
Gastronomia i hotelarstwo –zagadnienia na egzamin dyplomowy 

 

1. Charakterystyka diet stosowanych w gastronomii 

2. Wykorzystanie diety bezglutenowej w gastronomii – propozycja jadłospisu 

3. Definicja i założenia gastronomii specjalnego przeznaczenia 

4. Zasady organizacji żywienia w szkole 

5. Smakołyki dietetyczne oraz nowe półprodukty w gastronomii 

6. Scharakteryzuj pojęcie „nawyk żywieniowy”. Czynniki warunkujące nawyki 

żywieniowe młodzieży 

7. Wymień grupy czynników warunkujących preferencje żywieniowe  

8. Charakterystyka usług cateringowych typu zamkniętego i otwartego 

9. Scharakteryzuj bufety ekspedycyjne punktowy i liniowy 

10. Elementy planowania produkcji cateringowej 

11. Zasady zdrowego odżywiania się 

12. Zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania się.  

13. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) i Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) w 

produkcji gastronomicznej 

14. Metody analizy sensorycznej wykorzystywane w ocenia produktów 

żywnościowych 

15. Zasady wdrażania i funkcjonowania systemu HACCP w zakładach 

gastronomicznych 

16. Charakterystyka procesów technologicznych w gastronomii (m.in. gotowanie, 

smażenie, pieczenie, duszenie) 

17. Scharakteryzuj przemiany tłuszczów w procesie smażenia w kontekście ich 

oddziaływania na zdrowie człowieka 

18. Zasady zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych w 

działalności gastronomicznej 

19. Nowoczesne techniki kulinarne stosowane w gastronomii 



20. Omów zanieczyszczenia żywności (klasyfikacja, oddziaływanie na organizm 

człowieka) 

21. Wpływ procesów kulinarnych na wartość odżywczą, jakość sensoryczną i 

bezpieczeństwo zdrowotne potraw 

22. Charakterystyka i uwarunkowania wybranych kuchni narodowych 

23. Charakterystyka systemów produkcji potraw (Cook-serve, Cook-chill, Cook-

freeze, Sous-vide) 

24. Cele i metody utrwalania żywności 

25. Cele prawa żywnościowego. Regulacje prawne z zakresu jakości i bezpieczeństwa 

żywności 

26. Zasady i cele urzędowej kontroli żywności 

27. Omów zasady obsługi konsumenta w gastronomii 

28. Zasady serwowania potraw i napojów 

29. Trendy w projektowaniu potraw w gastronomii 

30. Charakterystyka i możliwości wykorzystania w produkcji gastronomicznej 

surowców pochodzenia zwierzęcego 

31. Charakterystyka i możliwości wykorzystania w produkcji gastronomicznej 

surowców pochodzenia roślinnego  

32. Charakterystyka żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia 

33. Definicja i zasady wprowadzania do obrotu żywności modyfikowanej genetycznie 

34. Ogólne zasady projektowania technologicznego zakładów gastronomicznych 

35. Omów pojęcie procesu technologicznego w produkcji gastronomicznej 

36. Podstawowe wymagania sanitarne i funkcjonalne przy planowaniu obiektów 

gastronomicznych 

37. Omów znaczenie odnowy biologicznej w działaniach ukierunkowanych na 

rekreację w warunkach hotelowych 

38. W jaki sposób można wykorzystać urządzenia i sprzęt sportowo - rekreacyjny 

podczas zajęć SPA, welness i fitness w warunkach hotelowych? 

39. Omów gry o zabawy ruchowe wykorzystywane w animacji hotelowej. 

40. Przedstaw cechy hotelarstwa na świecie w poszczególnych okresach jego rozwoju. 



41. Omów rozwój polskiego hotelarstwa na przestrzeni wieków. 

42. Specyfika i kryteria podziału usług hotelowych 

43. Nieuczciwe praktyki rynkowe w gastronomii i hotelarstwie 

44. Przedstaw pojęcie jednostki mieszkalnej hotelu i scharakteryzuj funkcje jakie 

powinna ona spełniać. 

45. Opisz system klasyfikacji i kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce. 

46. Wymień rodzaje obiektów hotelarskich przewidzianych w polskim 

prawodawstwie i scharakteryzuj je. 

47. Przepisy prawne regulujące działalność hotelarską 

48. Przedstaw istotę usługi hotelarskiej i wymień rodzaje usług hotelarskich. 

49. Scharakteryzuj najważniejsze wskaźniki ekonomiczne dotyczące działalności 

noclegowej podmiotu hotelarskiego. 

50. Wymień organizacje i stowarzyszenia hotelarskie na świecie i w Polsce i wskaż 

ich najważniejsze zadania. 

51. Trendy w rozwoju hotelarstwa światowego na przełomie XX i XXI wieku. 

52. Opisz części składowe współczesnego hotelu i przedstaw jeden wybrany pion 

eksploatacyjny. 

53. Scharakteryzuj koncepcję marketingu mix w hotelarstwie. 

54. Metody badań marketingowych w gastronomii i hotelarstwie 

55. Charakterystyka systemów rezerwacyjnych stosowanych w hotelach 

56. Opisz funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie hotelarskim. 

57. Zasady obsługi ruchu turystycznego, rodzaje imprez turystycznych 

58. Moralno-prawne dylematy reklamy produktów i usług gastronomicznych i 

hotelarskich 

59. Savoir-vivre w gastronomii i hotelarstwie – podstawowe zasady 

60. Rozwiązania proekologiczne w gastronomii i hotelarstwie 

 


