ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010
Μάζεκα: Σερλνινγία Μαγεηξηθήο θαη Δζηηαηνξηθήο Σέρλεο
Ηκεξνκελία θαη ψξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 04 Ινπλίνπ 2010
11:00-13:30
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΙΑ (3)
ΜΔΡΗ (Α, Β, Γ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΛΙΓΔ
ΟΓΗΓΙΔ: ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Σν Μέρος Α΄ απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο θαη ε θάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε 4 κνλάδεο.
2. Σν Μέρος Β΄ απνηειείηαη απφ 4 εξσηήζεηο θαη ε θάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε 8 κνλάδεο.
3. Σν Μέρος Γ΄ απνηειείηαη απφ 2 εξσηήζεηο θαη ε θάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε 10 κνλάδεο.
4. Όιεο νη απαληήζεηο λα δνζνχλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.
ΜΔΡΟ Α΄
1. Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα
δηαθξίλνπλ ην γεχκα ελφο ζπλεδξίνπ.
2. ηα πεξηζζφηεξα εζηηαηφξηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ζηακαηήζεη ην ζεξβίξηζκα
απφ βνεζεηηθή ηξάπεδα (γθέξηηνλ).
Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ιφγνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο
ηάζεο.
3. Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα (4) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα
δηαζέηεη κηα αίζνπζα ζπλεδξίσλ, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
ζπλέδξσλ.
4. Ο δηεπζπληήο ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε, ζαο δεηά λα εηνηκάζεηε έλα
θαηάινγν κε θαλφλεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Να απαξηζκήζεηε νθηψ (8) βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ζα πεξηιάβεηε
ζ’ απηφλ ηνλ θαηάινγν.

5. Σν κελνχ ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε πεξηιακβάλεη κεηαμχ
άιισλ θαπληζηφ ζνινκφ θαη ραβηάξη.
Να εμεγήζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζεξβίξεηαη ε θάζε παξαζθεπή.
6. Καηά ην ςήζηκν ηνπ ηέηθ Νηατάλα (Φιακπέ), κεηαμχ άιισλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
έλα νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ.
α) Να θαηνλνκάζεηε ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
β) Να εμεγήζεηε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ.
7. Σν ξηδφην θαη ην ξχδη πηιάθη έρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο
φζνλ αθνξά ηα πιηθά, ηε κέζνδν παξαζθεπήο θαη ηελ εκθάληζε.
Να πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο ηνπο.
8. Τπάξρνπλ πνιιά είδε δπκαξηθψλ κε δηαθνξεηηθή γεχζε, άξσκα θαη ρξψκα.
Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξα (4) είδε αξσκαηηζκέλεο δχκεο δπκαξηθψλ θαη λα
αλαθέξεηε ην πιηθφ ην νπνίν πξνζδίδεη ην άξσκα θαη ην ρξψκα ηεο θάζε
κηαο.
9. α) Να απαξηζκήζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην
ζρεδηαζκφ ελφο κελνχ κε ειαθξά γεχκαηα (ζλαθ).
β) Να αλαθέξεηε δχν (2) πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζεξβίξνληαη ειαθξά γεχκαηα.
10. Οη θαλφλεο παξνπζίαζεο ηνπ θαγεηνχ ζε πηάην εζηηάδνληαη ζηνλ ραξαθηήξα θαη
ζηνλ ηζνδπγηζκφ.
Να εμεγήζεηε ηνλ φξν «ραξαθηήξαο ηνπ πηάηνπ» θαη λα νλνκάζεηε ηξία (3)
ζεκεία ηα νπνία ηνλ θαζνξίδνπλ.
11. Σν ξηδφην είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν παξαζθεχαζκα ζηελ Ιηαιηθή θνπδίλα ην νπνίν
ζεξβίξεηαη σο νξεθηηθφ, ζπλνδεπηηθφ ή θπξίσο πηάην.
Να νλνκάζεηε ηέζζεξα (4) είδε ξηδφην ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεξβηξηζηνχλ
σο νξεθηηθφ θαη λα απαξηζκήζεηε ηα βαζηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
γαξληηνχξα ηνπο.
12. Να πεξηγξάςεηε έμη (6) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Ιηαιηθήο θνπδίλαο.
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13. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ απνηειεί
ε χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ηνπ.
α) Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξα (4) είδε εμνπιηζκνχ πνπ ζεσξνχληαη
απαξαίηεηα θαη
β) Να δψζεηε δπν (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη ην θάζε είδνο.
14. Σν εζηηαηφξην ζην νπνίν εξγάδεζηε έρεη αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε θνθηέηι πάξηη
γηα 1000 άηνκα πνπ ζα παξεπξεζνχλ ζε γακήιηα ηειεηή. Σν πάξηη ζα δηαξθέζεη
απφ ηηο 07:30 κκ κέρξη ηηο 10:00 κκ.
αο έρεη δεηεζεί λα ζρεδηάζεηε ην κελνχ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
πέληε (5) θξχα, πέληε (5) δεζηά, ηξία (3) γιπθά θαη ηξία (3) πνηά.
Να παξνπζηάζεηε ην κελνχ ην νπνίν πξνηείλεηε.
15. Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο κέζνδνη ηνπνζέηεζεο θαγεηνχ ζην πηάην: ε θιαζζηθή θαη
ε κνληέξλα. Καη νη δπν κέζνδνη αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ θαγεηνχ ζην πηάην.
Να γξάςεηε:
α) Σέζζεξηο (4) θαλφλεο γηα ηελ θιαζζηθή κέζνδν.
β) Σέζζεξηο (4) θαλφλεο γηα ηελ κνληέξλα κέζνδν.
16. α) Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηα έμη (6) ζηάδηα ςεζίκαηνο δπκαξηθψλ θαη ην
ζσζηφ ηξφπν δηαηήξεζεο ηνπο κέρξη ην ζεξβίξηζκα.
β) Να νλνκάζεηε ηέζζεξεηο (4) παξαζθεπέο καθαξνληψλ.
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17. Σν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα αλαιάβεη ηελ Πξνεδξία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ν Γηεπζπληήο
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο έρεη ζπγθαιέζεη ζπλεδξία Δηδηθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία
ζα κεηέρνπλ 80 εθπξφζσπνη φισλ ησλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία.
Η ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε παξαιηαθφ μελνδνρείν ηεο Λάξλαθαο.
Καιείζηε φπσο πξνηείλεηε:
α) Έλα κελνχ γηα ην δηάιεηκκα πνπ λα πεξηιακβάλεη δπν (2) δεζηά ξνθήκαηα,
δπν (2) θξχα ξνθήκαηα θαη ηέζζεξα (4) ζπλνδεπηηθά παξαζθεπάζκαηα.
β) Έλα κελνχ γηα ην γεχκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη
ηέζζεξηο (4) ζεηξέο θαγεηψλ κε δπν (2) επηινγέο ζηελ θάζε ζεηξά. Σν κελνχ
λα πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά γηα ην θπξίσο θαγεηφ.
γ) Γπν (2) θππξηαθά θξαζηά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κελνχ.

18. Να αμηνινγήζεηε ηελ πξνζθνξά Φιακπέ ζε έλα εζηηαηφξην ζρνιηάδνληαο ηα πην
θάησ:
α) Σν είδνο ησλ εζηηαηνξίσλ ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζθέξνληαη.
β) Σνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ θάλνπλ απηά ηα θαγεηά πεξηζζφηεξν αθξηβά.
γ) Σνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.
δ) Πνηα ζεκεία ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ επηηπρή πξνεηνηκαζία
θαη ζεξβίξηζκα απηψλ ησλ θαγεηψλ.
ε) Καηεγνξίεο θαη νλνκαζίεο θαγεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη.

----------ΣΔΛΟ-----------

4

