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Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2017r. 
 
 
Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania  Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Świdnicy zgodnie z: 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
(Dz.U. 2017 r. poz. 622) 

 

 rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. 2017 r. poz. 703) 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(Dz.U. 2017 poz. 860)  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000860
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SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

 
Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA) 

Zawód: KUCHARZ 

Symbol: 512001  

Obszar kształcenia: TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (TG) 

Podbudowa programowa: GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA 

Kwalifikacje: 

SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW (TG.07.) 
 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ZASADY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 10 40 - - - - 40 

2. 
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  
W GASTRONOMII 

- - 9 36 11 44 80 

3. 
TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA  
Z TOWAROZNAWSTWEM 

24 96 14 56 15 60 212 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - - 3 12 - - 12 

5. 
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 

GASTRONOMICZNEJ 
- - 5 20 - - 20 

6. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - - - 8 32 32 

7. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane 
zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki 
opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, 
mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 
poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym 
doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 
edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia 
poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość 
sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, 
stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 
możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się 
przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach 
poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 

2. INFORMACJE O ZAWODZIE KUCHARZ    

Kucharz 512001 to zawód przypisany do obszaru kształcenia turystyczno-gastronomicznego; III poziom PRK dla 
kwalifikacji pełnej; TG.07. Sporządzanie potraw i napojów; 3 poziom PRK dla kwalifikacji TG.07. (cząstkowej). 

Kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności, 
sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie 
gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je 
magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną  
i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców  
i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Sporządzając 
potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi 
technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne.  

Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji 
potraw i napojów. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych 
potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego 
żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa 
żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.  

Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. 
Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się także 
przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy  
i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady 
gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy 
cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp. Kucharz może podejmować 
działalność gospodarczą - prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe.  

Zawód kucharza wymaga specyficznych predyspozycji oraz kompetencji społecznych. Szczególnie - wysokiej 
odporności na stres i duże obciążenia pracą fizyczną, odpowiedzialności i rzetelności, zdolności do współpracy w grupie 
oraz kreatywności. 
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3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 

1) przechowywania żywności; 

2) sporządzania potraw i napojów; 

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie kucharz:  

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);  

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.c); 

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów. 

1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska 
i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
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4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 

12) stosuje zasady normalizacji; 

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 
pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

6) jest otwarty na zmiany; 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

10) negocjuje warunki porozumień; 

11) jest komunikatywny; 

12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 

13) współpracuje w zespole. 

2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę 

do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.c); 
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PKZ(TG.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług 
gastronomicznych  

Uczeń: 

1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej; 

2) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców; 

3) przestrzega zasad gospodarki odpadami; 

4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia; 

5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej; 

6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły; 

7) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych; 

8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności; 

9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności; 

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie kucharz: 

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów  

1. Przechowywanie żywności 

Uczeń: 

1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym; 

2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej; 

3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności; 

4) dobiera warunki do przechowywania żywności; 

5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności; 

6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

7) dobiera metody utrwalania żywności; 

8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych; 

9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności. 

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

Uczeń: 

1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego; 

2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

3) stosuje receptury gastronomiczne; 

4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów; 

5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; 

6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje; 

7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością; 

8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów; 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
7 

 

9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 

10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 

11) ocenia organoleptycznie żywność; 

12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów; 

13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje; 

14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z 
Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. 
Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). 

 

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ZASADY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 10 40 - - - - 40 

2. 
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  
W GASTRONOMII 

- - 9 36 11 44 80 

3. 
TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA  
Z TOWAROZNAWSTWEM 

24 96 14 56 15 60 212 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - - 3 12 - - 12 

5. 
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 

GASTRONOMICZNEJ 
- - 5 20 - - 20 

6. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - - - 8 32 32 

7. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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ZASADY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Znaczenie i zakres nauki o żywieniu. 1 

- - 

2 Składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka. 12 

3 Gospodarka wodna organizmu. 1 

4 Gospodarka energetyczna organizmu. 3 

5 Przemiany składników pokarmowych w organizmie. 2 

6 Normy żywienia i wyżywienia oraz ich realizacja w praktyce. 2 

7 Planowanie wyżywienia różnych grup ludności. 9 

8 Dietetyka 8 

9 Zwyczaje żywieniowe. Tradycja przyjęć. 1 

10 Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie żywności i żywienia. 1 

 Razem 40 - - 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Znaczenie i zakres nauki o żywieniu 1 - - 1 

Składniki odżywcze i ich rola w organizmie człowieka 

2 Podział składników pokarmowych. 

12 - - 12 

3 Węglowodany i ich rola w organizmie. 

4 
Zapotrzebowanie na węglowodany. Źródła 
węglowodanów. 

5 
Budowa, podział i znaczenie tłuszczy dla 
organizmu. 

6 Cholesterol i lecytyna. 

7 
Zapotrzebowanie organizmu na tłuszcze  
i źródła tłuszczy. 

8 Budowa, właściwości i podział białek. 

9 
Rola i źródła białka. Zapotrzebowanie 
organizmu na białko. 

10 
Charakterystyka poszczególnych 
aminokwasów. 

11 
Podział składników mineralnych i ich znaczenie 
dla organizmu. 

12 Równowaga kwasowo-zasadowa. 

13 
Rola witamin w prawidłowym funkcjonowaniu 
organizmu. 

14 Gospodarka wodna organizmu 1 - - 1 

Gospodarka energetyczna organizmu 

15 
Gospodarka energetyczna organizmu. Bilans 
energetyczny. 

3 - - 3 
16 

Podstawowa przemiana materii, termo geneza i 
ponadpodstawowa przemiana materii. 

17 Wyznaczanie całkowitej przemiany materii. 

Przemiany składników pokarmowych w organizmie 

18 Trawienie cukrów, tłuszczów i białek. 
2 - - 2 

19 Wchłanianie cukrów, tłuszczy i białek. 

Normy żywienia i wyżywienia oraz ich realizacja w praktyce 

20 Normy żywienia. 
2 - - 2 

21 Racje pokarmowe. 

Planowanie wyżywienia różnych grup ludności 

22 Podział składników na grupy. 9 - - 9 
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23 Zasady układania jadłospisów. 

24 Wartość odżywcza posiłków. 

25 Żywienie kobiet w ciąży i niemowląt. 

26 Żywienie dzieci. 

27 Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

28 Żywienie młodzieży w wieku szkoły średniej. 

29 Żywienie osób dorosłych. 

30 Żywienie osób starszych. 

Dietetyka 

31 Żywienie dietetyczne. Podział diet. 

8 - - 8 

32 Choroby żywieniozależne. 

33 
Dieta podstawowa, dieta bogato resztkowa, 
dieta lekkostrawna. 

34 
Dieta niskotłuszczowa, dieta z ograniczeniem 
substancji pobudzających wydzielanie soku 
żołądkowego. 

35 
Dieta niskokaloryczna, dieta o kontrolowanej 
zawartości kwasów tłuszczowych. 

36 
Dieta nisko i wysokobiałkowa, dieta z 
ograniczeniem łatwo przyswajalnych 
węglowodanów. 

37 
Dieta o zmiennej konsystencji, dieta 
bezglutenowa, dieta w fenyloketonurii. 

38 Diety alternatywne. 

39 Zwyczaje żywieniowe. Tradycja przyjęć 1 - - 1 

40 
Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
żywności i żywienia 

1 - - 1 

Razem 40 - - 40 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(TG.c)(4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia: 

 wyjaśnia pojęcie „racjonalne żywienie”;  

 wymienia zasady racjonalnego żywienia;  

 stosuje zasady racjonalnego żywienia planując posiłki;  

 wskazuje możliwość usunięcia błędów żywieniowych z jadłospisu; 

 PKZ(TG.c)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: 

 rozróżnia programy komputerowe stosowane w gastronomii;  

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań kucharza w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej w gastronomii; 

 TG.07.1(2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności 
kulinarnej: 

 rozróżnia żywność ze względu na trwałość;  

 rozróżnia żywność ze względu na pochodzenie;  

 ocenia żywność na podstawie jej wartości odżywczej; 

 TG.07.1(6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności: 

 rozróżnia systemy zapewniania jakości bezpieczeństwa żywności;  

 dokonuje analizy procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności obowiązujących  
w gastronomii;  

 wskazuje możliwości zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa żywności; 

 TG.07.2(7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością: 

 określa zasady racjonalnego wykorzystania surowców w produkcji gastronomicznej; 

 wyjaśnia pojęcie „ zwroty poprodukcyjne”; 

 wskazuje możliwość wykorzystania tzw. zwrotów poprodukcyjnych. 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
10 

 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE W GASTRONOMII 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Opakowania żywności. 

- 

2 

- 

2 Materiały konstrukcyjne i podstawowe części maszyn. 4 

3 Instalacje techniczne w zakładzie gastronomicznym. 4 

4 Urządzenia energetyczne i gospodarka wodno–ściekowa. 3 

5 
Drobne sprzęt gastronomiczny, naczynia do podawania potraw 
i napojów. 

2 

6 Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców. 21 

7 Urządzenia do obróbki cieplnej półproduktów. 

- 

16 

8 
Urządzenia chłodnicze stosowane do obróbki technologicznej  
i ekspozycji potraw i napojów. 

8 

9 Wyposażenie zmywalni naczyń stołowych. 8 

10 Wyposażenia magazynów zakładu gastronomicznego. 3 

11 Urządzenia ekspedycyjne. 4 

12 Projektowanie zakładów małej gastronomii. 5 

 Razem - 36 44 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Opakowania żywności 

1 Rola i rodzaje opakowań w gastronomii. 

- 2 - 2 
2 

Charakterystyka opakowań stosowanych  
w gastronomii. 

Materiały konstrukcyjne i podstawowe części maszyn 

3 Podstawy maszynoznawstwa. 

- 4 - 4 

4 Maszynoznawstwo w gastronomii. 

5 
Podział materiałów konstrukcyjnych. 
Charakterystyka materiałów metalowych. 

6 
Charakterystyka materiałów niemetalowych 
stosowanych w gastronomii. 

Instalacje techniczne w zakładzie gastronomicznym 

7 
Rodzaje instalacji w zakładzie 
gastronomicznym. 

- 4 - 4 
8 

Zasady BHP podczas użytkowania instalacji 
elektrycznej. 

9 
Funkcjonalne oświetlenie pomieszczeń zakładu 
gastronomicznego. 

10 Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń. 

Urządzenia energetyczne i gospodarka wodno–ściekowa 

11 Instalacja wodna. 

- 3 - 3 12 Instalacja kanalizacyjna. 

13 Instalacja gazowa i grzewcza. 

Drobne sprzęt gastronomiczny, naczynia do podawania potraw i napojów. 

14 Naczynia do obróbki cieplnej. 

- 2 - 2 
15 Akcesoria kuchenne. 

16 Naczynia do podawania potraw i napojów. 

17 Noże i deski w gastronomii. 

Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców 

18 Obróbka wstępna surowców. 

- 21 - 21 19 Zasady doboru maszyn do obróbki wstępnej. 

20 Maszyny do sortowania. 
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21 Maszyny do obierania ziemniaków i warzyw. 

22 
Maszyny do płukania i obierania ziemniaków  
i warzyw. 

23 
Zasady BHP podczas obsługi maszyn  
i urządzeń do obróbki wstępnej. 

24 
Metody termiczne i chemiczne oczyszczania 
ziemniaków. 

25 Urządzenia do rozdrabniania warzyw. 

26 Urządzenia do rozdrabniania mięsa. 

27 Urządzenia do spulchniania mięsa. 

28 Urządzenia do obróbki ryb. 

29 Maszyny mieszające. 

30 Maszyny do wyrabiania ciasta. 

31 Mieszarki. 

32 Krajalnice do żywności. 

33 Młynki do mielenia produktów sypkich. 

34 Urządzenia do obróbki wstępnej jaj. 

35 
Maszyny wieloczynnościowe. Uniwersalna 
maszyna gastronomiczna. 

36 
Przystawki do uniwersalnej maszyny 
gastronomicznej.  

37 Usuwanie odpadów po obróbce wstępnej. 

Urządzenia do obróbki cieplnej półproduktów 

38 Źródła i sposoby przenoszenia ciepła. 

- - 16 16 

39 
Podział urządzeń cieplnych ze względu na 
przeznaczenie technologiczne i ich 
rozmieszczenie. 

40 Trzony i taborety kuchenne. 

41 Aparaty do gotowania – kotły warzelne. 

42 
Aparaty do gotowania – autoklawy, steamery, 
warniki. 

43 
Aparaty do smażenia w tłuszczu: patelnie  
i frytkownice. 

44 
Podział aparatów do smażenia 
beztłuszczowego. 

45 
Aparaty do smażenia beztłuszczowego – 
griddle. 

46 
Aparaty do smażenia beztłuszczowego – ruszty 
i rożna. 

47 Płyty grzejne – indukcyjne i ceramiczne. 

48 Piece i piekarniki. 

49 Piec konwekcyjno-parowy, piec do pizzy. 

50 Urządzenia podgrzewcze do potraw i naczyń. 

51 Kuchenki mikrofalowe. 

Urządzenia chłodnicze stosowane do obróbki technologicznej i ekspozycji potraw i napojów 

52 
Istota chłodzenia i zamarzania. Łańcuch 
chłodniczy. 

- - 8 8 

53 Czynniki chłodnicze. 

54 Układy i obiegi chłodnicze. 

55 Urządzenia chłodnicze magazynowe. 

56 Urządzenia chłodnicze technologiczne. 

57 Urządzenia chłodnicze ekspozycyjne. 

58 Zasady eksploatacji aparatury chłodniczej 

Wyposażenie zmywalni naczyń stołowych 
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59 Podział maszyn do mycia naczyń. 

- - 8 8 

60 Maszyny do mycia o działaniu okresowym. 

61 Maszyny do mycia o działaniu ciągłym. 

62 
Obsługa, mycie i konserwacja maszyn do 
mycia naczyń. 

63 
Urządzenia i środki stosowane do utrzymania 
czystości. 

64 Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja. 

65 Zasady BHP i HACCP w zmywalni naczyń. 

Wyposażenia magazynów zakładu gastronomicznego 

66 Wyposażenie magazynów nieżywnościowych. 

- - 3 3 67 Wyposażenie magazynów żywnościowych. 

68 Transport w zakładach gastronomicznych. 

Urządzenia ekspedycyjne 

69 Sporządzanie i ekspedycja napojów. 

- - 4 4 
70 

Urządzenia i sprzęt do sporządzania  
i dystrybucji napojów zimnych. 

71 
Urządzenia i sprzęt do sporządzania  
i dystrybucji napojów ciepłych. 

Projektowanie zakładów małej gastronomii 

72 
Lokalizacja i otoczenie zakładu 
gastronomicznego. 

- - 5 5 

73 Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego. 

74 
Dział magazynowy i dział administracyjno-
socjalny. 

75 Dział produkcyjny. 

76 Dział ekspedycyjny i sala obsługi konsumenta. 

77 
Projekt technologiczny zakładu 
gastronomicznego. Dokumentacja projektu. 

Razem - 36 44 80 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ (TG.c)(5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej: 

 uzasadnia konieczność zapoznania się z treścią instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu;  

 dokonuje analizy treści instrukcji obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w gastronomii;  

 interpretuje treści zawarte w instrukcji obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej; 

 PKZ (TG.c)(6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich 
podzespoły: 

 rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej i ekspedycji potraw  
i napojów; 

 identyfikuje poszczególne podzespoły urządzeń gastronomicznych; 

 dobiera urządzenia do wykonania zadania zawodowego kucharza,  

 opisuje sposób użytkowania poszczególnych urządzeń gastronomicznych;  

 planuje urządzenia gastronomiczne do części magazynowej, produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu 
gastronomicznego, uzależniając dobór od wielkości, asortymentu produkcji i rodzaju zakładu 
gastronomicznego;  

 uzasadnia dobór urządzenia (sprzętu, maszyny) do wykonania określonych zadań zawodowych oraz do 
poszczególnych pomieszczeń części magazynowej, produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu 
gastronomicznego; 

 PKZ (TG.c)(7) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych: 

 wymienia instalacje techniczne występujące w zakładach gastronomicznych; 

 rozróżnia sposoby oznakowania instalacji technicznych występujących w zakładzie gastronomicznym; 
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 określa wymogi dotyczące stosowania poszczególnych instalacji technicznych w różnych pomieszczeniach 
zakładu gastronomicznego; 

 PKZ (TG.c)(9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności: 

 wyjaśnia pojęcia „zanieczyszczenia żywności” i „zagrożenia bezpieczeństwa żywności” oraz „jakość 
żywności”;  

 określa rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa żywności podczas przechowywania, sporządzania ekspedycji 
potraw i napojów; 

 PKZ(TG.c)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: 

 rozróżnia programy komputerowe stosowane w gastronomii;  

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań kucharza w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej w gastronomii; 

 TG.07.1(6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności: 

 rozróżnia systemy zapewniania jakości bezpieczeństwa żywności;  

 dokonuje analizy procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności obowiązujących  
w gastronomii;  

 wskazuje możliwości zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa żywności; 

 TG.07.1(8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych: 

 klasyfikuje urządzenia do przechowywania żywności; 

 wskazuje zastosowanie urządzeń części magazynowej zakładu gastronomicznego; 

 TG.07.1(9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności: 

 uzasadnia konieczność oceny stanu technicznego urządzeń magazynowych przed ich uruchomieniem oraz 
w czasie ich eksploatacji; 

 TG.07.2(1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego: 

 wyjaśnia pojęcie „układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego”; 

 charakteryzuje wymogi odnoszące się do rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu 
gastronomicznego; 

 ocenia znaczenie rozwiązań funkcjonalnych zakładu gastronomicznego dla bezpieczeństwa pracowników, 
bezpieczeństwa i jakości produkcji oraz wyników ekonomicznych zakładu gastronomicznego; 

 TG.07.2(2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności: 

 wymienia procedury zapewniające bezpieczeństwo żywności obowiązujące w zakładach gastronomicznych; 

 TG.07.2(9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów: 

 dobiera gastronomiczne urządzenia produkcyjne do wykonania określonych zadań; 

 TG.07.2(14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące 
zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical 
Control Point): 

 wyjaśnia pojęcie: krytyczne punkty kontroli (CCP);  

 określa sposób monitorowania CCP w zakładach gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 dokonuje analizy procedur dotyczących monitorowania CCP w zakładach gastronomicznych;  

 stosuje odpowiednie procedury w razie przekroczenia krytycznych punktów kontroli podczas wykonywania 
zadań zawodowych kucharza; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 stosuje zasady kultury osobistej;  

 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów;  

 dąży wytrwale do celu;  

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;  

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 dokonuje analizy rezultatów działań;  

 przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 KPS(5) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania: 

 ocenia ryzyko podejmowanych działań;  
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 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;  

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany: 

 dokonuje analizy zmian zachodzących w branży; 

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 przewiduje sytuacje wywołujące stres;  

 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem;  

 określa skutki stresu; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;  

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień: 

 stosuje techniki negocjacyjne;  

 zachowuje się asertywnie;  

 proponuje konstruktywne rozwiązania; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne;  

 stosuje opinie i pomysły innych członków zespołu;  

 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;  

 rozwiązuje konflikty w zespole. 
 
 

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych. 5 

- 

- 

2 
Podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarce 
żywnościowej. 

10 

3 Charakterystyka procesów technologicznych. 10 

4 Czynniki kształtujące jakość żywności i metody ich oceny. 2 

5 Ocena towaroznawcza tłuszczów spożywczych. 7 

6 
Ocena towaroznawcza warzyw, ziemniaków i grzybów, ich 
zastosowanie w produkcji gastronomicznej. 

10 

7 
Ocena towaroznawcza owoców i ich zastosowanie w produkcji 
gastronomicznej. 

8 

8 
Sposoby zabezpieczenia żywności przed zepsuciem - 
przechowywanie żywności. 

3 

9 
Zmiany zachodzące w żywności podczas jej przechowywania, 
Zanieczyszczenia żywności – skutki zdrowotne. 

3 

10 Metody utrwalania żywności. 7 

11 Receptury gastronomiczne. 7 

12 
Ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i zastosowanie 
w produkcji gastronomicznej. 

14 

13 
Ocena towaroznawcza jaj i ich zastosowanie w produkcji 
gastronomicznej. 

10 12 

14 Technika sporządzania zup. 
- 

10 

15 
Ocena towaroznawcza mąki i kasz, i ich zastosowanie  
w produkcji gastronomicznej. 

14 
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16 
Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie 
gastronomicznym. 

4 

17 Metody i techniki stosowane w produkcji gastronomicznej. 3 

18 Gospodarowanie surowcem. 1 

19 Monitorowanie procesu produkcyjnego. 1 

20 Gospodarka odpadami w gastronomii. 1 

21 Gospodarka opakowaniami w gastronomii. 1 

22 Ocena organoleptyczna. 1 

23 
Charakterystyka deserów i ich wykorzystanie w produkcji 
gastronomicznej. 

2 

24 
Ocena i technologia sporządzania wybranych wyrobów 
ciastkarskich. 

6 4 

25 
Ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów,  
i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej. 

- 

10 

26 Potrawy półmięsne w produkcji gastronomicznej. 10 

27 
Ocena towaroznawcza drobiu oraz zastosowanie w produkcji 
gastronomicznej. 

9 

28 
Ocena towaroznawcza ryb i owoców morza oraz ich 
zastosowanie w produkcji gastronomicznej. 

4 

29 
Planowanie i sporządzanie zestawów posiłków codziennych, 
okolicznościowych oraz dietetycznych. 

9 

30 
Sporządzanie typowych potraw kuchni staropolskiej, 
regionalnej oraz innych narodów. 

10 

31 Zasady kontroli jakości produkcji i zakładu małej gastronomii. 4 

 Razem 96 56 60 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych 

1 
Podstawowe określenia używane w 
towaroznawstwie i technologii. 

5 - - 5 

2 
Podział środków żywnościowych, ich skład 
chemiczny i wartość odżywcza. 

3 
Warunki przechowywania produktów 
spożywczych. 

4 
Metody utrwalania żywności – fizyczne, 
chemiczne i biologiczne. 

5 
Wpływ utrwalania żywności na zachowanie 
wartości odżywczych. 

Podstawowe przepisy i normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej 

6 
Norma jako podstawa oceny artykułów 
żywnościowych. 

10 - - 10 
7 

Receptury gastronomiczne jako podstawa 
normalizacji produkcji gastronomicznej. 

8 Metody oceny jakościowej potraw. 

9 
Zasady pobierania próbek kontrolnych i ich 
zabezpieczanie. 

Charakterystyka procesów technologicznych 

10 Proces technologiczny i jego etapy. 

10 - - 10 
11 

Etapy obróbki wstępnej oraz zmiany 
zachodzące w czasie obróbki. 

12 Zjawisko osmozy. 

13 
Mechanizacja procesu obróbki wstępnej oraz 
organizacja stanowiska pracy. 
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14 
Charakterystyka metod obróbki cieplnej oraz 
zmiany zachodzące podczas procesu. 

Czynniki kształtujące jakość żywności i metody ich oceny 

15 Czynniki wpływające na jakość żywności. 
2 - - 2 

16 Metody oceny. 

Ocena towaroznawcza tłuszczów spożywczych 

17 
Właściwości fizyczne tłuszczów spożywczych 
oraz ich wartość spożywcza. Znaczenie NNKT. 

7 - - 7 

18 Podział tłuszczów według ich pochodzenia. 

19 Konsystencja tłuszczów. 

20 
Czynniki wpływające na psucie tłuszczów oraz 
zasady ich przechowywania. 

21 
Zmiany fizykochemiczne zachodzące  
w tłuszczach podczas ogrzewania i ich wpływ 
na wartość odżywczą. 

22 
Dobór tłuszczu do potraw w zależności od 
techniki sporządzania i wartości odżywczej 
tłuszczu. 

Ocena towaroznawcza warzyw, ziemniaków i grzybów, ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 

23 Ogólne wiadomości o warzywach. 

10 - - 10 

24 Charakterystyka poszczególnych grup warzyw. 

25 Metody obróbki cieplnej warzyw. 

26 Ocena towaroznawcza ziemniaków. 

27 
Wartość odżywcza i smakowa grzybów 
świeżych i w przetworach. 

28 
Przegląd warzyw i ich klasyfikacja do grup 
handlowych. 

29 Przetwory z warzyw. 

30 
Obliczanie ubytków wagowych podczas 
obróbki wstępnej. 

Ocena towaroznawcza owoców i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 

31 Podział owoców i ich wartość odżywcza. 

8 - - 8 

32 Charakterystyka poszczególnych grup owoców. 

33 Charakterystyka przetworów owocowych. 

34 Zasady obróbki wstępnej i przechowywania. 

35 
Sposoby podawania potraw, wielkości porcji, 
zasady dekoracji. 

Sposoby zabezpieczenia żywności przed zepsuciem - przechowywanie żywności 

36 
Czynniki wpływające na przechowywanie 
żywności. 

3 - - 3 
37 

Sposoby zabezpieczania żywności przed 
zepsuciem. 

Zmiany zachodzące w żywności podczas jej przechowywania, Zanieczyszczenia żywności – skutki 
zdrowotne 

38 
Zmiany zachodzące w żywności podczas jej 
przechowywania. 3 - - 3 

39 Zanieczyszczenia żywności – skutki zdrowotne. 

Metody utrwalania żywności 

40 Podział metod utrwalania żywności. 
7 - - 7 

41 Charakterystyka metod utrwalania żywności. 

Receptury gastronomiczne 

42 Budowa receptury gastronomicznej. 
7 - - 7 

43 Charakterystyka receptur. 

Ocena towaroznawcza mleka i jego przetworów i zastosowanie w produkcji gastronomicznej 
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44 
Ocena towaroznawcza mleka, wartość 
odżywcza oraz warunki przechowywania. 

14 - - 14 

45 Mikroflora mleka – charakterystyka. 

46 
Proces fermentacji mleka oraz zastosowanie 
mleka słodkiego w produkcji potraw i napojów 
mlecznych. 

47 
Asortyment napojów fermentowanych – ich 
wartość odżywcza oraz znaczenie w żywieniu. 

48 Ocena towaroznawcza serów. 

49 Podział serów i metod produkcji. 

50 Skład chemiczny i wartość odżywcza serów. 

51 Warunki przechowywania serów. 

52 Wykorzystanie serów w produkcji potraw. 

53 Ocena towaroznawcza śmietany i śmietanki. 

54 
Warunki przechowywania śmietany oraz jej 
zastosowanie w produkcji potraw. 

Ocena towaroznawcza jaj i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 

55 Budowa, skład i wartość odżywcza jaj. 

10 - - 

22 

56 
Warunki przechowywania jaj i zmiany 
zachodzące w czasie przechowywania. 

57 Ocena świeżości jaj. 

58 Technika gotowania i smażenia jaj. 

59 
Dobór tłuszczów oraz wpływ obróbki cieplnej 
na wartość odżywczą jaj. 

60 
Wykorzystanie  właściwości spulchniających  
i wiążących jaj. 

61 
Wykorzystanie  właściwości zagęszczających  
i emulgujących jaj. - 12 - 

62 Asortyment potraw z wykorzystaniem jaj. 

Technika sporządzania zup 

63 Zupa jako potrawa. 

- 10 - 10 

64 Podział zup. 

65 Technika sporządzania zup i ich zagęszczanie. 

66 Dodatki do zup. 

67 Sposoby podawania zup. 

Ocena towaroznawcza mąki i kasz, i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 

68 Asortyment zbóż. 

- 14 - 14 

69 Ocena towaroznawcza mąki. 

70 
Wykorzystanie mąki do produkcji makaronów  
i innych półfabrykatów. 

71 
Wykorzystanie właściwości skrobi. Sposoby 
zagęszczania. 

72 
Sosy gorące – podział, zastosowanie, sposób 
podawania, wielkość porcji. 

73 
Asortyment ciast kluskowych wg techniki 
sporządzania. 

74 
Ciasto pierogowe i naleśnikowe - technika 
sporządzania, asortyment wyrobów. 

75 
Zastosowanie potraw mącznych w żywieniu. 
Sposoby podawania, wielkość porcji, 
uzupełnianie wartości odżywczej. 

76 Podział kasz. 

77 Obróbka wstępna i cieplna kasz. 

78 Zmiany zachodzące w czasie gotowania kasz 
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oraz normy produktu. 

79 Asortyment potraw z kasz. 

80 Dodatki z kasz do innych potraw. 

Charakterystyka procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym 

81 
Charakterystyka procesu produkcyjnego  
w zakładzie gastronomicznym. 

- 4 - 4 
82 Procedury obowiązujące w gastronomii. 

83 
Zasady organizacji stanowisk pracy do obróbki 
wstępnej. 

84 Metody i techniki obróbki wstępnej 

Metody i techniki stosowane w produkcji gastronomicznej 

85 
Rodzaje metod stosowanych w produkcji 
gastronomicznej. 

- 3 - 3 
86 

Charakterystyka technik stosowanych  
w produkcji gastronomicznej. 

87 Gospodarowanie surowcem - 1 - 1 

88 Monitorowanie procesu produkcyjnego - 1 - 1 

89 Gospodarka odpadami w gastronomii - 1 - 1 

90 Gospodarka opakowaniami w gastronomii - 1 - 1 

91 Ocena organoleptyczna - 1 - 1 

Charakterystyka deserów i ich wykorzystanie w produkcji gastronomicznej 

92 Rodzaje deserów i ich charakterystyka. 
- 2 - 2 

93 Techniki sporządzania deserów. 

Ocena i technologia sporządzania wybranych wyrobów ciastkarskich 

94 Cukier i inne środki słodzące. 

- 

6 - 

10 

95 Syropy, pomady, glazury. 

96 Środki spulchniające – charakterystyka. 

97 
Charakterystyka i techniki sporządzania ciasta 
drożdżowego. 

98 
Charakterystyka i techniki sporządzania ciasta 
biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego. 

99 
Charakterystyka i techniki sporządzania ciasta 
piernikowego i parzonego. 

- 4 
100 

Charakterystyka i techniki sporządzania ciasta 
francuskiego i półfrancuskiego. 

101 
Charakterystyka i techniki sporządzania ciasta 
kruchego. 

102 Charakterystyka kremów. 

Ocena towaroznawcza mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów, i ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 

103 
Charakterystyka mięsa zwierząt rzeźnych  
i dziczyzny. 

- - 10 10 

104 
Obróbka wstępna mięsa, podrobów  
i dziczyzny. 

105 
Dobór techniki wykonania potraw w zależności 
od jakości mięsa i podrobów. 

106 Potrawy gotowane i smażone z mięsa. 

107 Potrawy duszone i pieczone z mięsa. 

108 Obróbka cieplna dziczyzny. 

109 Podroby. 

110 Mięsna masa mielona – charakterystyka. 

111 
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w mięsie 
podczas procesów cieplnych. 

112 
Przetwory mięsne – podział i wykorzystywanie 
do sporządzania dań gorących. 
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Potrawy półmięsne w produkcji gastronomicznej 

113 
Rodzaje i charakterystyka potraw półmięsnych  
i wegetariańskich. 

- - 10 10 114 
Znaczenie potraw półmięsnych  
i wegetariańskich w żywieniu. 

115 
Zasady sporządzania i podawania potraw 
półmięsnych i wegetariańskich. 

Ocena towaroznawcza drobiu oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej 

116 Rodzaje i charakterystyka drobiu. 

- - 9 9 

117 Ocena i klasyfikacja tuszek drobiu. 

118 Obróbka wstępna drobiu. 

119 
Rodzaje i zasady sporządzania nadzienia do 
drobiu. 

120 Potrawy gotowane i smażone z drobiu. 

121 Potrawy duszone i pieczone z drobiu. 

122 
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w mięsie 
drobiowym podczas obróbki. 

123 
Zalecenia sanitarno-higieniczne dotyczące 
produkcji i przechowywania potraw z drobiu. 

Ocena towaroznawcza ryb i owoców morza oraz ich zastosowanie w produkcji gastronomicznej 

124 Charakterystyka ryb i owoców morza. 

- - 4 4 

125 Ocena świeżości ryb. 

126 Zasady obróbki wstępnej ryb i owoców morza. 

127 Obróbki cieplna ryb i owoców morza. 

128 Sporządzanie rybnej masy mielonej. 

129 
Przetwory z ryb i owoców morza oraz ich 
zastosowanie w produkcji potraw. 

130 
Warunki przechowywania surowców oraz 
potraw z ryb i owoców morza. 

Planowanie i sporządzanie zestawów posiłków codziennych, okolicznościowych oraz dietetycznych 

131 Posiłki codzienne – śniadania i obiady. 

- - 9 9 

132 Posiłki codzienne – podwieczorki i kolacje. 

133 Przyjęcia okolicznościowe. 

134 
Organizacja pracy podczas przygotowywania 
przyjęć. 

135 
Planowanie menu w zależności od przyjęcia 
okolicznościowego. 

136 
Planowanie i sporządzanie posiłków 
dietetycznych. 

Sporządzanie typowych potraw kuchni staropolskiej, regionalnej oraz innych narodów 

137 
Charakterystyka potraw i napojów kuchni 
staropolskiej. 

- - 10 10 
138 Polskie kuchnie regionalne. 

139 Charakterystyka kuchni francuskiej i rosyjskiej. 

140 Charakterystyka kuchni węgierskiej i włoskiej. 

141 Charakterystyka kuchni greckiej i chińskiej. 

Zasady kontroli jakości produkcji i zakładu małej gastronomii 

142 
Systemy zapewnienia jakości zdrowotnej 
żywności. 

- - 4 4 
143 Podstawowe pojęcia stosowane w sensoryce. 

144 
Zasady pobierania, znakowania  
i przechowywania prób kontrolnych do badań. 

145 Metody oceny jakości surowców i potraw. 

Razem 96 56 60 212 
 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
20 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(TG.c)(1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji 
gastronomicznej: 

 wyjaśnia definicję żywności: 

 identyfikuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej; 

 określa zasady stosowania dodatków do żywności; 

 klasyfikuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze według różnych kryteriów; 

 wyjaśnia pojęcie „ środek spożywczy zafałszowany”; 

 wyjaśnia pojęcia: „środek spożywczy szkodliwy dla zdrowia” oraz „środek spożywczy bezpieczny dla 
zdrowia”; 

 PKZ(TG.c)(2) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców: 

 określa zasady racjonalnego wykorzystania surowców; 

 wskazuje zależność między zasadą ekonomicznego wykorzystania surowców a procedurami 
zapewniającymi bezpieczeństwo żywności; 

 PKZ(TG.c)(3) przestrzega zasad gospodarki odpadami: 

 opisuje sposób gospodarowania odpadami w gastronomii; 

 uzasadnia konieczność właściwej gospodarki odpadami; 

 wskazuje regulacje prawne dotyczące zasad gospodarki odpadami w gastronomii; 

 wymienia wymagania dotyczące odpadów opakowaniowych w gastronomii; 

 interpretuje znaki zamieszczone na opakowaniach żywności dotyczące postępowania z opakowaniami; 

 formułuje procedury dotyczące postępowania z odpadami pokonsumpcyjnymi w zakładzie 
gastronomicznym; 

 PKZ(TG.c)(4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia: 

 wyjaśnia pojęcie „racjonalne żywienie”; 

 wymienia zasady racjonalnego żywienia; 

 stosuje zasady racjonalnego żywienia planując posiłki; 

 wskazuje możliwość usunięcia błędów żywieniowych z jadłospisu; 

 PKZ(TG.c)(8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności; 

 wyjaśnia pojęcie ocena organoleptyczna; 

 określa  zasady (procedury) oceny organoleptycznej żywności; 

 stosuje zasady oceny organoleptycznej; 

 TG.07.1(1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym: 

 wyjaśnia pojęcia: sortyment, asortyment, towar handlowy, jakość towarów, normalizacja; 

 wyodrębnia cechy żywności mające wpływ na jakość; 

 stosuje informacje zawarte na etykietach żywności do oceny organoleptycznej; 

 charakteryzuje metody oceny towaroznawczej żywności; 

 TG.07.1(2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności 
kulinarnej: 

 rozróżnia żywność ze względu na trwałość; 

 rozróżnia żywność ze względu na pochodzenie; 

 ocenia żywność na podstawie jej wartości odżywczej; 

 TG.07.1(3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności: 

 stosuje zasady oceny organoleptycznej żywności;  

 ocenia żywność biorąc pod uwagę kryteria: funkcjonalności, ceny, zgodności z potrzebami, bezpieczeństwa 
zdrowotnego, braku zanieczyszczeń fizycznych, zgodności ze standardem jakości; 

 TG.07.1(4) dobiera warunki do przechowywania żywności: 

 charakteryzuje sposób przechowywania różnych grup produktów spożywczych;  

 uzasadnia konieczność przechowywania żywności w określonych warunkach;  

 dobiera sposób przechowywania do określonego środka żywności; 

 TG.07.1(5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności: 

 charakteryzuje zmiany jakie mogą zachodzić w żywności podczas jej przechowywania;  

 identyfikuje zmiany w przechowywanej żywności;  
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 ocenia zmiany jakie zaszły w przechowywanej żywności;  

 określa kiedy żywność jest zepsuta; 

 TG.07.1(7) dobiera metody utrwalania żywności: 

 rozróżnia pojęcia: utrwalanie i przechowywanie żywności,  

 charakteryzuje metody utrwalania żywności,  

 ocenia różne metody utrwalania żywności; 

 TG.07.2(1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego:  

 charakteryzuje wymogi odnoszące się do rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu 
gastronomicznego (części magazynowej, części produkcyjnej, części ekspedycyjnej); 

 TG.07.2(2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności:  

 wymienia procedury zapewniające bezpieczeństwo żywności obowiązujące w zakładach gastronomicznych;  

 charakteryzuje procedury zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii; 

 TG.07.2(3) stosuje receptury gastronomiczne:  

 wyjaśnia pojęcie receptury gastronomicznej;  

 opisuje budowę receptury gastronomicznej;  

 określa znaczenie receptury gastronomicznej jako dokumentu produkcyjnego i rozliczeniowego;  

 uzasadnia konieczność posługiwania się recepturami gastronomicznymi w procesie produkcyjnym; 

 TG.07.2(4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów:  

 wyjaśnia pojęcie metody i techniki sporządzania potraw i napojów;  

 klasyfikuje metody i techniki sporządzania potraw i napojów;  

 charakteryzuje metody i techniki sporządzania potraw lub napojów;  

 ocenia metody i techniki sporządzania potraw lub napojów;  

 TG.07.2(5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów:  

 określa zasady doboru surowców do sporządzenia określonych potraw lub napojów;  

 ocenia określony surowiec ze względu na możliwość jego zastosowania do sporządzenia określonej 
potrawy lub napoju; 

 TG.07.2(6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje:  

 dobiera racjonalną technikę lub metodę do sporządzenia określonej potrawy, napoju lub półproduktu;  

 planuje etapy sporządzania potraw i napojów lub półproduktów; 

 TG.07.2(7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością:  

 określa zasady racjonalnego wykorzystania surowców w produkcji gastronomicznej; 

 wyjaśnia pojęcie „ zwroty poprodukcyjne”;  

 wskazuje możliwość wykorzystania tzw. zwrotów poprodukcyjnych; 

 TG.07.2(8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów:  

 charakteryzuje zmiany jakie mogą zachodzić w żywności podczas poszczególnych procesów obróbki 
technologicznej; 

 TG.07.2(9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów:.  

 wskazuje zastosowanie urządzeń części produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego;  

 planuje gastronomiczne urządzenia produkcyjne do wykonania określonych zadań; 

 TG.07.2(10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów:  

 wyjaśnia konieczność kontrolowania stanu technicznego urządzeń prze ich użyciem; 

 TG.07.2(11) ocenia organoleptycznie żywność:  

 określa charakterystyczne cechy organoleptyczne podstawowego asortymentu potraw i napojów;  

 dobiera przyprawy do określonej potrawy lub napoju; 

 TG.07.2(12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów:  

 nazywa podstawowy asortyment zastawy stołowej do ekspedycji potraw i napojów;  

 rozróżnia zastawę stołową do ekspedycji różnych potraw i napojów; 

 TG.07.2(13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje:  

 określa wielkość porcji różnych potraw i napojów;  

 określa temperaturę podawania różnych potraw i napojów; 

 TG.07.2(14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące 
zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki 
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Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) Xi systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and 
Critical Control Point): 

 dokonuje analizy procedur dotyczących monitorowania CCP w zakładach gastronomicznych;  

 stosuje odpowiednie procedury w razie przekroczenia krytycznych punktów kontroli podczas wykonywania 
zadań zawodowych kucharza; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 stosuje zasady kultury osobistej;  

 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów;  

 dąży wytrwale do celu;  

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;  

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 dokonuje analizy rezultatów działań;  

 przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany: 

 dokonuje analizy zmian zachodzących w branży; 

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 przewiduje sytuacje wywołujące stres;  

 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem;  

 określa skutki stresu; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;  

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne;  

 stosuje opinie i pomysły innych członków zespołu;  

 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko;  

 rozwiązuje konflikty w zespole. 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Wiadomości podstawowe. 

- 12 - 12 

2 
Zagadnienia prawne dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3 Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. 

4 
Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i życia osobistego pracownika. 

5 Zagrożenia występujące w środowisku pracy 

6 Szkodliwości i choroby zawodowe. 

7 Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 

Razem - 12 - 12 
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Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią: 

 wymienia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływujące na człowieka w miejscu pracy i opisuje 
źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego; 

 ocenia przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w czasie pracy; 

 wyjaśnia zasady ochrony przeciwpożarowej; 

 wymienia zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

 BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce: 

 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

 charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce; 

 identyfikuje podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; 

 BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozpoznaje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozpoznaje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 zastosuje przepisy dotyczące ochrony pracownika w miejscu pracy; 

 opracowuje procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy: 

 ustala rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza; 

 dokonuje charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza; 

 wyjaśnia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy kucharza; 

 BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka: 

 identyfikuje czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące na stanowisku roboczym; 

 dokonuje analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej  
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych kucharza; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych kucharza; 

 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych kucharza; 

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia: 

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności kucharza; 

 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy; 

 udziela zgodnie z zasadami pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia. 

 
 

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI GASTRONOMICZNEJ 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Podstawowe pojęcia z rachunkowości. 

- 20 - 20 

2 Istota, funkcje i zasady rachunkowości. 

3 Pojęcie i klasyfikacja dowodów księgowych. 

4 
Zasady sporządzania i przygotowania 
dowodów do księgowania. 

5 Zakładowy plan kont. 
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6 
Istota rozliczeń gotówkowych  
i bezgotówkowych. 

7 
Zasady ewidencji czeków, weksli obcych  
i środków pieniężnych. 

8 Podstawowe elementy wyniku finansowego. 

9 Rozliczenie kosztów. 

10 Koszty działalności gastronomicznej. 

11 Rozliczenie usług. 

12 Sporządzanie arkusza inwentaryzacyjnego. 

Razem - 20 - 20 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: 

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży gastronomicznej;  

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży 
gastronomicznej;   

 PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej: 

 wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej; 

 kompletuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

 wypełnia dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

 PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej:  

 wskazuje zastosowanie urządzeń biurowych; 

 obsługuje biurowe urządzenia techniczne; 

 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w branży 
gastronomicznej; 

 PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej:  

 oblicza koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;  

 stosuje środki optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;  

 rozlicza koszty przeprowadzonej usługi; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; 

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 dąży wytrwale do celu; 

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 

 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany; 

 podejmuje nowe wyzwania; 

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej. 
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PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Rodzaje systemów gospodarczych.  

- - 32 32 

2 Elementy gospodarki rynkowej.  

3 Formy zatrudniania pracowników.  

4 Rodzaje umów o pracę.  

5 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę.  

6 Czas pracy.  

7 Wynagrodzenie za pracę.  

8 Pracownicy młodociani.  

9 Odpowiedzialność pracownika.  

10 
Ochrona danych osobowych, prawo autorskie, 
ochrona własności przemysłowej.  

11 Biznesplan.  

12 Otwieranie działalności gospodarczej.  

13 Współpraca z innymi firmami z branży.  

14 Konkurencja.  

15 Budowanie wizerunku firmy.  

16 Koszty prowadzenia działalności firmy.  

17 Zyski firmy.  

18 Amortyzacja sprzętu.  

19 Gospodarka materiałowa.  

20 Kalkulacja ceny usługi.  

21 Zamykanie działalności firmy.  

Razem - - 32 32 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: 

 charakteryzuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;  

 rozróżnia podstawowe systemy gospodarcze;  

 definiuje podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową; 

 PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy 
prawa podatkowego i prawa autorskiego: 

 omawia przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego;  

 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

 określa konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

 PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: 

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży 
gastronomicznej;   

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży gastronomicznej; 

 PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi: 

 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży gastronomicznej;   

 wskazuje powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami występującymi branży gastronomicznej; 

 PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży: 

 charakteryzuje rodzaje działań, w których uczestniczą przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku części 
maszyn i urządzeń;  

 określa, jakie rodzaje czynników wpływają na podejmowane działania firm w branży gastronomicznej;   
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 określa zakres działalności wybranego przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży gastronomicznej; 

 PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży: 

 wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży gastronomicznej; 

 proponuje formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży gastronomicznej; 

 identyfikuje procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej;  funkcjonujących 
na rynku; 

 PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej: 

 wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej; 

 kompletuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

 wypełnia dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

 sporządza biznesplan dla działalności branży gastronomicznej; 

 PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej:  

 charakteryzuje rodzaje korespondencji występujące miedzy przedsiębiorstwami; 

 zastosuje ogólne zasady formułowania i formatowania pism 

 sporządza umowę partnerskiej współpracy z przedsiębiorstwem o pokrewnym rodzaju działalności; 

 PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej:  

 wskazuje zastosowanie urządzeń biurowych; 

 obsługuje biurowe urządzenia techniczne; 

 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w branży 
gastronomicznej;   

 PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej:  

 planuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;  

 wprowadza działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej; 

 PDG(11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań: 

 określa obszary działania przedsiębiorstwa, w których można wprowadza innowacyjne rozwiązania;  

 proponuje innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie działającym w branży gastronomicznej;  

 PDG(12) stosuje zasady normalizacji:  

 określa podstawowe zasady normalizacji;  

 proponuje rozwiązania wpływające na normalizację pracy danego typu przedsiębiorstwa działającego 
w branży gastronomicznej;  

 PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej:  

 oblicza koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;  

 stosuje środki optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;  

 rozlicza koszty przeprowadzonej usługi; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; 

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 dąży wytrwale do celu; 

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 analizuje rezultaty działań; 

 uświadamia sobie konsekwencje działań; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 

 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany; 

 podejmuje nowe wyzwania; 

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 
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 przewiduje sytuacje wywołujące stres; 

 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem; 

 określa skutki stresu; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień: 

 stosuje techniki negocjacyjne; 

 zachowuje się asertywnie; 

 KPS(11) jest komunikatywny: 

 charakteryzuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej; 

 prowadza dyskusję; 

 właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji;  

 stosuje aktywne metody słuchania; 

 KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 

 uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 

 przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 

 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; 

 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; 

 rozwiązuje konflikty w zespole. 
 
 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 
Słownictwo związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych oraz dotyczące organizacji pracy.  

- 12 - 12 

2 Rozmowa o pracę.  

3 Rozmowa zawodowa.  

4 Zwroty grzecznościowe.  

5 Organizacja stanowiska pracy.  

6 Porozumiewanie się w środowisku pracy  

7 Korespondencja służbowa w języku obcym.  

8 Dokumentacja w języku obcym.  

Razem - 12 - 12 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych: 

 udziela ogólnych informacji związanych z wykonywanym zawodem; 

 posługuje się terminologią związaną z branżą gastronomiczną; 

 JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli 
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

 określa w języku obcym czynności związane z zadaniami zawodowymi; 

 przeprowadza rozmowę z klientem w języku obcym zawodowym; 

 stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowach i korespondencji służbowej; 
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 posługuje się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych; 

 porozumiewa się ze współpracownikiem w języku obcym w zakresie realizacji prac w zawodzie; 

 JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych: 

 analizuje korespondencję elektroniczną związaną z wykonywanym zawodem; 

 analizuje dokumentację związaną z wykonywanym zawodem; 

 JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się 
w środowisku pracy; 

 JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji: 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 stosuje zasady kultury osobistej; 

 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; 

 dąży wytrwale do celu; 

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany: 

 analizuje zmiany zachodzące w branży; 

 podejmuje nowe wyzwania; 

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego. 

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA I OCENIANIA EDUKACYJNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami przedstawionymi na zajęciach 
początkowych. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez ucznia wiadomości  
i umiejętności, określonych w szczegółowych celach kształcenia. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów może być dokonywane za pomocą: 

 ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,  

 pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,  

 ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,  

 zadań domowych i projektów,  oraz ich prezentacji.  

Umiejętności intelektualne mogą być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, indywidualnych 
wypowiedzi uczniów oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwracać szczególną uwagę na umiejętność 
zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość wypowiedzi oraz posługiwanie się poprawną terminologią. 

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do 
możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę 
na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały 
ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zalecana jest 
przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności  
i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się w zawodach na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia (kompetencje personalne i społeczne). 

Formy indywidualizacji pracy uczniów:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do 
potrzeb i możliwości uczniów. w zakresie organizacji pracy można stosuje instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych 
zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. Uczniom szczególnie zdolnym  
i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy planuje zadania o większym stopniu złożoności, 
proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury. w pracy grupowej należy zwracać 
uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, bez 
uszczerbku dla kompletności i ciągłości wiedzy uczniów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu 
nauczania. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy uczniów. 
w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów 
kształcenia zastosowanych przez nauczyciela. Oceniając osiągnięcia uczniów proponuje się obserwację aktywności 
ucznia podczas pracy w grupie, przeprowadzenie testów mieszanych oraz sprawdzianów wiedzy, sprawdzenie  
i weryfikację realizacji zadań domowych, projektów, sprawdzenie wiedzy podczas odpowiedzi indywidualnej.  

Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów i zadań 
testowych.  

Proces sprawdzania i oceniania powinien być realizowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

Ocena po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzględniać wyniki wszystkich stosowanych 
przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. 

   

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE 
 

Wykonywanie czynności kucharza zgodnie z zasadami BHP. 

1 
Organizacja stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.  

2 
Praktyczne zastosowanie przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznymi, instruktaż 
stanowiskowy.  

3 
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych kucharza.  

4 Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy. 

5 Czynności porządkowe jako krytyczne punkty kontroli w zakładzie gastronomicznym. 

6 Zasady zmywania i utrzymania naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 stosuje zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń gastronomicznych; 

 BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy: 

 stosuje sposoby zabezpieczenia się przed czynnikami szkodliwymi w pracy kucharza na różnych 
stanowiskach pracy; 

 BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 określa wpływ procesu realizowanego na stanowisku pracy na zagrożenie pożarowe i warunki bhp; 

 stosuje zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
podczas wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach części magazynowej zakładu 
gastronomicznego, stanowiskach do obróbki wstępnej, termicznej, podczas wykańczania i ekspedycji 
potraw a także w czasie czynności porządkowych; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań kucharza na różnych 
stanowiskach pracy; 
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 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia; 

 PKZ(TG.c)(3) przestrzega zasad gospodarki odpadami; 

 PKZ(TG.c)(5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej; 

 PKZ(TG.c)(7) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych; 

 PKZ(TG.c)(9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności; 

 TG.07.1(6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

 TG.07.2(1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego; 

 TG.07.2(12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów: 

 stosuje zasady utrzymania zastawy stołowej do ekspedycji potraw i napojów; 

 TG.07.2(14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące 
zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical 
Control Point); 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;  

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;  

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań;  

 KPS(6) jest otwarty na zmiany;  

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;  

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;  

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej;  

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień;  

 KPS(13) współpracuje w zespole. 
 
 

Przygotowanie półproduktów  

1 Procedury obowiązujące w gastronomii. 

2 Ocena jakości surowców i półproduktów. 

3 Zabezpieczenie surowców i półproduktów. 

4 Zasady organizacji stanowisk pracy do obróbki wstępnej. 

5 Metody i techniki obróbki wstępnej. 

6 Stosowanie receptur gastronomicznych. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(TG.c)(3) przestrzega zasad gospodarki odpadami: 

 formułuje procedury dotyczące postępowania z odpadkami pokonsumpcyjnymi w zakładzie 
gastronomicznym; 

 charakteryzuje procedury obowiązujące w gastronomii wynikające z systemów GHP i HACCP, odnoszące 
się do gospodarki odpadami; 

 PKZ(TG.c)(5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej: 

 ustala kolejność czynności podczas uruchamiania i obsługi urządzeń gastronomicznych na podstawie 
instrukcji obsługi; 

 PKZ(TG.c)(7) rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych: 

 stosuje zasady bezpiecznego użytkowania instalacji technicznych w zakładach gastronomicznych; 

 PKZ(TG.c)(9) określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności: 

 wskazuje możliwe źródła zagrożeń bezpieczeństwa i jakości żywności podczas przechowywania żywności;  

 wskazuje możliwe źródła zagrożeń bezpieczeństwa i jakości żywności podczas procesów technologicznych 
w zakładzie gastronomicznym; 

 TG.07.1(1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym: 

 identyfikuje czynniki obniżające jakość żywności;  
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 dobiera metodę oceny do rodzaju środka żywności; 

 TG.07.1(2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności 
kulinarnej: 

 ocenia przydatność kulinarną żywności; 

 TG.07.1(3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności: 

 ocenia jakość żywności przed jej użyciem do sporządzania potraw lub napojów; 

 TG.07.1(4) dobiera warunki do przechowywania żywności:  

 zabezpiecza żywność przed zepsuciem; 

 TG.07.1(5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności:  

 ocenia zmiany jakie zaszły w przechowywanej żywności;  

 określa kiedy żywność jest zepsuta; 

 TG.07.1(6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności:  

 dokonuje analizy procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności obowiązujących  
w gastronomii;  

 wskazuje możliwości zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa żywności; 

 TG.07.1(7) dobiera metody utrwalania żywności:  

 dobiera metodę utrwalania do określonego środka żywności; 

 TG.07.1(8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych:  

 dobiera urządzenie do przechowywania żywności; 

 TG.07.1(9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności: 

 ocenia stan techniczny urządzeń magazynowych przed ich uruchomieniem oraz w czasie ich eksploatacji; 

 TG.07.2(1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego: 

 ocenia znaczenie rozwiązań funkcjonalnych zakładu gastronomicznego dla bezpieczeństwa pracowników, 
bezpieczeństwa i jakości produkcji oraz wyników ekonomicznych zakładu gastronomicznego; 

 TG.07.2(2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności:  

 charakteryzuje procedury zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii; 

 TG.07.2(3) stosuje receptury gastronomiczne: 

 dokonuje analizy treści receptur gastronomicznych; 

 TG.07.2(8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów: 

 charakteryzuje zmiany jakie mogą zachodzić w żywności podczas poszczególnych procesów obróbki 
technologicznej (obróbka wstępna); 

 TG.07.2(14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące 
zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki 
Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical 
Control Point): 

 dokonuje analizy procedur dotyczących monitorowania CCP w zakładach gastronomicznych; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki:  

 stosuje zasady kultury osobistej;  

 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań:  

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów;  

 dąży wytrwale do celu;  

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;  

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań:  

 dokonuje analizy rezultatów działań;  

 przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania:  

 ocenia ryzyko podejmowanych działań;  

 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;  

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany:  
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 dokonuje analizy zmian zachodzących w branży;  

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem:  

 przewiduje sytuacje wywołujące stres;  

 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem;  

 określa skutki stresu; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe:  

 wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej:  

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;  

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień:  

 stosuje techniki negocjacyjne;  

 zachowuje się asertywnie;  

 proponuje konstruktywne rozwiązania; 

 KPS(11) jest komunikatywny: 

 charakteryzuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej; 

 prowadza dyskusję; 

 właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji;  

 stosuje aktywne metody słuchania; 

 KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 

 uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 

 przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne;  

 stosuje opinie i pomysły innych członków zespołu;  

 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko. 
 
 

Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów  

1 
Potrawy z różnych surowców i półproduktów (warzyw, ziemniaków, grzybów, owoców, przetworów 
zbożowych, mleka i jego przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i jego przetworów, podrobów, drobiu, 
dziczyzny, ryb i owoców morza, potrawy półmięsne) - sporządzanie i sposoby ich ekspediowania. 

2 Zupy i sosy (zimne i gorące)– sporządzanie i sposoby ekspediowania. 

3 Napoje zimne i gorące (bezalkoholowe i z dodatkiem alkoholu) - sporządzanie i sposób podania. 

4 Ciasta (kruche, drożdżowe, biszkoptowe, biszkoptowo – tłuszczowe, piernikowe, półfrancuskie, parzone). 

5 Desery zimne i gorące – sporządzanie i sposoby ekspediowania. 

6 Zakąski zimne i gorące – sporządzanie i sposoby ekspediowania. 

7 Potrawy regionalne – sporządzanie i sposoby ekspediowania. 

8 Potrawy z kuchni obcych narodów – sporządzanie i sposoby ekspediowania. 

9 Potrawy dietetyczne i wegetariańskie – sporządzanie i sposoby ekspediowania. 

10 
Koncentraty spożywcze, żywność wygodna i funkcjonalna - zastosowanie do sporządzania potraw  
i napojów. 

 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(TG.c)(1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji 
gastronomicznej: 

 stosuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze zgodnie z ich przeznaczeniem; 

 PKZ(TG.c)(4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia: 
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 dobiera dodatki do przygotowanych potraw; 

 PKZ(TG.c)(6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich 
podzespoły: 

 stosuje urządzenia gastronomiczne do wykonania zadań zawodowych; 

 PKZ(TG.c)(8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności: 

 stosuje zasady oceny organoleptycznej; 

 TG.07.2(3) stosuje receptury gastronomiczne:  

 sporządza potrawę lub napój na podstawie receptury; 

 TG.07.2(4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów:  

 dobiera metodę i technikę do wykonania określonej potrawy lub napoju; 

 stosuje odpowiednią metodę (technikę) do sporządzania potrawy lub napoju; 

 TG.07.2(5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów:  

 wybiera odpowiedni surowiec do sporządzenia określonej potrawy lub napoju; 

 TG.07.2(6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje:  

 organizuje stanowiska pracy do poszczególnych etapów sporządzania potraw lub napojów lub 
półproduktów; 

 dokonuje analizy przebiegu procesu technologicznego; 

 stosuje zasady doprawiania potraw i napojów; 

 TG.07.2(8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów:  

 rozróżnia zmiany zachodzące w żywności podczas poszczególnych procesów obróbki technologicznej; 

 TG.07.2(9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów:  

 dobiera gastronomiczne urządzenia produkcyjne do wykonania określonych zadań; 

 TG.07.2(10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów:  

 sprawdza stan techniczny urządzeń produkcyjnych oraz do ekspedycji potraw i napojów przed ich 
uruchomieniem a także kontrolować podczas eksploatacji tych urządzeń; 

 TG.07.2(11) ocenia organoleptycznie żywność:  

 ocenia organoleptycznie potrawy i napoje oraz stosuje odpowiednie działania w razie gdy ocena jest 
negatywna; 

 TG.07.2(12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów:  

 dobiera zastawę stołową do określonej potrawy lub napoju; 

 TG.07.2(13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje: 

 waży lub odmierza potrawy i napoje stosownie do określonej wielkości porcji; 

 stosuje przyjęte zasady porcjowania, dekoracji (aranżacji) potraw lub napojów; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki:  

 stosuje zasady kultury osobistej;  

 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań:  

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów;  

 dąży wytrwale do celu;  

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami;  

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań:  

 dokonuje analizy rezultatów działań;  

 przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania:  

 ocenia ryzyko podejmowanych działań;  

 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania;  

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany:  

 dokonuje analizy zmian zachodzących w branży;  

 podejmuje nowe wyzwania;  

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 
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 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem:  

 przewiduje sytuacje wywołujące stres;  

 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem;  

 określa skutki stresu; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe:  

 wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;  

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej:  

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;  

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień:  

 stosuje techniki negocjacyjne;  

 zachowuje się asertywnie;  

 proponuje konstruktywne rozwiązania; 

 KPS(11) jest komunikatywny: 

 charakteryzuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej; 

 prowadza dyskusję; 

 właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji;  

 stosuje aktywne metody słuchania; 

 KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 

 uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 

 przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne;  

 stosuje opinie i pomysły innych członków zespołu;  

 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko. 
 
 

Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych w zakładzie gastronomicznym  

1 Magazynowanie środków żywności w warunkach zakładu gastronomicznego. 

2 
Obróbka wstępna surowców spożywczych – przygotowywanie półproduktów w warunkach zakładu 
gastronomicznego. 

3 Obróbka cieplna surowców i półproduktów w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw. 

4 Porcjowanie, dekorowane i ekspediowanie potraw i napojów – w warunkach zakładu gastronomicznego. 

5 Przygotowywanie posiłków codziennych i okolicznościowych w warunkach zakładu gastronomicznego. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(TG.c)(1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji 
gastronomicznej: 

 stosuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze zgodnie z ich przeznaczeniem; 

 PKZ(TG.c)(2) przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców: 

 stosuje zasady racjonalnego wykorzystywania surowców; 

 PKZ(TG.c)(4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia: 

 dobiera dodatki do przygotowanych posiłków; 

 PKZ(TG.c)(6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich 
podzespoły: 

 stosuje urządzenia gastronomiczne do wykonania zadań zawodowych; 

 PKZ(TG.c)(8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności: 

 stosuje zasady oceny organoleptycznej; 

 TG.07.1(1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym:  

 stosuje wybraną metodę do oceny towaroznawczej żywności; 
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 TG.07.1(2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności 
kulinarnej: 

 stosuje wiadomości na temat trwałości, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej żywności w praktyce; 

 TG.07.1(3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności:  

 stosuje zasady oceny organoleptycznej żywności w praktyce; 

 TG.07.1(4) dobiera warunki do przechowywania żywności:  

 szacuje czas przechowywania określonego środka żywności; 

 wskazuje rodzaj magazynu w zakładzie gastronomicznym do przechowywania określonego środka 
żywności; 

 TG.07.1(5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności:  

 określa sposób postępowania ze środkiem żywności, w którym zaszły zmiany podczas przechowywania; 

 TG.07.1(7) dobiera metody utrwalania żywności:  

 stosuje metody utrwalania żywności; 

 TG.07.1(8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych:  

 dobiera urządzenia części magazynowej zakładu gastronomicznego do przechowywania określonej 
żywności; 

 TG.07.1(9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności. 

 obsługuje urządzenia do przechowywania żywności; 

 TG.07.2(2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;  

 stosuje zasady określone w procedurach zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gastronomii podczas 
produkcji gastronomicznej;  

 stosuje zasady określone w procedurach zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gastronomii podczas 
produkcji gastronomicznej; 

 TG.07.2(3) stosuje receptury gastronomiczne;  

 sporządza potrawy i napoje zaplanowane w danym dniu produkcyjnym z wykorzystaniem zakładowych 
receptur gastronomicznych; 

 TG.07.2(4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;  

 stosuje odpowiednie metody (techniki) sporządzania potraw i napojów w masowej produkcji w zakładzie 
gastronomicznym; 

 TG.07.2(5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;  

 rozdziela surowce do wykonania różnych potraw i napojów w oparciu o racjonalne przesłanki 
technologiczne i ekonomiczne; 

 wskazuje możliwość zastąpienia określonego surowca surowcem zastępczym; 

 TG.07.2(6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;  

 ocenia przebieg procesu technologicznego i w razie konieczności wprowadza działania naprawcze; 

 stosuje zasady doprawiania potraw i napojów w warunkach zakładu gastronomicznego; 

 stosuje zasady zabezpieczania potraw i napojów do momentu ekspedycji; 

 TG.07.2(7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;  

 stosuje zwroty poprodukcyjne w produkcji gastronomicznej w celu racjonalizacji kosztów; 

 TG.07.2(8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;  

 ocenia zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów; 

 TG.07.2(9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;  

 dobiera urządzenia gastronomiczne do ekspedycji określonych potraw lub napojów w określonych 
warunkach; 

 TG.07.2(10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;  

 obsługuje urządzenia do produkcji i ekspedycji potraw i napojów stosowane w masowej produkcji  
w zakładzie gastronomicznym; 

 TG.07.2(11) ocenia organoleptycznie żywność;  

 stosuje zasadę przeprowadzenia oceny organoleptycznej potraw i napojów przed ich wydaniem 
konsumentom; 

 TG.07.2(13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje; 

 porcjuje i dekoruje potrawy stosując powtarzalność, zgodnie z ustalonym wzorcem porcji przykładowej 
potrawy lub zestawu potraw. 
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Funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w praktyce  

1 Dokumentacja zakładu gastronomicznego – dokumenty magazynowe, produkcyjne. 

2 Działalność promocyjna i reklamowa zakładu gastronomicznego. 

3 Obsługa programów komputerowych stosowanych w gastronomii. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:  

 przestrzega przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; 

 PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi:  

 określa możliwości funkcjonowania zakładu gastronomicznego w mikrootoczeniu; 

 PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży:  

 porównuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne; 

 PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży: 

 określa możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami gastronomicznymi; 

 PKZ(TG.c)(10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: 

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań kucharza w zakresie gospodarki 
magazynowej oraz programów służących do przekazywania zamówień składanych przez kelnerów do 
kuchni. 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie kucharz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:  

1) pracownię technologii gastronomicznej, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:  

a) stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w: umywalkę z instalacją zimnej  
i ciepłej wody, dozownik do mydła, środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe,  

b) stanowiska sporządzania potraw i napojów (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stoły 
produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków  
i innych naczyń kuchennych, zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny, termometry, wagi i miarki, 
maszynki do mielenia, roboty kuchenne wieloczynnościowe, frytkownice do smażenia, bieliznę i zastawę stołową, 
tace kelnerskie metalowe oraz stoły i krzesła;  

ponadto pracownia powinna być wyposażona w: chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno-
parowy lub piekarnik z termoobiegiem, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacz do talerzy, naświetlacz do jaj, kosz na 
odpady, apteczkę, katalogi oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, instrukcje do ćwiczeń;  

2) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:  

a) stanowiska mycia rąk (jedno stanowisko dla dziesięciu uczniów), wyposażone w: umywalkę z instalacją zimnej  
i ciepłej wody, dozownik do mydła, środki do dezynfekcji, ręczniki papierowe,  

b) stanowiska obróbki wstępnej brudnej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zlewozmywak  
z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, płuczko-
obieraczkę i urządzenie do dezynfekcji jaj,  

c) stanowiska obróbki wstępnej czystej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zlewozmywak  
z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, urządzenia 
do rozdrabniania warzyw i owoców, krajalnicę z przystawkami,  

d) stanowiska produkcji potraw z mięsa (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zlewozmywak z 
instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, urządzenia 
do rozdrabniania mięsa,  

e) stanowiska produkcji ciast (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zlewozmywak z instalacją 
zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, piec konwekcyjno-
parowy lub piekarnik z termoobiegiem, robot kuchenny wieloczynnościowy, urządzenia chłodnicze,  

f) stanowiska obróbki cieplnej (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zlewozmywak z instalacją 
zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, piec konwekcyjno-
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parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety podgrzewcze i trzony kuchenne z wyciągami, patelnie 
elektryczne,  

g) stanowiska ekspedycji potraw i napojów (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zlewozmywak  
z instalacją zimnej i ciepłej wody, stół do ekspedycji potraw oraz komplet naczyń i drobnego sprzętu kuchennego, 
wagę, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacze do potraw i talerzy,  

h) stanowiska mycia naczyń (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zlewozmywak trzykomorowy z 
instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemniki na odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt i środki do mycia  
i dezynfekcji, szafki do naczyń;  

ponadto warsztaty szkolne powinny być wyposażone w: urządzenia chłodnicze oraz pomieszczenia magazynowe, 
wyposażone w urządzenia do przechowywania żywności, salę konsumencką, wyposażoną w: stoły, krzesła, bieliznę  
i zastawę stołową, tace oraz elementy do dekoracji stołów, kosze na odpady, apteczkę, instrukcje obsługi maszyn  
i urządzeń, procedury i instrukcje stanowiskowe systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności, receptury potraw, karty potraw i napojów.  

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie. 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 

KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Uczeń może zdawać kwalifikację TG.07. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po 
potwierdzeniu kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia 
średniego lub średniego branżowego. 


