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PROGRAM NAUCZANIA 
w zawodzie 

CUKIERNIK  

751201 
 
 
Symbol cyfrowy:  751201 
Nr programu:  751201/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2012  
Typ programu:  turnusy zawodowe  
Rodzaj programy: liniowy             
Autorzy programu:   

mgr inż. Bogumiła Kosut    
mgr inż. Halina Lipnicka    
mgr inż. Katarzyna Michalak  - CKZ Świdnica 
mgr inż. Wiesława Kocemba 
 

 
Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. 
 
 
Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Świdnicy zgodnie z: 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz.U.2012 poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012r) 

 
 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.) 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(Dz.U. 2012 poz. 184 z dnia 7 lutego 2012r.)  

 
w oparciu o program nauczania 741[01]/SZ,LZ/MEN/2000.11.10 dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie 
cukiernik oraz program dla zawodu cukiernik opracowany przez KOWEZiU (Warszawa 2012r.). 
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SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 
 

Typ szkoły: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
Zawód: CUKIERNIK 
Symbol: 751201  
Obszar kształcenia: TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY 
Podbudowa programowa: GIMNAZJUM 
Kwalifikacje: 

K1 – PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH (T.4.) 
 

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. TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 16 64 14 56 - - 120 

2. TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 18 72 15 60 26 104 236 

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

4. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - -   8 32 32 

5. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 2 8 - - 8 

6. GODZINA DO DYSPOZYCJI 
DYREKTORA/WYCHOWAWCY 1 4 1 4 1 4 12 

RAZEM: 35 140 35 140 35 140 420 
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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. 

 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; 
2) sporządzania półproduktów cukierniczych; 
3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; 
4) dekorowania wyrobów cukierniczych. 

 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, 
na które składają się: 

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; 
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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; 

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) 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; 
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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) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
4) jest otwarty na zmiany; 
5) potrafi radzić sobie ze stresem; 
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

 

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

PKZ(T.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa 
mleczarskiego 

Uczeń: 
1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych; 
2) określa wartość odżywczą produktów spożywczych; 
3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych; 
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i 

przechowywania wyrobów spożywczych; 
5) rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; 
6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; 
7) rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń; 
8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; 
9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną; 
10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; 
11) rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne; 
12) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; 
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13) określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym 
zagrożeniom; 

14) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz 
podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. 
Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point); 

15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 

3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie cukiernik opisane w części II: 

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 

1. Magazynowanie surowców cukierniczych 

Uczeń: 
1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej; 
2) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami; 
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych; 
4) ocenia jakość surowców cukierniczych; 
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania; 
6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych; 
7) obsługuje urządzenia magazynowe; 
8) prowadzi dokumentację magazynową; 
9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. 
 

2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych 

Uczeń: 
1) określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania; 
2) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych; 
3) planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych; 
4) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych; 
5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych; 
6) dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych; 
7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej; 
8) przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego; 
9) sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze; 
10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki 

Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control 
Point). 
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3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji  

Uczeń: 
1) opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych; 
2) dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych; 
3) dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych; 
4) posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych; 
5) wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych; 
6) dekoruje wyroby cukiernicze; 
7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych; 
8) obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych; 
9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze; 
10) dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych; 
11) obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych; 
12) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji; 
13) monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point ), które mają 

wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych. 

 

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. TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 16 64 14 56 - - 120 

2. TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 18 72 15 60 26 104 236 

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

4. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - - -   8 32 32 

5. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 2 8 - - 8 

6. GODZINA DO DYSPOZYCJI 
DYREKTORA/WYCHOWAWCY 1 4 1 4 1 4 12 

RAZEM: 35 140 35 140 35 140 420 
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TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 
L.p Treści programowe Liczba godzin Razem St. I St. II St. III 
Informacja techniczna 

1 Podstawy rysunku technicznego. 2 - - 2 
2 Materiały konstrukcyjne. 2 -  2 
3 Podstawowe części i zespoły maszyn. 3 - - 3 
4 Normalizacja części maszyn i urządzeń. 2 - - 2 
5 Charakterystyka instalacji technicznych. 6 - - 6 

6 
Charakterystyka urządzeń do zatrzymywania 
pyłów i gazów, do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków. 

6 - - 6 

7 Aparatura kontrolno-pomiarowa. 4 - - 4 
Maszyny i urządzenia 

8 Środki transportu zewnętrznego i 
wewnętrznego. 2 - - 2 

9 Transport pneumatyczny mąki. 2 - - 2 
10 Urządzenia chłodnicze. 1 - - 1 
11 Budowa i zasada działania sprężarkowego 

urządzenia chłodniczego. 2 - - 2 

12 Nowoczesne systemy chłodzenia w zakładach 
produkcji wyrobów spożywczych. 2 - - 2 

13 Charakterystyka urządzeń do przygotowania 
surowców i półproduktów. 8 - - 8 

14 
Maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne i 
drobny sprzęt cukierniczy przeznaczony do 
wytwarzania i obróbki ciasta. 

20 - - 20 

15 Charakterystyka urządzeń do smażenia. 2 - - 2 
16 Klasyfikacja pieców. - 6 - 6 
17 Charakterystyka paliw do ogrzewania pieców. - 1 - 1 
18 Charakterystyka pieców o różnych systemach 

grzewczych. - 2 - 2 
19 Zalety i wady różnych typów pieców. - 2 - 2 
20 Urządzenia do produkcji lodów. - 4 - 4 

21 
Linie produkcyjne wyrobów cukierniczych np. 
pączków, rolad, wafli, sucharów, biszkoptów i 
babek. 

- 12 - 12 

22 Linie do produkcji wyrobów cukierniczych 
trwałych. - 10 - 10 

23 Znaczenie mechanizacji, automatyzacji i 
komputeryzacji w produkcji cukierniczej. - 2 - 2 

24 Charakterystyka urządzeń do 
konfekcjonowania wyrobów cukierniczych. - 6 - 6 

25 Zagrożenia występujące przy obsłudze maszyn 
i urządzeń w przetwórstwie spożywczym. - 4  4 

26 

Organizacja stanowisk pracy zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,  
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska w zakładach przetwórstwa 
spożywczego. 

- 3 - 3 

27 Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. - 4 - 4 
Razem 64 56 - 120 
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Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych: 
 rozróżnia elementy rysunku technicznego; 
 rysuje elementy maszyn i urządzeń; 
 rysuje schematy linii technologicznych; 

 rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń: 
 charakteryzuje części maszyn i urządzeń; 
 rozpoznaje części i zespoły w maszynach i urządzeniach stosowanych w zakładach przetwórstwa 

spożywczego; 
 określa przeznaczenie części maszyn; 

 rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego: 
 klasyfikuje instalacje niezbędne w zakładach przetwórstwa spożywczego; 
 dokonuje analizy zastosowania poszczególnych instalacji technicznych; 
 charakteryzuje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; 

 rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne: 
 rozróżnia urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia 

energetyczne; 
 charakteryzuje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia 

energetyczne; 
 posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym: 

 klasyfikuje aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w zakładach przetwórstwa spożywczego; 
 charakteryzuje metody pomiarów wykonane za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej; 
 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową do mierzonego parametru; 
 odczytuje parametry na aparaturze kontrolno-pomiarowej; 

 posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych: 
 dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynie surowców cukierniczych; 
 odczytuje parametry na aparaturze kontrolno-pomiarowej w magazynie surowców cukierniczych; 
 porównuje wyniki odczytu z obowiązującymi procedurami; 

 rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; 
 klasyfikuje maszyny i urządzenia do produkcji spożywczej; 
 rozpoznaje elementy budowy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego; 
 określa zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego; 

 posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną: 
 wyjaśnia znaczenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń; 
 wyjaśnia zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym na podstawie 

dokumentacji techniczno-ruchowej; 
 planuje czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa 

spożywczego; 
 dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych: 

 rozróżnia maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i półproduktów cukierniczych 
 rozróżnia maszyny, urządzenia oraz drobny sprzęt cukierniczy do wytwarzania i obróbki ciasta; 
 rozróżnia maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych; 
 rozróżnia maszyny i urządzenia do wypieku i smażenia wyrobów cukierniczych; 
 rozróżnia maszyny i urządzenia do produkcji lodów; 
 rozróżnia maszyny i urządzenia do konfekcjonowania wyrobów cukierniczych; 
 rozpoznaje maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnych wyrobów cukierniczych; 
 rozpoznaje elementy budowy maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczych; 
 charakteryzuje zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczych; 

 dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych: 
 rozróżnia urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych; 
 rozpoznaje elementy budowy urządzeń do przechowywania wyrobów cukierniczych; 
 charakteryzuje zasadę działania urządzeń do przechowywania wyrobów cukierniczych; 
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 jest otwarty na zmiany: 

 analizuje zmiany zachodzące w branży; 
 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowania metod i technik pracy; 

 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 
 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 
 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 współpracuje w zespole: 
 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 
 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu. 

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 
L.p Treści programowe Liczba godzin Razem St. I St. II St. III 
Znaczenie i rola żywności 

1 Podział składników odżywczych. 2 -  2 
2 Charakterystyka składników odżywczych. 10 -  10 
3 Wartość energetyczna i odżywcza produktów 

spożywczych. 1 -  1 

4 Podział i charakterystyka podstawowych 
drobnoustrojów. 1 -  1 

5 Rola drobnoustrojów w przemyśle spożywczym 
z uwzględnieniem procesów fermentacyjnych. 1 -  1 

6 Szkodliwe działanie drobnoustrojów. 1 -  1 
7 Źródła i drogi zakażenia oraz sposoby ich 

zapobiegania. 2 -  2 
8 Podział i znaczenie metod utrwalania żywności. 1 -  1 
9 Charakterystyka metod utrwalania żywności. 3 -  3 
10 Wpływ metod utrwalania na jakość i trwałość 

żywności. 2 -  2 
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym wytwarzanej żywności. 
11 Rodzaje norm stosowanych w przetwórstwie 

żywności. 4 -  4 
12 Receptura cukiernicza. 2 -  2 
13 Systemy zapewnienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności i żywienia. 1 -  1 

14 Przepisy prawne stosowane przy produkcji 
środków spożywczych. 1 -  1 

15 Kontrola jakości i higieny produkcji. 1 -  1 

16 
Gospodarka wodno-ściekowa zakładów 
przetwórstwa spożywczego i ochrona 
środowiska. 

1 -  1 

Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji cukierniczej. 
17 Charakterystyka i zastosowanie surowców w 

produkcji cukierniczej. 3 -  3 

18 Rola dodatków do żywności stosowanych w 
produkcji cukierniczej. 12 -  12 

19 Podział materiałów pomocniczych 
stosowanych w cukiernictwie. 1 -  1 

20 Środki myjące i dezynfekujące stosowane w 
cukiernictwie. 1 -  1 

21 Klasyfikacja opakowań stosowanych do 1 -  1 
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wyrobów cukierniczych. 
Proces technologiczny półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych 

22 

Produkcja półproduktów cukierniczych: 
-  mas i kremów; 
-  syropów, pomad, glazur; 
-  galaretek; 
-  wyrobów owocowych; 
-  marcepana; 
-  masy czekoladowej (kuwertury); 
-  masy karmelowej. 

20 - - 20 

23 

Produkcja ciast i wyrobów z ciasta: 
-  parzonego; 
-  drożdżowego; 
-  kruchego i półkruchego; 
-  piernikowego; 
-  francuskiego i półfrancuskiego; 
-  biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego; 
-  bezowego; 
-  zbijanego; 
-  łączonego; 
-  wyrobów orzechowych, migdałowych i  
    kokosowych. 

- 60 - 60 

24 Produkcja wyrobów z ciasta obgotowywanego. - - 5 5 

25 
Produkcja wyrobów cukierniczych trwałych: 
-  cukierki; 
-  wyroby wschodnie; 
-  pozostałe wyroby cukiernicze trwałe. 

- - 84 84 

26 Konfekcjonowanie i przechowywanie wyrobów 
cukierniczych. - - 5 5 

27 Zasady i techniki dekorowania wyrobów 
cukierniczych. - - 5 5 

28 
Dekoracje z masy marcepanowej, czekolady i 
masy karmelowej oraz z innych tworzyw 
stosowanych do dekoracji wyrobów 
cukierniczych. 

- - 5 5 

Razem 72 60 104 236 
 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 określa wartość odżywczą produktów spożywczych:  
 klasyfikuje składniki żywności;  
 charakteryzuje składniki żywności; 

 wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych: 
 określa szkodliwe działanie drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym; 
 określa pożyteczne działanie drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym; 

 charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i 
przechowywania wyrobów spożywczych: 
 określa zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i 

przechowywania żywności; 
 wskazuje sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i 

mikrobiologicznym, zachodzącym podczas produkcji i przechowywania żywności; 
 rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych: 

 klasyfikuje metody utrwalania żywności; 
 wskazuje zastosowanie metod utrwalania żywności w przetwórstwie spożywczym; 
 określa wpływ zastosowanej metody utrwalania na jakość i trwałość żywności; 
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 stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych: 
 określa rodzaje aktów prawnych obowiązujących w produkcji wyrobów spożywczych; 
 stosuje przepisy prawa w zakładzie przetwórstwa spożywczego; 

 określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania 
tym zagrożeniom: 
 identyfikuje zagrożenia dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego; 
 wskazuje sposoby zapobiegania zagrożeniom dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa 

spożywczego; 
 identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji 

oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP 
(ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point); 
 rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji żywności; 
 wskazuje krytyczne punkty kontroli w procesie produkcji żywności; 
 wskazuje sposoby korygowania nieprawidłowego przebiegu procesu produkcji żywności zgodnie z 

zasadami GMP, GHP i HACCP; 
 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: 
 rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej: 

 klasyfikuje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej; 
 charakteryzuje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji 

cukierniczej; 
 określa przydatność surowców cukierniczych, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych do 

produkcji cukierniczej; 
 określa warunki magazynowania surowców cukierniczych i dodatków do żywności; 

 przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych: 
 określa czynniki wpływające na jakość oceny organoleptycznej; 
 charakteryzuje ocenę organoleptyczną surowców cukierniczych; 
 przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców cukierniczych; 
 ocenia przydatność surowców cukierniczych na podstawie oceny organoleptycznej; 

 ocenia jakość surowców cukierniczych: 
 pobiera próbki surowców do oceny jakości; 
 przeprowadza ocenę jakościową surowców cukierniczych; 
 dokonuje interpretacji wyników oceny jakości surowców cukierniczych; 

 przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności: 
 prowadzi kontrolę procesu produkcji zgodnie z zasadami HACCP, GMP, GHP; 
 dokonuje analizy zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo wyrobów cukierniczych; 

 określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania; 
 klasyfikuje półprodukty i wyroby gotowe cukiernicze; 
 rozróżnia metody produkcji półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych; 
 charakteryzuje metody wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych; 

 posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych: 
 planuje czynności związane z produkcją wyrobów cukierniczych na podstawie dokumentacji 

technologicznej; 
 oblicza zapotrzebowanie na materiały pomocnicze potrzebne do produkcji wyrobów cukierniczych na 

podstawie dokumentacji technologicznej; 
 oblicza zapotrzebowanie na surowce i dodatki do żywności potrzebne do produkcji wyrobów cukierniczych 

na podstawie receptury cukierniczej; 
 planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych: 

 wymienia etapy produkcji półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych; 
 wyjaśnia wpływ operacji technologicznych na jakość wyrobu cukierniczego; 
 wykonuje schematy technologiczne produkcji półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych; 

 dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych: 
 wskazuje surowce cukiernicze i dodatki do żywności stosowane do produkcji wyrobów cukierniczych; 
 określa przydatność materiałów pomocniczych w produkcji wyrobów cukierniczych; 
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 przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych: 
 określa znaczenie przygotowania surowców do produkcji wyrobów cukierniczych; 
 dobiera sposób przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji 

wyrobów cukierniczych; 
 dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych: 

 wymienia maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy stosowany w produkcji wyrobów cukierniczych; 
 wyjaśnia zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; 

 przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu 
technologicznego: 
 dokonuje oceny organoleptycznej wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu 

technologicznego; 
 analizuje wyniki oceny organoleptycznej wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu 

technologicznego; 
 opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych: 

 określa sposoby dekorowania wyrobów cukierniczych; 
 rozróżnia tworzywa dekoracyjne; 
 charakteryzuje tworzywa dekoracyjne i sposoby dekorowania; 
 stosuje zasady dekorowania przy projektowaniu dekoracji wyrobów cukierniczych; 

 dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych: 
 wskazuje surowce i półprodukty stosowane do dekoracji wyrobów cukierniczych; 
 określa przydatność surowców i półproduktów stosowanych do dekoracji wyrobów cukierniczych; 

 dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych: 
 wymienia urządzenia i drobny sprzęt stosowany do dekorowania wyrobów cukierniczych; 
 rozróżnia urządzenia i drobny sprzęt stosowany do dekorowania wyrobów cukierniczych; 

 dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych: 
 wymienia sposoby konfekcjonowania wyrobów gotowych; 
 rozróżnia sposoby przechowywania gotowych wyrobów cukierniczych; 

 dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych: 
 wymienia urządzenia stosowne do przechowywania wyrobów cukierniczych; 
 rozróżnia urządzenia stosowane do przechowywania wyrobów cukierniczych; 

 magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji: 
 dobiera warunki magazynowania gotowych wyrobów cukierniczych; 
 przygotowuje gotowe wyroby cukiernicze do ekspedycji; 

 monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point ), które 
mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych: 
 dokonuje zapisów parametrów technologicznych w punktach kontrolnych; 
 monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji wyrobów cukierniczych; 
 wskazuje działania korygujące zgodnie z zasadami GMP, GHP i systemem HACCP; 

 przestrzega zasad kultury i etyki; 
 jest otwarty na zmiany; 
 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 
 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 współpracuje w zespole: 
 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 
 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu. 
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ORGANIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
L.p Treści programowe Liczba godzin Razem St. I St. II St. III 
1 Wiadomości podstawowe. - 2 - 2 
2 Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. - 2 - 2 

3 
Charakterystyka i wymagania dotyczące 
ergonomii stosowane w zakładach 
przetwórstwa spożywczego. 

- 2 - 2 

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

- 3 - 3 

4 Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w 
zakładzie cukierniczym. - 3 - 3 

Razem - 12 - 12 
 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

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

 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 

zawodowych; 
 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 
 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia. 

 

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 

L.p Treści programowe Liczba godzin Razem St. I St. II St. III 
1 Gospodarka rynkowa - - 4 4 
2 Prawo dodatkowe i autorskie - - 4 4 
3 Działalność gospodarcza - - 6 6 
4 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - - 4 4 
5 Korespondencja zawodowa - - 2 2 
6 Marketing usług - - 6 6 
7 Promocja - - 4 4 
8 Konsultacja z klientem - - 2 2 

Razem - - 32 32 
 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 
 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 

podatkowego i prawa autorskiego; 
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 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 
 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 
 analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 
 inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 
 przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności  
 prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 

gospodarczej; 
 planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 
 optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarcze 
 przestrzega zasad kultury i etyki; 
 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
 przewiduje skutki podejmowanych działań; 
 potrafi radzić sobie ze stresem; 
 potrafi negocjować warunki porozumień. 

 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY 
L.p Treści programowe Liczba godzin Razem St. I St. II St. III 
1 Podstawy słownictwa zawodowego - 8 - 8 

Razem - 8 - 8 
 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

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

 analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 
 formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 

pracy; 
 korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 
 przestrzega zasad kultury i etyki; 
 współpracuje w zespole. 

 

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA I OCENIANIA EDUKACYJNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 
 
Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami ustalonymi 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: 

 sprawdzianów ustnych i pisemnych; 
 testów osiągnięć szkolnych; 
 obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania zadań 

 
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. 
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Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów i zadań 
testowych. Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postępów uczniów. Umożliwia to korygowanie 
stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy uczniów. 
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 zgodnie z 

zasadami BHP. 
I   

Gospodarka magazynowa w 
zakładzie cukierniczym. 

II   
Procesy produkcji wyrobów 

cukierniczych. 
  Magazynowanie surowców 

cukierniczych, materiałów 
pomocniczych i wyrobów gotowych. 

 Konfekcjonowanie i pakownie 
wyrobów cukierniczych. 
 

 Przygotowanie produkcji 
cukierniczej. 

 Produkcja półproduktów i wyrobów 
gotowych cukierniczych. 

 Dekorowanie wyrobów 
cukierniczych. 

 
 

Wykonywanie czynności 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 zakładach przetwórstwa spożywczego, 
instruktaż stanowiskowy.  

3 Czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy produkcji wyrobów spożywczych. 

4 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych cukiernika.  

5 Zagrożenia występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń w przetwórstwie spożywczym. 
6 Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy. 

  
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych: 
 rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w zakładach przetwórstwa 

spożywczego; 
 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w zakładach przetwórstwa 

spożywczego; 
 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 
 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 
 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 
 dokonuje analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacją stanowisk pracy; 
 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 
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 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia; 

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

 przestrzega zasad kultury i etyki; 
 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
 przewiduje skutki podejmowanych działań; 
 jest otwarty na zmiany; 
 potrafi radzić sobie ze stresem; 
 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
 przestrzega tajemnicy zawodowej; 
 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 
 potrafi negocjować warunki porozumień; 
 współpracuje w zespole. 
 
 

I Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym. 
Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych. 

1 Pomieszczenia magazynowe w zakładzie cukierniczym. 
2 Wyposażenie magazynów surowców i materiałów pomocniczych. 
3 Dokumentacja magazynowa. 
4 Ocena jakości i organoleptyczna surowców dostarczanych do magazynu w zakładzie cukierniczym. 
5 Warunki magazynowania surowców cukierniczych i wyrobów gotowych. 

6 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w 
pomieszczeniach magazynach wyrobów gotowych. 

 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

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

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej: 

 rozróżnia surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze dostarczone do magazynu 
w zakładzie cukierniczym; 

 określa przydatność surowców cukierniczych i dodatków do żywności dostarczonych do magazynu w 
zakładzie cukierniczym; 

 przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami: 
 sprawdza dokumentację dostawczą; 
 dokonuje analizy informacji zawartych w dokumentacji dostawczej; 
 ustala niezgodności między surowcem dostarczonym a zamówionym; 
 wyjaśnia zgodnie z procedurami tok postępowania w przypadku ujawnionych niezgodności; 

 przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych: 
 przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców cukierniczych dostarczonych do magazynu zgodnie z 

ustalonymi zasadami; 
 ocenia organoleptycznie przydatność surowców cukierniczych przeznaczonych do magazynowania; 

 ocenia jakość surowców cukierniczych: 
 przeprowadza ocenę warunków dostawy surowców cukierniczych do magazynów; 
 przeprowadza ocenę jakości stanu opakowań surowców cukierniczych dostarczonych do magazynów za 

pomocą obowiązujących procedur; 
 dokonuje interpretacji wyników oceny jakości surowców cukierniczych dostarczonych do magazynowania na 

podstawie obowiązujących procedur; 
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 przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania: 
 stosuje zasady rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych w magazynach; 
 dobiera warunki magazynowania surowców i półproduktów cukierniczych; 

 posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych: 
 dokonuje pomiaru temperatury, masy, objętości, wilgotności, ciśnienia za pomocą aparatury kontrolno-

pomiarowej w pomieszczeniach magazynowych; 
 koryguje niezgodne wyniki mierzonych parametrów do obowiązujących w pomieszczeniach magazynowych; 

 obsługuje urządzenia magazynowe: 
 dobiera rodzaj urządzenia magazynowego do przechowywanego surowca, półproduktu i wyrobu 

cukierniczego; 
 stosuje zasady konserwacji urządzeń magazynowych zgodnie z zasadami bhp; 
 obsługuje urządzenia magazynowe; 

 prowadzi dokumentację magazynową: 
 wypełnia formularze dokumentów magazynowych; 
 ustala zapotrzebowanie na surowce na podstawie stanów magazynowych i przewidywanej produkcji; 

 przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności: 
 wskazuje zagrożenia występujące podczas dostarczania surowców i półproduktów cukierniczych do 

magazynu; 
 prowadzi kontrolę dostaw surowców i półproduktów cukierniczych do magazynu zgodnie z zasadami 

HACCP, GMP, GHP. 
 
 
I Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym. 
Konfekcjonowanie i pakownie wyrobów cukierniczych. 

1 Pomieszczenia magazynowe w zakładzie cukierniczym. 
2 Wyposażenie magazynów surowców i materiałów pomocniczych. 
3 Dokumentacja magazynowa. 
4 Ocena jakości i organoleptyczna surowców dostarczanych do magazynu w zakładzie cukierniczym. 
5 Warunki magazynowania surowców cukierniczych i wyrobów gotowych. 
6 Konfekcjonowanie wyrobów gotowych. 
7 Przygotowanie do ekspedycji. 

8 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w 
pomieszczeniach magazynach wyrobów gotowych. 

 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych: 

 dobiera urządzenia do konfekcjonowania i pakowania wyrobów cukierniczych; 
 obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych 
 stosuje zasady konserwacji urządzeń do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych zgodnie 

zasadami bhp; 
 konfekcjonuje wyroby cukiernicze: 

 dokonuje analizy etapów procesu konfekcjonowania wyrobów cukierniczych; 
 określa warunki prowadzenia procesu konfekcjonowania wyrobów cukierniczych; 
 konfekcjonuje wyroby cukiernicze; 

 dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych: 
 proponuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych w zakładzie cukierniczym; 
 stosuje urządzenia do przechowywania w zależności od asortymentu wyrobów cukierniczych; 

 obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych: 
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 wykonuje czynności związane z konserwacją urządzeń stosownych do przechowywania wyrobów 
cukierniczych; 

 wykonuje czynności związane z obsługą urządzeń stosowanych do przechowywania wyrobów 
cukierniczych; 

 magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji: 
 dobiera warunki magazynowania wyrobów cukierniczych; 
 sporządza dokumentację wysyłkową; 
 przygotowuje wyroby cukiernicze do ekspedycji. 

 
 

II Procesy produkcji wyrobów cukierniczych. 
Przygotowanie produkcji cukierniczej. 

1 Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze występujące w produkcji cukierniczej. 
2 Ocena jakości surowców cukierniczych. 

 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

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

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia; 
 rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej: 

 rozróżnia surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej; 
 określa przydatność surowców cukierniczych i dodatków do żywności do produkcji cukierniczej; 

 przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami: 
 przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców cukierniczych przeznaczonych do produkcji wyrobów 

cukierniczych zgodnie z ustalonymi zasadami; 
 ocenia organoleptycznie przydatność surowców cukierniczych przeznaczonych do produkcji wyrobów 

cukierniczych; 
 ocenia jakość surowców cukierniczych; 

 przeprowadza ocenę jakości surowców cukierniczych przeznaczonych do produkcji wyrobów cukierniczych; 
 dokonać interpretacji wyników oceny jakości surowców cukierniczych przeznaczonych do produkcji 

wyrobów cukierniczych na podstawie obowiązujących procedur. 
 
 

II Procesy produkcji wyrobów cukierniczych. 
Produkcja półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych. 

1 Zasady przygotowania surowców do produkcji. 

2 

Produkcja półproduktów cukierniczych: 
-  mas i kremów, 
-  syropów, pomad, glazur, 
-  wyrobów owocowych, 
-  marcepana, 
-  masy czekoladowej, 
-  masy karmelowej. 

3 

Produkcja ciast i wyrobów z ciasta: 
-  drożdżowego, 
-  parzonego, 
-  kruchego i półkruchego, 
-  piernikowego, 
-  francuskiego i półfrancuskiego, 
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-  biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego, 
-  bezowego, 
-  zbijanego, 
-  łączonego, 
-  wyrobów orzechowych, migdałowych i kokosowych. 

4 Produkcja wyrobów z ciasta obgotowywanego. 
  
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

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

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia; 
 posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych: 

 korzysta z dokumentacji technologicznej podczas planowania czynności związanych z produkcją wyrobów 
cukierniczych; 

 oblicza zapotrzebowanie na materiały pomocnicze potrzebne do produkcji wyrobów cukierniczych na 
podstawie dokumentacji technologicznej; 

 oblicza surowce i dodatki do żywności potrzebne do produkcji wyrobów cukierniczych na podstawie 
receptury cukierniczej; 

 planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych; 
 dobiera surowce cukiernicze, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji 

półproduktów cukierniczych; 
 dobiera surowce cukiernicze, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gotowych 

wyrobów cukierniczych; 
 dobiera metody otrzymywania półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych; 
 dobiera parametry procesu technologicznego w celu zapewnienia najlepszej jakości wyrobu; 

 dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych: 
 rozróżnia surowce cukiernicze i dodatki do żywności stosowane do produkcji półproduktów cukierniczych; 
 rozróżnia surowce cukiernicze i dodatki do żywności stosowane do produkcji gotowych wyrobów 

cukierniczych; 
 przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych: 

 określa sposób przygotowania surowców do produkcji półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych; 
 określa sposób przygotowania materiałów pomocniczych stosowanych do produkcji półproduktów i wyrobów 

gotowych cukierniczych; 
 obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej: 

 dobiera maszyny i urządzenia stosowane w produkcji półproduktów cukierniczych; 
 dobiera maszyny i urządzenia stosowane w produkcji gotowych wyrobów cukierniczych; 
 wykonuje bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej; 
 wykonuje czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej; 

 przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu 
technologicznego: 
 dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów cukierniczych; 
 dokonuje oceny jakości wyrobów gotowych cukierniczych; 
 dokonuje analizy wyników oceny organoleptycznej wyrobów cukierniczych; 

 sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze: 
 odważa surowce do produkcji wyrobów cukierniczych; 
 przygotowuje surowce i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych zgodnie z dokumentacją 

technologiczną; 
 wykonuje półprodukty i gotowe wyroby cukiernicze; 
 wyjaśnia przyczyny wad powstałych w wyniku niewłaściwie prowadzonego procesu technologicznego; 
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 dobiera sposoby formowania wyrobów cukierniczych; 
 dobiera sposób wykończenia wyrobu cukierniczego; 

 przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki 
Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical 
Control Point): 
 stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Dobrej Praktyki Higieniczne GHP oraz systemu HACCP 

w poszczególnych etapach produkcji półproduktów cukierniczych; 
 stosuje zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Dobrej Praktyki Higieniczne GHP oraz systemu HACCP 

w poszczególnych etapach produkcji gotowych wyrobów cukierniczych. 
 
 

II Procesy produkcji wyrobów cukierniczych. 
Dekorowanie wyrobów cukierniczych. 

1 Zasady i techniki dekorowania wyrobów cukierniczych. 

2 Dekoracje z masy marcepanowej, czekolady i masy karmelowej oraz z innych tworzyw stosowanych do 
dekoracji wyrobów cukierniczych. 

3 Konfekcjonowanie i przechowywanie wyrobów cukierniczych. 
 
Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

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

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

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 
 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia; 
 opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych: 

 stosuje różne metody i techniki podczas opracowywania projektów dekoracji wyrobów cukierniczych; 
 stosuje zasady dekorowania przy projektowaniu dekoracji wyrobów cukierniczych; 

 dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych: 
 rozróżnia surowce i półprodukty stosowane do dekoracji wyrobów cukierniczych; 
 określa przydatność surowców i półproduktów stosowanych do dekoracji wyrobów cukierniczych; 

 dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych: 
 proponuje urządzenia i drobny sprzęt do dekorowania wyrobów cukierniczych; 
 rozróżnia urządzenia i drobny sprzęt do dekorowania wyrobów cukierniczych; 

 posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych: 
 dobiera drobny sprzęt cukierniczy i urządzenia stosowane do dekoracji w zależności od zastosowanego 

tworzywa dekoracyjnego; 
 stosuje urządzenia i drobny sprzęt zgodnie z wymaganiami do dekoracji wyrobów cukierniczych; 

 wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych: 
 odważa surowce niezbędne do wykonania elementów dekoracyjnych; 
 przygotowuje surowce niezbędne do wykonania elementów dekoracyjnych zgodnie z dokumentacją 

technologiczną; 
 sporządza elementy dekoracyjne z zastosowaniem różnych tworzyw dekoracyjnych; 
 sporządza elementy dekoracyjne z uwzględnieniem różnych trendów; 

 dekoruje wyroby cukiernicze: 
 stosuje różne sposoby i techniki dekorowania wyrobów cukierniczych; 
 wykonuje dekorację wyrobu cukierniczego zgodnie ze wskazówkami; 

 monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point ), które 
mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych: 
 kontroluje krytyczne punkty kontroli, które mają istotny wpływ na jakość zdrowotną gotowych wyrobów 

cukierniczych; 
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 stosuje działania korygujące zgodnie z zasadami GMP, GHP i systemem HACCP; 
 przestrzega zasad kultury i etyki: 

 stosuje zasady kultury osobistej; 
 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 
 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; 
 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 przewiduje skutki podejmowanych działań; 
 analizuje rezultaty działań; 
 uświadamia sobie konsekwencje działań; 

 potrafi radzić sobie ze stresem: 
 przewiduje sytuacje wywołujące stres; 
 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem; 

 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 
 przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 
 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania: 
 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 
 przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 współpracuje w zespole. 

 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie cukiernik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 
1) pracownię technologiczną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), 
stanowisko komputerowe dla nauczyciela z projektorem multimedialnym, części maszyn oraz modele maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, zestaw przepisów dotyczących produkcji wyrobów spożywczych, 
rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, instrukcje obsługi i 
dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn, aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie żywności, 
dokumentację techniczną i schematy instalacji technicznych zakładów produkujących wyroby spożywcze, schematy i 
katalogi urządzeń: energetycznych, do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza, schematy i plansze 
poglądowe z zakresu produkcji wyrobów cukierniczych; 
2) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska: 
a) stanowiska magazynowania i składowania surowców cukierniczych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), 

wyposażone w: chłodziarkę, półki lub regały na przyjmowane surowce i półprodukty cukiernicze, termometr, 
higrometr i wagę elektroniczną, 

b) stanowiska przygotowania surowców i półproduktów cukierniczych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), 
wyposażone w: stoły cukiernicze, lodówkę, przesiewacz lub sito do mąki, mieszarkę, ubijaczkę, zestaw naczyń do 
przygotowania surowców, termometr, wagę, miarki do płynów oraz drobny sprzęt cukierniczy, 

c) stanowiska wypieku półproduktów i wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: piec, 
zestaw form, blach, drobny sprzęt cukierniczy, 

d) stanowiska dekorowania wyrobów cukierniczych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stoły 
cukiernicze, zestawy do pracy z karmelem oraz z czekoladą, drobny sprzęt do wykonywania dekoracji wyrobów 
cukierniczych, chłodnię lub lodówkę. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, 
placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów 
szkół kształcących w zawodzie. 
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MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 
KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Uczeń może zdawać kwalifikację T.4. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów 
cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po 
potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz 
uzyskaniu wykształcenia średniego. 
 


