; 

2. лимони, грейпфрути; 

3. яблука, абрикоси; 

4. апельсини, мандарини 

 

5. Вкажіть у роздрібній торговельній мережі термін реалізації з моменту 

виймання з печі дрібно штучних виробів (до 0,2 кг) упакованих у полімерну 

плівку: 

1. не більше 16 год; 

2. не більше 24 год; 

3. не більше 32 год; 

4. не більше 72 год 

 

6. Скільки книг обліку розрахункових операцій видає Державна податкова 

інспекція торговельному підприємству, якщо у магазині 5 касових апаратів? 

1. одну на загальний вузол розрахунку; 



2. на кожний ЕККА окремо (п’ять); 

3. дві на рік; 

4. декілька за бажанням торговельного підприємства 

 

7. Які з ковбасних виробів, залежно від способу приготування, відрізняються 

від інших щільною консистенцією, гострим запахом, приємним солонуватим 

смаком (5,5% солі), добре вираженою зморшкуватістю батонів, з виступами 

сала або грудинки під оболонкою? 

1. варені; 

2. напівкопчені; 

3. варено-копчені; 

4.сиро-копчені 

8. Для випікання простого пшеничного хліба використовують таку основну 

сировину: 

1. цукор , дріжджі, борошно; 

2. воду, дріжджі, борошно, сіль; 

3. жири, цукор, яйця, мак, родзинки; 

4. закваски, борошно, сіль, воду 

 

9.Напівкопчені «Мисливські ковбаски» відносяться до: 

1. 1-го ґатунку; 

2. 2-го ґатунку; 

3. 3-го ґатунку; 

4. вищого ґатунку 

 

10. Які документи не можуть бути первинними (супровідними)? 

1. прибуткова накладна; 

2. товарний і касовий звіти; 

3. рахунок-фактура; 

4. товарно-транспортна накладна 

 

11. Яка зернова культура використовується при виробництві пива?  

1. жито; 

2. просо; 

3. ячмінь; 

4. кукурудза 

 

12. Яке м'ясо забійних тварин має температуру в товщі м’язів біля кісток 

 0-4*С?  

1. остигле;  

2 заморожене; 

3. охолоджене;      

4. підморожене 

 

13.  Який кисломолочний продукт містить різні наповнювачі? 

1. йогурт; 

2. кефір; 



3. кумис; 

4. варенець 

 

14. Даний тип темпераменту покупця людини характеризується глибоким 

сприйняттям навіть незначних подій, вразливістю, обережністю, 

передбачливістю. Але почуття назовні майже не виявляє, має стійкий 

характер, нетовариський, постійно відчуває потребу чиєїсь підтримки: 

1. сангвінік; 

2. холерик; 

3. флегматик; 

4. меланхолік 

 

15. При виробництві яких сирів приймає участь пліснява, сирна слизь? 

1. м'які сичугові сири; 

2. тверді сичугові; 

3. розсільні; 

4. плавлені 

 

ІI рівень 

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

 

1. Продовжити речення: виробництво чорного байхового чаю складається з 

таких технологічних операцій:  ______________________________________ 

__________________________________________________________________Виро

бництво  зеленого байхового  чаю відрізняється тим, 

що____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Зелений байховий чай __________________________________ 

(_______________) кольору із (_________________) відтінком, у якому поєднаний 

запах__________________________(______________________) 

 

2. Дати визначення: спреди це -

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Фактори, що впливають на зберігання товарів: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Вказати, які продовольчі товари мають такі вади і хвороби: 

картопляна -___________ 

посивіння  -_____________ 

голуба гниль – __________ 

штаф –  ________________ 



іржа –__________________ 

тумак - _________________ 

 

5. Дати визначення: споживна цінність харчових продуктів це –  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(їхня корисність, яка зумовлена хімічним складом і комплексом властивостей 

(вмістом поживних речовин, засвоюваністю, калорійністю, безпечністю) 

 

6.Встановіть відповідність асортименту класичних ковбасних виробів в 

залежності від способу приготування: 

1- Суджук; 2 – Сервелат; 3 – Одеська; 4-Лікарська 

А) варена; 

Б) напівкопчена; 

В) копчена; 

Г) сиров’ялена 

Відповідь: 1-; 2-; 3-; 4- 

 

7. Допишіть незакінчене речення: під час укладання продовольчих товарів у 

підсобному приміщенні на зберігання відстань від товарів  до опалюваних 

пристроїв повинна бути не меншою за __________(_________),до джерел 

освітлення – не менше_____________________(___________), до підлоги - 

_______(________),між стелажами і підтоварниками - 

______________(___________). Висота штабеля за відсутності у магазині 

механізмів для піднімання вантажів має бути не більше за 

_____________(_______) 

 

8. Допишіть незакінчене речення: природні мінеральні води з мінералізацією 

менш ніж 1г/дм
3
,в складі яких не містяться мікрокомпоненти, що мають 

лікувальну дію, належать до ____(________), води із загальною мінералізацією 

10-15 г/ дм
3
, та води з мінералізацією нижче 10 г/ дм

3 
при наявності в їх складі 

підвищеної кількості біологічно активних мікрокомпонентів відносять до 

___________(______________). Води, отримані розчиненням у питній воді 

відповідних мінеральних солей відносять до ____(_______________) 

 

9. Допишіть незакінчене речення: м'ясо сумнівної свіжості має ознаки 

початкової стадії псування: поверхня туші ______________________ 

(_____________________________________). М'язи на розрізі вологі, 

______________________________________________________________________ 

(______________________) кольору, консистенція___________________________ 

(_________________________) – ямка, утворена від натискання пальцем, 

______________________________________________________________________ 

(________________________); запах злегка _________________________________ 

(_____________________________), жир м'який, ________________________ 

(____________). До реалізації ___________________(____________________) 

 

 



10.З переліченого асортименту овочів підкресліть ті, що відносяться до 

пряно-смакових: 

кріп; 

васильки; 

естрагон; 

спаржа; 

щавель; 

м'ята; 

ревінь; 

шпинат; 

меліса; 

фенхель; 

коріандр; 

майоран 

 

 

ІІI рівень 

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

 

1. Вкажіть відмінні особливості: 
Сирокопчені ковбасні вироби Варено-копчені ковбасні вироби 

Зовнішній вигляд 

 

 

 

 

 

 

 

Консистенція, вологість 

 

 

 

 

Особливості виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Покупець запитує у продавця живої риби, чи свіжа вона і просить вказати 

на ознаки властиві свіжій живій рибі? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



3. Дайте характеристику 

шоколаду_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Дайте товарознавчу характеристику вівсяних крупів у порівнянні з 

іншими крупами 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Під час проведення покупок через ЕККА касир допустила помилку, 

набравши неправильно код товару. Які дії касира? Опишіть різні випадки 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

ІV рівень 

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

 

До супермаркету надійшла партія горіхоплідни 

1.1  Охарактеризуйте покупцеві горіхоплідні та надайте їм порівняльну 

характеристику: 

 

А) Арахіс- це __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



Б) Фісташки – це 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

В) Мигдаль – це 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Г) Кеш’ю – це 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.2 Вирахуйте покупцеві, скільки грамів волоських горіхів у шкаралупі слід 

купити, щоб отримати 200 г ядра, якщо горіхи мають вихід чистого ядра 52% 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 


