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4. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Program nauczania dla zawodu WĘDLINIARZ opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 

 Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

 Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. 

 Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia  17 
listopada 2010 r. 

 Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 
 

5. CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: 
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.  
 

6. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Program nauczania dla zawodu wędliniarz uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze 
koncepcje nauczania.  
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach 
programowych kształcenia ogólnego, w tym: 
1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  
2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  
3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;  
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;  
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;  
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;  
8) umiejętność pracy zespołowej. 
 
W programie nauczania dla zawodu wędliniarz uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w 
zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, 
biologia, fizyka i chemia, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa.  
 



 

7. INFORMACJA O ZAWODZIE WĘDLINIARZ 

Wędliniarz dokonuje rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawa i klasyfikuje mięso. Zna przemiany zachodzące w mięsie podczas zabiegów technologicznych oraz 
przechowywania. Magazynuje i przygotowuje mięso do dystrybucji.  
Wędliniarz wkonuje prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych, stosując odpowiednie surowce, dodatki i materiały pomocnicze. Posługuje się 
normani technologicznymi instrukcjami i recepturami. Stosuje rózne metody utrwalania mięsa i przetworów mięsnych oraz charakteryzuje przemiany zachodzące w 
mięsie podczas zabiegów technologicznych i przechowywania. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa, posługuje się aparaturą kontrolno-
pomiarową i prowadzi procesy technologiczne w sposób zapewniający właściwą, zgodną z normami jakość produktu. 
Wędliniarz magazynuje i przygotowuje przetwory mięsne i tłuszczowe do dystrybucji. 
Wędliniarz przestrzega obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska naturalnego. 

8. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Przemysł mięsny należy do  rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju, jaką jest przemysł spożywczy. Wędliniarze należą do grupy poszukiwanych pracowników. 
Przemysł mięsny oczekuje na profesjonalnych pracowników, którzy samodzielnie wykonują zadania produkcyjne na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 

9. POWIĄZANIA ZAWODU WĘDLINIARZ Z INNYMI ZAWODAMI 

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, 
własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu wędliniarz 
wyodrębniona została kwalifikacja T.5, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii żywności.  
 
 

Kwalifikacja Symbol 
zawodu 

Zawód Elementy 
wspólne 

T.5 Produkcja przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 

751107 Wędliniarz PKZ(T.b)  

314403 Technik technologii 
żywności  

 

 

9. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WĘDLINIARZ 

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



 
1) dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa; 
2) magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji; 
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa; 
4) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
5) magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji. 

 
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie wędliniarz 
-      efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ) 

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

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzieT.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 
 
 

10.     PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU WĘDLINIARZ 
 Plan nauczania przedmiotowego 
 

Lp. Przedmiot 

Klasa Liczba 
godzin  

w 
trzyletnim 

okresie 
nauczania 

I II III 

 

tyg. 
ogółe

m 
tyg. ogółem tyg. ogółem 

1 Technika w przetwórstwie mięsa 14 56 15 60 - - 116  

2 Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 20 80 19 76 23 92 248 

3 Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym     9 36 36 

4 Język obcy w przetwórstwie spożywczym     2 8 8 

Razem 34 136 34 136 34 136 408 

 

 

 

 



 
11.     EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU 
 
Do wykonywania  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; 
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; 
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; 
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 wędliniarz opisane w części II: 
T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 

1. Rozbiór i wykrawanie mięsa 

Uczeń: 

1) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych; 
2) rozpoznaje elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych; 
3) wyznacza linie podziału tusz i półtusz na części zasadnicze; 
4) planuje kolejność czynności podczas rozbioru mięsa; 
5) obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt podczas rozbioru i wykrawania mięsa; 
6) wykonuje czynności związane z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze; 
7) wykonuje obróbkę części zasadniczych uzyskanych z rozbioru mięsa; 
8) planuje kolejność czynności wykrawania mięsa; 
9) wykonuje czynności wykrawania mięsa; 
10) dokonuje klasyfikacji produktów wykrawania mięsa; 
11) prowadzi dokumentację dotyczącą rozbioru i wykrawania mięsa. 
2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji 



Uczeń: 

1) określa warunki przechowywania mięsa w chłodniach; 
2) dobiera metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych; 
3) wykonuje czynności związane z wychładzaniem oraz zamrażaniem mięsa i tłuszczów surowych; 
4) obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach; 
5) dobiera metody i techniki rozmrażania mięsa; 
6) wykonuje czynności związane z rozmrażaniem mięsa; 
7) rozpoznaje zmiany zachodzące w mięsie w czasie przechowywania w chłodniach i zamrażalniach oraz w czasie jego rozmrażania; 
8) ocenia jakość mięsa w czasie wychładzania, zamrażania i rozmrażania na podstawie jego wyglądu; 
9) obsługuje urządzenia stosowane do konfekcjonowania mięsa; 
10) wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa przeznaczonego do dystrybucji; 
11) prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i konfekcjonowania mięsa. 
3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych 

Uczeń: 

1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
2) dobiera surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
3) przygotowuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
4) dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
5) planuje operacje technologiczne produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
6) obsługuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową stosowane w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
7) wykonuje czynności związane z produkcją wędlin, wyrobów garmażeryjnych, konserw i przetworów tłuszczowych; 
8) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
9) prowadzi dokumentację produkcyjną przetworów mięsnych i tłuszczowych. 
4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji 

Uczeń: 

1) ocenia jakość przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
2) rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
3) wykonuje prace związane z przygotowaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji; 
4) dobiera i obsługuje urządzenia do konfekcjonowania przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
5) dobiera i obsługuje środki transportu wewnętrznego przetworów mięsnych i tłuszczowych; 
6) określa warunki magazynowania przetworów mięsnych i tłuszczowych; 



7) prowadzi dokumentację dotyczącą magazynowania i dystrybucji przetworów mięsnych i tłuszczowych. 
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umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: I II III 

Kształcenie zawodowe teoretyczne 
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 (1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów 
spożywczych; 

P
K

Z 
(T

.b
.)

 X X     

(6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; 

X X     

(7) rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń; X X     



(8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji 
wyrobów spożywczych; 

X X     

(9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w 
produkcji oraz dokumentacją technologiczną; 

X X    46 

(10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach 
przetwórstwa spożywczego; 

X X     

(11) rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania 
ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne; 

X X     

(12) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w 
przetwórstwie spożywczym; 

X X     

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

B
H

P
 

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

X   X 

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

X   X 

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

X   X 

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

X X   

(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka; 

X X   

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

X X   

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

X X   

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

X X   



1(1) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne 
dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych; 

T.
5

. 

  x 
  

  

1(5) obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt podczas rozbioru i 
wykrawania mięsa; 

  x     

2(2) dobiera metody i techniki wychładzania oraz zamrażania 
mięsa i tłuszczów surowych; 

  x     

2(4) obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową 
stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach; 

  x     

2(5) dobiera metody i techniki rozmrażania mięsa;   x    56 

3(4) dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę 
kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

  x     

3(6) obsługuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę 
kontrolno-pomiarową stosowane w produkcji przetworów 
mięsnych i tłuszczowych; 

  x     

4(4) dobiera i obsługuje urządzenia do konfekcjonowania 
przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

  x     

4(5) dobiera i obsługuje środki transportu wewnętrznego 
przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

  x    

(4) jest otwarty na zmiany; 

K
P

S 

X X     

(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X     

(10) współpracuje w zespole. X X     
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(1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów 
spożywczych; 

P
K

Z 
(T

.b
.)

 
X X X   

(2) określa wartość odżywczą produktów spożywczych; X X X   

(3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów 
spożywczych; 

X X X   

(4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i 
mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i 
przechowywania wyrobów spożywczych 

X X X   

(5) rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na 
jakość i trwałość wyrobów spożywczych; 

X X X   
30 



(13) określa zagrożenia dla środowiska związane z 
przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby 
zapobiegania tym zagrożeniom; 

X X X   

(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); 

X X X 

  

(15) stosuje programy komputerowe wspomagające 
wykonywanie zadań. 

X X X   

1(1) przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne 
dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych; 

T.
5

. 

X X X   

1(2) rozpoznaje elementy struktury układ rozpoznaje elementy 
struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych;u 
kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych; 

X X X   

1(3) wyznacza linie podziału tusz i półtusz na części zasadnicze; X X X   

1(4) planuje kolejność czynności podczas rozbioru mięsa; X X X   

1(8) planuje kolejność czynności wykrawania mięsa; X X X   

1(10) dokonuje klasyfikacji produktów wykrawania mięsa; X X X   

1(11) prowadzi dokumentację dotyczącą rozbioru i wykrawania 
mięsa; 

X X X   

2(1) określa warunki przechowywania mięsa w chłodniach; X X X   

2(2) dobiera metody i techniki wychładzania oraz zamrażania 
mięsa i tłuszczów surowych; 

X X X   

2(5) dobiera metody i techniki rozmrażania mięsa; X X X   

2(7) rozpoznaje zmiany zachodzące w mięsie w czasie 
przechowywania w chłodniach i zamrażalniach oraz w czasie 
jego rozmrażania; 

X X X   

2(8) ocenia jakość mięsa w czasie wychładzania, zamrażania i 
rozmrażania na podstawie jego wyglądu; 

X X X   

2(10) wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa 
przeznaczonego do dystrybucji; 

X X X   



3(1) stosuje receptury oraz przestrzega norm obowiązujących w 
produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

X X X   
242 

3(2) dobiera surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do 
produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

X X X   

3(3) przygotowuje surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze 
do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

X X X   

3(4) dobiera maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę 
kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

x x x   

3(5) planuje operacje technologiczne produkcji przetworów 
mięsnych i tłuszczowych; 

x x x   

3(7) wykonuje czynności związane z produkcją wędlin, wyrobów 
garmażeryjnych, konserw i przetworów tłuszczowych; 

x x x   

3(8) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

x x x   

4(1) ocenia jakość przetworów mięsnych i tłuszczowych; X X X   

4(2) rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

X X X   

4(3) wykonuje prace związane z przygotowaniem przetworów 
mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji; 

X X X   

4(4) dobiera i obsługuje urządzenia do konfekcjonowania 
przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

X X X   

4(6) określa warunki magazynowania przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

X X X   

(4) jest otwarty na zmiany; 
K

P
S 

X X X   

(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X   

(10) współpracuje w zespole. X X X   
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(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki 
rynkowej; 

P
D

G
 

    x   

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

    x   



(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

    x   

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

    x   

(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w 
branży; 

    x   

(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży; 

    x   

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

    x  16 

(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

    x   

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

    x   

(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej 
działalności gospodarczej; 

    x   

(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

    x   

(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

K
P

S 

    x   

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

(5) potrafi radzić sobie ze stresem;     x   

(9) potrafi negocjować warunki porozumień;     x   

(10) współpracuje w zespole.     x   
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y (1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

JO
Z 

    x   

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

    x   
 

4 

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

    x   



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

    x   

(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.     x   

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 4 
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13.   USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA  
 
13.1.Uszczegółowione efekty kształcenia dla przedmiotu Technika w produkcji przetworów mięsnych. 
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Efekty kształcenia z podstawy 
programowej 

Uczeń: 
Uszczegółowione efekty kształcenia 

A B C 
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PKZ(T.b)(1) stosuje przepisy prawa 
dotyczące produkcji wyrobów 
spożywczych; 

PKZ(T.b)(1)1. wymienić akty prawne związane z 
produkcją i obrotem żywnością  

PKZ(T.b)(1)2. zastosować prawo żywnościowe w 
produkcji i obrocie żywnością 

PKZ(T.b)(6) interpretuje rysunki 
techniczne i schematy maszyn i 
urządzeń stosowanych w produkcji 
wyrobów spożywczych; 

PKZ(T.b)(6)1. rozróżnić rodzaje i zastosowanie rysunków 
technicznych 

PKZ(T.b)(6)2.rozróżniać podziałki i formaty arkuszy 
rysunkowych  

PKZ(T.b)(6)3. posługiwać się pismem technicznym i 
rysować proste rysunki 

PKZ(T.b)(6)4. omówić przekroje rysunkowe oraz 
uproszczenia i schematy rysunkowe 

PKZ(T.b)(7) rozróżnia części oraz 
zespoły maszyn i urządzeń 

PKZ(T.b)(7) 1. rozróżnić grupy materiałów 
konstrukcyjnych i ocenić ich przydatność do budowy 
maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego 

PKZ(T.b)(7)2. omówić wytrzymałość materiałów i 
zjawisko korozji 

PKZ(T.b)(7)3. rozpoznać rodzaje odkształceń i naprężeń 



PKZ(T.b)(7)4. określić wpływ cech wytrzymałościowych 
na dobór materiałów konstrukcyjnych 

PKZ(T.b)(7)5. wymienić i scharakteryzować typowe 
części i zespoły maszyn 

PKZ.(T.b)(7)6. objaśnić konstrukcję typowych części 
maszyn 

PKZ(T.b)(7)7. analizować rodzaje i zastosowanie 
połączeń 

PKZ. (T.b)(7)8. analizować budowę i działanie zespołów 
maszyn i urządzeń 

PKZ(T.b)(8)  rozróżnia maszyny i 
urządzenia stosowane w produkcji 
wyrobów spożywczych  

PKZ(T.b)(8) 1. klasyfikować maszyny i urządzenia w 
produkcji wyrobów spożywczych 

PKZ(T.b)(8) 2. dobierać maszyny i urządzenia do różnych 
procesów technologicznych 

PKZ(T.b)(9) posługuje się 
instrukcjami obsługi maszyn 
stosowanych w produkcji oraz 
dokumentacją technologiczną  

PKZ(T.b)(9)1. rozróżnić informacje zawarte w 
Dokumentacji Techniczo-Ruchowej maszyn 
stosowanych w produkcji  
PKZ(T.b)(9)2. posługiwać się Dokumentacją Techniczno-
Ruchową maszyn stosowanych w produkcji 
PKZ(T.b)(9)3. rozróżnić rodzaje dokumentacji 
technologicznej 
PKZ(T.b)(9)4. posługiwać się właściwą dokumentacją 
technologiczną  na poszczególnych stanowiskach. 
 

 

PKZ(T.b)(10) rozpoznaje instalacje 
techniczne stosowane w zakładach 
przetwórstwa spożywczego 

PKZ(T.b)(10)1. wymienić rodzaje instalacji w zakładach 
przetwórstwa spożywczego. 
PKZ(T.b)(10)2. określic przydatność poszczególnych 
instalacji w zakładach przetwórstwa spożywczego. 
PKZ(T.b)(10)3. wymienić elementy poszczególnych 
instalacji i określić ich rolę  

PKZ(T.b)(11) rozpoznaje 
urządzenia do uzdatniania wody, 
oczyszczania ścieków i powietrza 

PKZ(T.b)(10)1. omówić sposoby zaopatrzenia zakładu w 
wodę 
PKZ(T.b)(10)2. charakteryzować sposoby pobierania 



oraz urządzenia energetyczne wody i jej uzdatnianie do celów produkcyjnych 
PKZ(T.b)(10)3. wymienić i omówić urządzenia do 
oczyszczania ścieków  
PKZ(T.b)(10)4. objaśnić technologię oczyszczania 
ścieków 
PKZ(T.b)(10)5. rozróżnić urządzenia do oczyszczania 
powietrza 
PKZ(T.b)(10)6. przedstawić sposoby przesyłania energii 
cieplnej 
 PKZ(T.b)(10)7. przedstawić budowę kotłów i armatury 
kotłowej 

PKZ(T.b)(12) posługuje się 
aparaturą kontrolno-pomiarową 
stosowaną w przetwórstwie 
spożywczym  

PKZ(T.b)(12)1. wymienić urządzenia pomiarowe 
stosowane w przetwórstwie spożywczym 
PKZ(T.b)(12)2.dobierać przyrządy pomiarowe w 
pomieszczeniach i urządzeniach w przetwórstwie 
spożywczym 
PKZ(T.b)(12)3. dokonać pomiaru poszczególnych 
parametrów 
PKZ(T.b)(12)4. przeliczać jednostki wielkości fizycznych 
PKZ(T.b)(12)5. objaśnić zasadę działania aparatury 
kontrolno-pomiarowej 

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

BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w 
zakładzie przetwórstwa spożywczego 

BHP(1)2. rozróżnić środki gaśnicze 

BHP(1)3. wyjaśnić pojęcie ergonomia 

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

BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w 
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

BHP((2)2.charakteryzować zadania i uprawnienia 
instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 
pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

BHP(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy 
dotyczące prawnej ochrony pracy, 



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

BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

BHP (3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

BHP(3)3. opracować procedurę postępowania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 
przetwórstwa spożywczego  

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

BHP(4)1. dokonać analizy możliwych zagrożeń dla 
zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 
związane z wykonywaniem zadań zawodowych w  
zakładzie przetwórstwa spożywczego 

BHP(4)2. scharakteryzować sposoby przeciwdziałania 
zagrożeniom związanych z wykonywaniem zadań 
zawodowych w  zakładzie przetwórstwa spożywczego 

BHP(4)3. określić typowe choroby zawodowe związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych w  zakładzie 
przetwórstwa spożywczego 

 
 
 

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

BHP(5)1. rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe 
w środowisku pracy zakładzie przetwórstwa 
spożywczego 

BHP(5)2. określić sposoby zabezpieczenia się przed 
czynnikami szkodliwymi występującymi podczas 
wykonywania zadań zawodowych w  zakładzie 
przetwórstwa spożywczego 

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

BHP(6)1. zidentyfikować czynniki szkodliwe dla 
organizmu człowieka występujące w  zakładzie 
przetwórstwa spożywczego 

BHP(6)2. dokonać analizy skutków oddziaływania 
czynników szkodliwych na organizm człowieka 

BHP(6)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom 
życia i zdrowia w miejscu pracy 



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

BHP(7)1.zorganizować stanowisko pracy zgodnie z 
wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska w pracowni sprzedaży 

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

BHP(8)1. zidentyfikować środki ochrony indywidualnej i 
zbiorowej 

BHP(8)2. dobrać środki ochrony indywidualnej do 
wykonywanych zadań zawodowych  

BHP(8)3. dobrać środki ochrony zbiorowej do 
wykonywanych zadań zawodowych  

BHP(8)4. zidentyfikować system pomocy medycznej w 
stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby 
powiadamiania 

BHP(9) stosuje przepisy i zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania 
zadań zawodowych 

BHP(9)1.  dokonać analizy przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych  

BHP(9)2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych  

BHP(9)3. przestrzegać zasad ochrony środowiska 
podczas wykonywania zadań zawodowych  

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

BHP(10)1.  powiadomić system pomocy medycznej w 
przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i 
życia przy wykonywaniu zadań zawodowych  

BHP(10)2. zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia  
w miejscu wykonywania czynności zawodowych 
sprzedawcy 

BHP(10)3. zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i 
życia 



BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy w stanach 
zagrożenia życia i zdrowia 

T.5.1(1) przestrzega norm i stosuje 
instrukcje technologiczne 
dotyczace rozbioru i wykrawania 
mięsa zwierząt rzeźnych 

T.5.1(1)1. wymienić i objaśnić normy dotyczące rozbioru 
i wykrawania mięsa zwięrząt rzeźnych. 

T.5.1(1)2. przedstawiać instrukcje technologiczne 
dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwięrząt 
rzeźnych 

T.5.1(1)3. dokonać rozbioru i wykrawania mięsa zgodnie 
zgodnie z normą i instrukcją technologiczną 

 
 
T.5.1(5) obsługuje maszyny, 
urządzenia i sprzęt podczas 
rozbioru i wykrawania mięsa; 

T.5.1(5)1 wymienić narzędzia ręczne i urządzenia 
mechaniczne do podziału i rozdrabniania mięsa 

T.5.1(5)2 rozróznić maszyny do zdejmowania i 
odtłuszczania skór 

T.5.1(5)3 przedstawić zasadę działania maszyn do 
podziału i rozdrabniania mięsa 

T.5.1(5)4 wymienić kolejno urządzenia w linii rozbioru i 
wykrawania mięsa 

T.5.1(5)5 objaśnić budowę i obsługę poszczególnych 
maszyn do rozdrabniania mięsa 

T.5.1(5)6 omówić zasadę działania linii rozbioru i 
wykrawania mięsa 

T.5.1(5)7 omówić dokładnie rozbiór półtusz na linii 
mechanicznej 

T.5.1(5)8 przedstawić zagrożenia występujące przy 
obsłudze maszyn i urządzeń do podziału i rozdrabniania 
mięsa 

T.5.2(2)  dobiera metody i techniki 
wychładzania oraz zamrażania 
mięsa i tłuszczów surowych; 

T.5.2(2)1 przedstawić rolę chłodnictwa w przetwórstwie 
mięsa 

T.5.2(2)2 wymienić rodzaje pomieszczeń chłodniczych w 
zakładach mięsnych 

T.5.2(2)3 przedstawić wyposażenie pomieszczeń 
chłodniczych 

T.5.2(2)4 wymienić elementy spręzarkowego urządzenia 



chłodniczego 

T.5.2(2)5 przedstawić rodzaje i zastosowanie urządzeń 
zamrażlniczych w zakładach mięsnych 

T.5.2(2)6 przedstawić budowę pomieszczeń 
chłodniczych 

T.5.2(2)7 przedstawić budowę i działanie urządzeń 
zamrażalniczych w zakładach mięsnych 

T.5.2(2)8  dobierać urządzenia chłodnicze do różnych 
procesów technologicznych 

T.5.2(2)9 ocenić wpływ zastosowania urządzeń 
chłodniczych na jakość produktów 

T.5.2(2)10 przedstawić zasady BHP przy obsłudze 
urządzeń chłodniczych 

T.5.2(4) obsługuje urządzenia i 
aparaturę kontrolno-pomiarową 
stosowaną w pomieszczeniach 
chłodni i zamrażalniach; 

T.5.2(4)1 wymienić urządzenia i aparaturę kontrolno-
pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i 
zamrażalniach 

T.5.2(4)2 obsługiwać urządzenia w pomieszczeniach 
chłodni i zamrażalniach 

T.5.2(4)3 kontrolować odpowiednie parametry w 
pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach  

T.5.2(5) dobiera metody i techniki 
rozmrażania mięsa; 

T.5.2(5)1 wymienić metody i techniki rozmrażania mięsa 

T.5.2(5)2 wymienić urządzenia do rozmrażania mięsa 

T.5.2(5)3 dobierać urządzenia do rozrażania mięsa 

T.5.3(4) dobiera maszyny i 
urządzenia, sprzęt oraz aparaturę 
kontrolno-pomiarową do 
produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

T.5.3(4)1 wymienić maszyny i urządzenia do produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(4)2 objaśnić budowę i działanie maszyn i urządzeń 
do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(4)3 dobierać maszyny i urządzenia do 
odpowiednich procesów technologicznych w produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych  

T.5.3(4)4 porównywać maszyny i urządzenia do 
produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 



T.5.3(4)5 przedstawić produkcję przetworów mięsnych i 
tłuszczowych przy zastosowaniu linii mechanicznej 

T.5.3(4)6 wymienić i dobrać sprzęt drobny do 
odpowiednich procesów technologicznych  

T.5.3(4)7 wymienić urządzenia pomiarowe stosowane w 
przemyśle mięsnym 

T.5.3(4)8  przelicyć jednostki wielkości fizycznych 

T.5.3(4)9  dobrać przyrządy pomiarowe w 
pomieszczeniach i urządzeniach zakładu mięsnego 

T.5.3(4)10 wykonać pomiar odpowiednich parametrów  

T.5.3(4)11 analizować wyniki pomiarów wykonanych za 
pomocą urządzeń analogowych, cyfrowych, zapisu 
graficznego i komputerowego 

 

T.5.3(6) obsługuje maszyny i 
urządzenia, sprzęt oraz aparaturę 
kontrolno-pomiarową stosowane 
w produkcji przetworów mięsnych 
i tłuszczowych; 

T.5.3(6)1 przedstawić zasady obsługi maszyn,urządzeń 
sprzętu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
stosowanych w produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

T.5.3(6)2 analizować zagrożenia wystepujące przy 
obsłudze maszyn, urządzeń, sprzętu oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej stosowanych w produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

T.5.4(4) dobiera i obsługuje 
urządzenia do konfekcjonowania 
przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

T.5.4(4)1 wymienić maszyny i urządzenia stosowane do 
konfekcjonowania przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.4(4)2 przedstawić kolejno urządzenia w linii do 
plasterkowania i pakowania wędlin 

T.5.4(4)3 omówić zasadę działania pakowarki 
próżniowej 

T.5.4(4)4  przedstawić budowę i działanie maszyn do 
obróbki mechanicznej i urządzeń dozująco formujących 

T.5.4(4)5 dobrać urządzenia w linii plasterkowania i 
pakowania dla różnych asortymentów  

T.5.4(5) dobiera i obsługuje środki 
transportu wewnętrznego 

T.5.4(5)1 dokonać podziału środków transportu 

T.5.4(5)2 charakteryzować środki transportu 



przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

wewnetrznego 

T.5.4(5)3 rozróżniać urządzenia do transportu 
pionowego i poziomego o pracy okresowej i ciągłej 

T.5.4(5)4 dobierać sposoby przemieszczania różnych 
surowców, półproduktów i wyrobów gotowych po 
terenie zakładu przertwórstwa mięsnego  

T.5.4(5)5 objaśnić budowę i działanie urządzeń do 
transportu poziomego i pionowego 

T.5.4(5)6 analizować różnice w przeznaczeniu i działaniu 
urządzeń o pracy okresowej i ciągłej 

 KPS(4) jest otwarty na zmiany 
KPS(4)1 wykorzystywać nową wiedzę i umiejętności w 
praktyce produkcyjnej 

 
KPS(6) aktualizuje wiedzę 
i doskonali umiejętności 
zawodowe 

KPS(6)1  dokonać selekcji ofert szkoleniowych w 
zakresie produkcji żywności 

 KPS (10) współpracuje w zespole 
KPS (10)1 wykonać zadania produkcyjne wspólnie z 
innymi pracownikami 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 Uszczegółowione efekty kształcenia dla przedmiotu Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 
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PKZ(T.b)(1) stosuje przepisy prawa 
dotyczące produkcji wyrobów 
spożywczych; 
 

PKZ(T.b)(1)1. wymienić akty prawne związane z 
produkcją i obrotem żywnością  

PKZ(T.b)(1)2. zastosować prawo żywnościowe w 
produkcji i obrocie żywnością 

PKZ(T.b)(2) określa wartość 
odżywczą produktów 
spożywczych; 

PKZ(T.b)(2)1 przedstawić skład chemiczny mięsa 

PKZ(T.b)(2)2 omówić rolę mięsa w żywieniu człowieka 

PKZ(T.b)(2)3 omówić rolę białka zwierzęcego jako źródła 
aminokwasów niezbędnych  

PKZ(T.b)(2)4 odróżnić białko pełnowartościowe od 
niepełnowartościowego 

PKZ(T.b)(2)5 analizować wartości odżywcze, 
energetyczne i dietetyczne mięsa 

PKZ(T.b)(3) wyjaśnia rolę 
drobnoustrojów w produkcji 
wyrobów spożywczych; 

PKZ(T.b)(3)1  określać rolę drobnoustrojów w procesie 
psucia się produktów spożywczych  

PKZ(T.b)(3)2 określać drobnoustroje wegetetywne i 
przetrwalnikujące 

PKZ(T.b)(3)3 określać czynniki środowiska wpływające 
na rozwój drobnoustrojów 



PKZ(T.b)(4) charakteryzuje zmiany 
biochemiczne, fizykochemiczne i 
mikrobiologiczne zachodzące 
podczas produkcji i 
przechowywania wyrobów 
spożywczych 

PKZ(T.b)(4)1 wymienić zmiany zachodzące w żywności 
podczas przechowywania i w czasie procesów 
technologicznych 

PKZ(T.b)(4)2 określa procesy biochemiczne, 
fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w 
żywności  

PKZ(T.b)(4)3 przedstawić rolę drobnoustrojów oraz 
zachodzących zmian biochemicznych i 
fizykochemicznych w psuciu się produktów spożywczych 

 
PKZ(T.b)(5) rozróżnia metody 
utrwalania żywności i określa ich 
wpływ na jakość i trwałość 
wyrobów spożywczych; 

PKZ(T.b)(5)1 klasyfikować metody utrwalania żywności 

PKZ(T.b)(5)2 wskazać na znaczenie utrwalania żywności 

PKZ(T.b)(5)3 oceniać zmiany zachodzące w zepsutych 
produktach spożywczych 

 

PKZ(T.b)(13)  określa zagrożenia 
dla środowiska związane z 
przemysłowym przetwórstwem 
żywności i sposoby zapobiegania 
tym zagrożeniom; 

PKZ(T.b)(13)1 wskazywać zagrożenia dla środowiska 
spowodowane przez przetwórstwo spożywcze 

PKZ(T.b)(13)2 dobierać sposoby zapobiegania 
zagrożeniom dla środowiska spowodowane przez 
przemysł spożywczy 

 

PKZ(T.b)(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); 

PKZ(T.b)(14)1 określić pojecie żywność bezpieczna 
 
 

PKZ(T.b)(14)2 wymienić systemy jakości zdrowotnej 
żywności 

PKZ(T.b)(14)3 dokonać analizy zagrożeń i wyznaczyć 
punkty krytyczne w procesach produkcyjnych 

 

 PKZ(T.b)(15) stosuje programy 
komputerowe wspomagające 

PKZ(T.b)(15)1 stosować programy komputerowe w 
procesach technologicznych 



wykonywanie zadań. PKZ(T.b)(15)2 stosować programy komputerowe przy 
rozliczaniu produkcji 

 

T.5.1(1) przestrzega norm i stosuje 
instrukcje technologiczne 
dotyczace rozbioru i wykrawania 
mięsa zwierząt rzeźnych 

T.5.1(1)1. wymienić i objaśnić normy dotyczące rozbioru 
i wykrawania mięsa zwięrząt rzeźnych. 

T.5.1(1)2 przedstawić instrukcje technologiczne 
dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwięrząt 
rzeźnych 

 

T.5.1(2) rozpoznaje elementy 
struktury układu kostnego i 
mięśniowego zwierząt rzeźnych; 

T.5.1(2)1 wymienić elementy układu kostnego i 
mięśniowego zwierząt rzeźnych 

T.5.1(2)2 objaśnić budowę układu kostnego i 
mięśniowego zwierząt rzeźnych 

T.5.1(2)3 przedstawić cechy tusz zwierzęcych 

T.5.1(2)4  przedstawić kryteria klasyfikacji półtusz 

 

T.5.1(3) wyznacza linie podziału 
tusz i półtusz na części zasadnicze; 

T.5.1(3)1 wskazywać znaczenie i rozróżniać rodzaje 
rozbioru 

T.5.1(3)2 wyznaczyć linie cięć rozbiorowych 

T.5.1(3)3 określać przynależność kości i mięśni do każdej 
części zasadniczej 

T.5.1(3)4 przedstawić linie cięć dla każdego elementu 
zasadniczego 

 

T.5.1(4) planuje kolejność 
czynności podczas rozbioru mięsa; 

T.5.1(4) 1 przygotować stanowisko pracy do rozbioru 
mięsa 

T.5.1(4)2 przygotować sprzęt do rozbioru mięsa 

T.5.1(4)3 przeprowadzić rozbiór zgodnie z zasadami 
technologii  

T.5.1(4)4 przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa 
na stanowisku pracy 

 

T.5.1(8) planuje kolejność 
czynności wykrawania mięsa 

T.5.1(8)1 przygotować stanowisko pracy do wykrawania 
mięsa 

T.5.1(8)2 przygotować sprzęt do wykrawania mięsa 

T.5.1(8)3 przeprowadzić wykrawanie mięsa zgodnie z 
zasadami technologii 

T.5.1(8)4 przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa 



na stanowisku pracy 

 

T.5.1(10) dokonuje klasyfikacji 
produktów wykrawania mięsa 

T.5.1(10)1 przedstawić zasady klasyfikacji mięsa 
pozyskanego z wykrawania  

T.5.1(10)2 wskazać zastosowanie poszczególnych klas 
mięsa w przetwórstwie 

T.5.1(10)3 objaśnić metody odmięśniania kości  

T.5.1(10)4 wskazać zastosowanie mięsa z odmięśniania 
kości 

 

T.5.1(11)  prowadzi dokumentację 
dotyczącą rozbioru i wykrawania 
mięsa; 

T.5.1(11)1 obliczyć wskaźniki uzysku elementów tusz z 
rozbioru i mięsa z wykrawania 

T.5.1(11)2 wykorzystać wskaźniki  uzysku elementów 
tusz z rozbioru do obliczeń technologicznych  

T.5.1(11)3 przeprowadzić rozliczenie ilościowe rozbioru 
i wykrawania mięsa 

 

T.5.2(1) określa warunki 
przechowywania mięsa w 
chłodniach; 

T.5.2(1)1 określać cel i istotę chłodzenia mięsa  

T.5.2(1)2 wymienić źródła chłodu 

T.5.2(1)3 charakteryzować klimatyczne warunki 
chłodzenia 

 

T.5.2(2) dobiera metody i techniki 
wychładzania oraz zamrażania 
mięsa i tłuszczów surowych; 

T.5.2(2) 1 wymienić metody i techniki chłodzenia, 
zamrażania mięsa tłuszczów surowych 

T.5.2(2)2 scharakteryzować metody i techniki 
chłodzenia, zamrażania mięsa tłuszczów surowych 

T.5.2(2)3 odróżnić mięso zamrażane szybko i powoli 

 T.5.2(5) dobiera metody i techniki 
rozmrażania mięsa 

T.5.2(5)1 wymienić metody i techniki rozmrażania mięsa 

T.5.2(5)2 scharakteryzować metody rozmrażania mięsa  

 

T.5.2(7) rozpoznaje zmiany 
zachodzące w mięsie w czasie 
przechowywania w chłodniach i 
zamrażalniach oraz w czasie jego 
rozmrażania 

T.5.2(7)1 wymienić zmiany zachodzące w mięsie w 
czasie jego przechowywania w chłodniach i 
zamrażalniach   

T.5.2(7)2 podać przyczyny zmian zachodzących w mięsie 
w czasie jego przechowywania w chłodniach i 
zamrażalniach   



T.5.2(7)3 wymienić zmiany zachodzące w mięsie w 
czasie jego rozmrażania 

T.5.2(7)4 wskazać zagrożenia mikrobiologiczne 
występujące w czasie rozmrażania mięsa 

T.5.2(7)5 określa ubytki naturalne podczas chłodzenia, 
zamrażania i rozmrażania mięsa 

 

T.5.2(8) ocenia jakość mięsa w 
czasie wychładzania, zamrażania i 
rozmrażania na podstawie jego 
wyglądu; 

T.5.2(8)1 wymienić wyróżniki jakości mięsa 

T.5.2(8)2 ocenić jakość mięsa 

T.5.2(8)3 porównać jakość mięsa świeżego, 
chłodzonego i mrożonego 

T.5.2(8)4 określić przydatność mięsa chłodzonego i 
mrożonego do produkcji różnych wyrobów 

 

T.5.2(10) wykonuje czynności 
związane z konfekcjonowaniem 
mięsa przeznaczonego do 
dystrybucji; 

T.5.2(10)1 wskazywać znaczenie konfekcjonowania 
mięsa 

T.5.2(10)2 przedstawić technologie konfekcjonowania 
mięsa T.5.2(10)3 dobierać maszyny i urządzenia do 
konfekcjonowania mięsa 

T.5.2(10)4 wskazywać znaczenie higieny przy 
konfekcjonowaniu mięsa 

T.5.2(10)5 dobierać surowce, dodatki i materiały 
pomocnicze do konfekcjonowania mięsa 

T.5.2(10)6  ocenić jakość wyrobów gotowych 

 

T.5.3(1) stosuje receptury oraz 
przestrzega norm obowiązujących 
w produkcji przetworów mięsnych 
i tłuszczowych; 

T.5.3(1)1 przedstawić budowę receptury wędliniarskiej 

T.5.3(1)2 rozróżniać i definiować normy technologiczne  

T.5.3(1)3 stosować normy w przetwórstwie mięsa 

T.5.3(1)4 wskazywać skutki nieprzestrzegania norm 

T.5.3(1)5 analizować receptury i normy zużycia 

 

T.5.3(2)  dobiera surowce, dodatki 
oraz materiały pomocnicze do 
produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

T.5.3(2)1 wymienić surowce dodatki oraz materiały 
pomocnicze do produkcji poszczególnych przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(2)2 ocenić jakość surowców, dodatków i 
materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 



T.5.3(2)3 dobrać surowce, dodatki i materiały 
pomocnicze do produkcji poszczególnych przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(2)4 ocenić przydatność dobranych surowców, 
dodatków i materiałów pomocniczych do produkcji 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 

T.5.3(3) przygotowuje surowce, 
dodatki oraz materiały 
pomocnicze do produkcji 
przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

T.5.3(3)1 przedstawić obróbkę wstepną surowców dla 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(3)2 określić sposób przygotowania dodatków i 
materiałów pomocniczych do  produkcji poszczególnych 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 

T.5.3(4) dobiera maszyny i 
urządzenia, sprzęt oraz aparaturę 
kontrolno-pomiarową do 
produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

T.5.3(4)1 wymienić maszyny i urządzenia stosowane do 
produkcji poszczególnych przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

T.5.3(4)2 dobrać maszyny i urządzenia do odpowiednich 
procesów technologicznych w produkcji przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(4)3 ocenić przydatność poszczególnych maszyn i 
urządzeń do procesów technologicznych w produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(4)4 wymienić i dobrać aparaturę kontrolno-
pomiarową stosowaną w pomieszczeniach zakładów 
mięsnych oraz na poszczególnych etapach produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(4)5 analizować  przydatność różnych narzędzi 
pomiarowych na poszczególnych etapach procesu 
produkcyjnego  

 T.5.3(5)  planuje operacje 
technologiczne produkcji 

T.5.3(5)1 wymienić operacje technologiczne stosowane 
w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 



przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

T.5.3(5)2 przedstawić kolejnosć operacji 
technologicznych w produkcji poszczególnych 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(5)3 dobiera parametry dla operacji 
technologicznych przy produkcji poszczególnych 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(5)4  uzasadnić dobór odpowiednich parametrów 
w operacjach technologicznych 

 

T.5.3(7)  wykonuje czynności 
związane z produkcją wędlin, 
wyrobów garmażeryjnych, 
konserw i przetworów 
tłuszczowych; 

T.5.3(7)1 wymienić czynności na poszczególnych 
etapach produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(7)2 wykonać czynności związane z produkcją 
wędlin, wyrobów garmażeryjnych, konserw i 
przetworów tłuszczowych zgodnie z normami 
technologicznymi   

 

T.5.3(8) oblicza zużycie surowców 
oraz określa wydajność produkcji 
przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

T.5.3(8)1 określić pojęcie wydajności produkcji dla 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(8)2 obliczyć wydajność produkcji dla 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(8)3 dokonać kwalifikacji wyrobu na podstawie 
obliczonej wydajności 

T.5.3(8)4 obliczyć zużycie surowców przy założonej 
wydajności produkcyjnej dla poszczególnych 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.3(8)5 obliczyć ilość gotowego wyrobu przy ustalonej 
wydajności produkcji. 

 

T.5.4(1) ocenia jakość przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 
 
 

T.5.4(1)1 przedstawić sposony oceny jakości dla 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.4(1)2 objaśniać zasady oceny organoleptycznej  dla 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 



 T.5.4(1)3  przeprowadzić organoleptyczną ocenę jakości 
wyrobu gotowego dla każdej grupy przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 

 

T.5.4(2) rozpoznaje wady 
produkcyjne przetworów 
mięsnych i tłuszczowych; 

T.5.4(2)1 rozróżniać wady produkcyjne poszczególnych  
przetworów mięsnych i tłuszczowych; 

T.5.4(2)2  wyjaśnić przyczyny odchyleń jakościowych 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 

T.5.4(3) wykonuje prace związane 
z przygotowaniem przetworów 
mięsnych i tłuszczowych do 
dystrybucji; 

T.5.4(3)1  wymienić czynności związane z ekspedycją 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.4(3)2 scharakteryzować czynności zwiazane z 
przygotowaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych 
do dystrybucji 

 

T.5.4(4) dobiera i obsługuje 
urządzenia do konfekcjonowania 
przetworów mięsnych i 
tłuszczowych; 

T.5.4(4)1 wymienić maszyny i urządzenia stosowane do 
konfekcjonowania przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.4(4)2 przedstawić kolejno urządzenia w linii do 
plasterkowania i pakowania wędlin 

T.5.4(4)3 omówić zasadę działania pakowarki 
próżniowej 

T.5.4(4)5 dobrać urządzenia w linii plasterkowania i 
pakowania dla różnych asortymentów 

 

T.5.4(6) określa warunki 
magazynowania przetworów 
mięsnych i tłuszczowych 

T.5.4(6)1 przedstawić warunki magazynowania 
poszczególnych przetworów mięsnych i tłuszczowych 

T.5.4(6)2  przewidywać skutki niewłaściwego 
magazynowania przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(4)1 wykorzystywać nową wiedzę i umiejętności w 
praktyce produkcyjnej 

 

KPS(6) aktualizuje wiedzę i 
doskonali umiejętności 
zawodowe; 

KPS(6)1  dokonać selekcji ofert szkoleniowych w 
zakresie produkcji żywności  

 KPS (10) współpracuje w zespole KPS (10)1 wykonać zadania produkcyjne wspólnie z 
innymi pracownikami 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 Uszczegółowione efekty kształcenia dla przedmiotu Podstawy działalności gospodarczej 
 
 
 

Nazwa 
przedmiotu  

Efekty kształcenia z 
podstawy programowej 
Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

A B C 
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O
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A
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I 

G
O SP O
D

A
R

C
ZE J PDG(1) stosuje pojęcia z 

obszaru funkcjonowania 

PDG(1)1. rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania 
gospodarki rynkowej 



gospodarki rynkowej;  PDG(1)2. definiuje pojęcia: małe, średnie, duże 
przedsiębiorstwo 

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

PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o 
ochronie danych osobowych i prawa autorskiego, 

PDG(2)2. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego,  

PDG(2)3. analizować przepisy prawa pracy, przepisy o 
ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego;  

PDG(2)4. określić konsekwencje wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa 
autorskiego 

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

PDG(3)1. zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

PDG(3)2. analizować przepisy dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

PDG(3)3. przewidywać konsekwencje wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej 

PDG(3)4. Korzysta z przepisów dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej handlowej 

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

PDG(4)1. wymienić przedsiębiorstwa i instytucje 
występujące w przemyśle i powiązania między nimi 

PDG(4)2. zidentyfikować przedsiębiorstwa na różnych 
szczeblach obrotu towarowego 



PDG(4)3. określić powiązania przedsiębiorstwa 
produkcyjnego z otoczeniem 

PDG(5) analizuje działania 
prowadzone przez firmy 
funkcjonujące w branży;  

PDG(5)1. dokonać analizy działalności produkcyjnej i 
handlowej na rynku 

PDG(5)2. dokonać analizy czynników kształtujących popyt 
na produkowane towary  

PDG(5)3.porównać działania prowadzone przez 
przedsiębiorstwa konkurencyjne 

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

PDG(6)1. zidentyfikować procedury zakupu i sprzedaży w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych 
funkcjonujących na rynku 

PDG(6)2. zorganizować współpracę z kontrahentami w 
zakresie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży 

PDG(6)3.ustalić  zakres i zasady współpracy z 
przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi z branży 

PDG(6)4.zaplanować wspólne przedsięwzięcia dotyczące 
promowania towarów na rynku 

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

PDG(7)1. opracować procedurę postępowania przy 
założeniu własnej działalności gospodarczej handlowej  

PDG(7)2. wybrać właściwą formę organizacyjno-prawną 
planowanej działalności gospodarczej, 

PDG(7)3.sporządzić dokumenty niezbędne do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej 

PDG(7)4. wybrać formę opodatkowania działalności 
gospodarczej  



PDG(7)5. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności 
gospodarczej 

PDG(8) prowadzi 
korespondencję związaną z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

PDG(8)1.zorganizować stanowisko pracy biurowej 
z zastosowaniem zasad ergonomii, 

PDG(8)2. rozróżnić ogólne zasady formułowania i 
formatowania pism, 

PDG(8)3. sporządzić pisma związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 

PDG(8)4. wykonać czynności związane z przyjmowaniem 
korespondencji w różnej formie, 

PDG(8)5. wykonać prace biurowe zgodnie  
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

PDG(9)1. obsługiwać biurowe urządzenia techniczne, 

PDG(9)2. zastosować programy komputerowe 
wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej 

PDG(9)3. Obsłużyć urządzenia biurowe potrzebne do 
wykonywania zadań zawodowych w działalności 
gospodarczej 

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

PDG(10)1. rozróżniać elementy marketingu mix, 

PDG(10)2. dobierać działania marketingowe do 
prowadzonej działalności gospodarczej i handlowej 

PDG(10)3. opracować kwestionariusz badania 
ankietowego dotyczącego potrzeb klientów 



PDG(10)4.analizować potrzeby klientów na podstawie 
przeprowadzonych badań ankietowych 

PDG(11) optymalizuje koszty i 
przychody prowadzonej 
działalności gospodarczej 

PDG(11)1. zidentyfikować składniki kosztów i przychodów 
w działalności gospodarczej 

PDG(11)2. określić wpływ kosztów i przychodów na wynik 
finansowy 

PDG(11)3. wskazywać możliwości optymalizowania 
kosztów prowadzonej działalności gospodarczej 

 
KPS(1) przestrzega zasad 
kultury i etyki; 

 

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

 

 
KPS(5) potrafi radzić sobie ze 
stresem; 

 

 
KPS(9) potrafi negocjować 
warunki porozumień; 

 

 
KPS(10) współpracuje w 
zespole. 

 

 
 
 
 
 
 
13.3 Uszczegółowione efekty kształcenia dla przedmiotu Język obcy zawodowy. 
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Efekty kształcenia z 
podstawy programowej 

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

JOZ(1)1.posłużyć się kontekstem w zrozumieniu 
wypowiedzi z użyciem słownictwa stosowanego w 
działalności produkcyjnej 

JOZ(1)2.obsłużyć klienta w języku obcym  

JOZ(1)3.zabrać głos w dyskusji na temat wysłuchanego 
tekstu 

JOZ(1)4. przeczytać i przetłumaczyć korespondencję 
otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej, 

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

JOZ(2)1.określić czynności związane z produkcją 
żywności 

JOZ(2)2.zaplanować rozmowę w języku obcym 
zawodowym 

JOZ(2)3.przeprowadzić rozmowę  

JOZ(2)4.zastosować zwroty grzecznościowe w 
rozmowach  

JOZ(2)5.posłużyć się językiem obcym w zakresie 
wspomagającym wykonywane zadań zawodowych, 

JOZ(2)6.zinterpretować typowe pytania stawiane w 
języku obcym, 

JOZ(2)7.wydać polecenia w języku obcym dotyczące 
realizacji prac w produkcji żywności 

 
JOZ(2)8. zastosować zwroty grzecznościowe w języku 



obcym 

 
JOZ(2)9. negocjować warunki pracy w języku obcym  

 
JOZ(9)10. opracować w języku obcym porozumienie o 
współpracy 

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

JOZ(3)1.  przetłumaczyć na język obcy z zachowaniem 
podstawowych zasad 
gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w 
języku polskim, 

 
 
 
 

JOZ(3)2.  sporządzić notatkę na temat wysłuchanego 
tekstu, 

JOZ(3)3.  przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczną 
korespondencję dotycząca produkcji żywności 

JOZ(3)4.  przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne 
instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń 
stosowanych w przemyśle spożywczym 

JOZ(3)5.  zredagować notatkę w języku obcym z tekstu 
zawodowego słuchanego i czytanego, 

JOZ(3)6.  odczytać i dokonać analizy informacji w języku 
obcym 

JOZ(3)7.  odczytać  informacje zamieszczone na 
opakowaniach, metkach w języku obcym, 

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

JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy 
wykorzystując słownictwo zawodowe, 

 
 

JOZ(4)2.  przekazać w języku obcym informacje 
dotyczące wykonywanych prac 



JOZ(4)3.  przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne 
instrukcje dotyczące stosowanych w produkcji urządzeń 

JOZ(4)4.  dokonać analizy informacji zamieszczonych na 
opakowaniach, metkach w języku obcym, 

JOZ(4)5. słuchać wypowiedzi w języku obcym 
współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego 
słuchania 

 

JOZ(4)6. porozumiewać się z zespołem 
współpracowników  
w języku obcym 

JOZ(5) korzysta z 
obcojęzycznych źródeł 
informacji 

JOZ(5)1.skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu 
związanych  z tematyką zawodową, 

 

JOZ(5)2.dokonać analizy informacji zawartych na 
produktach 
w języku obcym 

JOZ(5)3. wyszukać w różnych źródłach informacje 
towaroznawcze, 

JOZ (5)4. skorzystać z obcojęzycznych portali 
internetowych przy wyszukiwaniu ofert szkoleniowych 

JOZ (5)5. zgromadzić i przetłumaczyć oferty szkoleniowe 
dla branży mięsnej 

 

 
 



14. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 
 
W programie nauczania dla zawodu piekarz zastosowano taksonomię celów ABCD  B. Niemierko. 
 
1. Technika w przetwórstwie mięsa 116 godzin 
2. Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 272 godziny 
3. Działalnośd gospodarcza w przetwórstwie spożywczym  16 godzin 
4. Język obcy w przetwórstwie spożywczym  4 godziny 
 
 



1. Technika w przetwórstwie mięsa 
1.1. Podstawy techniki 
1.2. Maszyny i urządzenia do rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych 
1.3. Urządzenia do chłodzenia i zamrażania mięsa 
1.4. Maszyny i urządzenia do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 

1.1. Podstawy techniki 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom 
wymagań 
programowych 
(P lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

BHP(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i 
ochrony środowiska obowiązujące w zakładzie przetwórstwa 
spożywczego 

P C Podstawowe akty prawne obowiązujące w 
produkcji wyrobów spożywczych.  
Zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny 
pracy i ochrony środowiska obowiązujące  
w zakładach spożywczych. 
Ergonomia w zakładzie spożywczym. 
Instytucje i służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce. 
Prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz 
mienia i środowiska w zakładzie spożywczym. 
Zagrożenia występujące przy obsłudze 
maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym. 
Czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka 
występujące przy produkcji wyrobów 
piekarskich. 
Organizacja stanowisk pracy zgodnie  
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

BHP(1)2. zdefiniować pojęcie ergonomii P C 

BHP(1)3. rozróżnić środki gaśnicze stosowane w zakładzie 
spożywczym 

P C 

BHP(2)1. wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce 

P C 

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

P C 

BHP(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej 
ochrony pracy i środowiska 

P C 

BHP(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

P C 

BHP(3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

P C 

BHP(3)3. ocenić skutki nieprzestrzegania praw i obowiązków 
pracownika i pracodawcy 

P C 

BHP(4)1. rozpoznać zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz P B 



mienia i środowiska w zakładzie przetwórstwa spożywczego ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska w zakładzie spożywczym. 
Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w 
zakładzie spożywczym. 
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach 
zagrożenia życia i zdrowia. 
Elementy rysunku technicznego.Części 
maszyn.Maszyny i urządzenia w przemyśle 
spożywczym.Dokumentacja techniczno-
ruchowa maszyn i 
urządzeń.Instalacje.Aparatura kontrolno-
pomiarowa. 

BHP(4)2. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia 
związanych z pracą w zakładzie przetwórstwa spożywczego 

P C 

BHP(5)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy obsłudze 
maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego 

P C 

BHP(5)2. rozróżnić typowe choroby zawodowe związane z 
wykonywaniem zadań zawodowych  

P C 

BHP(5)3. określić metody zapobiegania zagrożeniom występującym 
przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa 
spożywczego  

P C 

BHP(6)1. zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka 
występujące przy produkcji przetworów spożywczych; 

P A 

BHP(6)2. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników 
szkodliwych na organizm pracownika zakładu przetwórstwa 
spożywczego  

P C 

BHP(6)3. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w 
zakładach przetwórstwa spożywczego 

P B 

BHP(7)1. dokonać analizy wymagań z ergonomii, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy 

P C 

BHP(7)2. zastosować zasady ergonomii i przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
podczas planowania stanowisk pracy 

P C 

BHP(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzie przetwórstwa 
spożywczego 

P C 

BHP(9)2. zastosować zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas prac w zakładzie 
przetwórstwa spożywczego 

P C 

BHP(10)1. zidentyfikować stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika 
zakładu przetwórstwa spożywczego 

P  

BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i P  



zdrowia 

PKZ(T.b)(1)1. zidentyfikować rodzaje dokumentów dotyczących 
obsługi maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów spożywczych  

P A 

PKZ(T.b)(1)2. zastosować przepisy prawa w zakładzie przetwórstwa 
spożywczegopodczas obsługi maszyn i urządzeń 

P C 

PKZ(T.b)(6)1. rozróżnić elementy rysunku technicznego P B 

PKZ(T.b) (6)2. narysować elementy maszyn i urządzeń PP B 

PKZ(T.b) (6)3. narysować schematy linii technologicznych P B 

PKZ(T.b)(7)1. scharakteryzować części maszyn i urządzeń PP C 

PKZ(T.b)(7)2. rozpoznać części i zespoły w maszynach i urządzeniach 
stosowanych w przemyśle spożywczym 

P B 

PKZ(T.b)(7)3. określić przeznaczenie części maszyn P C 

PKZ(T.b )(8)1. sklasyfikować maszyny i urządzenia do 
produkcji spożywczej 

P C 

PKZ(T.b )(8)2. rozpoznać elementy budowy maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego 

P A 

PKZ(T.b )(8)3. określić zastosowanie maszyn i urządzeń 
stosowanych w przemyśle spożywczym 

PP C 

PKZ(T.b)(9)1. wyjaśnić znaczenie dokumentacji technicznej 
maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów spożywczych 

P B 

PKZ(T.b)(9)2. wyjaśnić zasady obsługi maszyn i urządzeń 
stosowanych w przetwórstwie spożywczym na podstawie 
dokumentacji techniczno-ruchowej  

P B 

PKZ(T.b)(9)3. zaplanować czynności związane z obsługą i 
konserwacją maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 

PP D 

PKZ(T.b)(10)1. sklasyfikować instalacje niezbędne w zakładach 
przetwórstwa spożywczego 

P C 

PKZ(T.b)(10)2. dokonać analizy zastosowania poszczególnych 
instalacji technicznych 

P D 

PKZ(T.b)(10)3. scharakteryzować instalacje techniczne 
stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego  

P C 

PKZ(T.b)(11)1. rozróżnić urządzenia do uzdatniania wody, 
oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia 

P B 



energetyczne 

PKZ(T.b)(11)2. scharakteryzować urządzenia do uzdatniania 
wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia 
energetyczne 

P C 

PKZ(T.b)(12)1. sklasyfikować aparaturę kontrolno-pomiarową 
stosowaną w przetwórstwie spożywczym 

P C 

PKZ(T.b)(12)2. scharakteryzować metody pomiarów wykonane za 
pomocąaparatury kontrolno-pomiarowej 

P C 

PKZ(T.b)(12)3. dobrać aparaturę kontrolno-pomiarową do 
mierzonego parametru 

P C 

PKZ(T.b)(12)4. odczytać parametry na aparaturze kontrolno-
pomiarowej 

P B 

Planowane zadanie: 
Zaproponuj urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków z działu produkcji wędlin. Będąc w pomieszczeniu peklowni zakładu mięsnego, rozpoznaj 
elementy instalacji elektrycznej i jej zabezpieczenia. 
Warunki osiągania efektów kształcenia  
Aby osiągnąć efekty kształcenia zajęcia powinny być prowadzone w szkolnej pracowni technicznej z dostępem do Internetu, wyposażonej w urządzenia 
multimedialne. 
Środki dydaktyczne 
Materiały i przybory kreślarskie. Specjalistyczne programy komputerowe do sporządzania rysunków technicznych. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, higieny 
pracy i ochrony środowiska obowiązujące w zakładach spożywczych. Próbki materiałów konstrukcyjnych: metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, drewno, 
materiały uszczelniające. Modele  
i eksponaty części maszyn. Przyrządy kontrolno-pomiarowe lub ich modele. Filmy dydaktyczne dotyczące budowy, działania i eksploatacji maszyn, i urządzeń 
przemysłu spożywczego oraz instalacji spożywczych i aparatury kontrolno- pomiarowej stosowanej w przemyśle spożywczym. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Technika w przetwórstwie mięsa" wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, pozwalających osiągnąć efekty kształcenia. W 
Dominującymi metodami powinny być metoda ćwiczeń praktycznych, dyskusja, metoda tekstu przewodniego 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 



– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia 



 

1.2. Maszyny i urządzenia do rozbioru i wykrawania mięsa 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

T.5.1(1)1. rozróżnić rodzaje norm stosowane przy rozbiorze i 
wykrawaniu mięsa 

P B Normy dotyczące rozbioru i wykrawania. 
Wymagania 
techniczne i technologiczne hal rozbioru 
mięsa. Maszyny i 
urządzenia do rozbioru i wykrawania mięsa. 
Wyposażenie 
linii rozbiorowych. Zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
obowiązujące przy obsłudze maszyn i 
urządzeń do 
rozbioru i wykrawania mięsa 

T.5.1(1)2. skorzystać z norm i instrukcji technologicznych 
przyobsłudze urządzeń do rozbioru i wykrawania mięsa 

P C 

T.5.1(1)3. określić wymagania techniczne i technologiczne dlahali 
rozbioru i wykrawania mięsa 

P C 

T.5.1(5)1. rozróżnić maszyny, urządzenia i sprzęt do rozbioru 
iwykrawania mięsa 

P B 

T.5.1(5)2. dobrać maszyny, urządzenia i sprzęt dookreślonych 
czynności rozbioru i wykrawania mięsa  

P C 

T.5.1(5)3. określić budowę maszyn i urządzeń do rozbioru 
iwykrawania mięsa 

PP C 

T.5.1(5)4. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń dorozbioru i 
wykrawania mięsa 

PP C 

T.5.1(5)5. zestawić maszyny i urządzenia w linie rozbioru 
iwykrawania mięsa  

PP D 

Planowane zadanie: 
Narysowanie schematu linii technologicznej produkcji pieczywa zgodnie z opisem. 
Zaplanuj w formie schematu zmechanizowaną linię do rozbioru i wykrawania szynek i łopatek wieprzowych. W linii rozbioru powinny znaleźć się niezbędne 
urządzenia i sprzęt zestawione we właściwej kolejności i zgodnie z ich przeznaczeniem 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować komputery z dostępem do Internetu. Urządzenia multimedialne. 
Środki dydaktyczne 
Specjalistyczne programy komputerowe do rysowania schematów. Schematy i modele maszyn, urządzeń i sprzętu do rozbioru i wykrawania, schematy linii 
rozbiorowych, maszyny wyłączone z ruchu dla celów dydaktycznych, normy i instrukcje technologiczne, instrukcje obsługi urządzeń do rozbioru, filmy 
dydaktyczne i prezentacje multimedialne dotyczące maszyn, urządzeń i sprzętu do rozbioru i wykrawania.  



Zalecane metody dydaktyczne 

Dział programowy „Maszyny i urządzenia do rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych" wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, 
pozwalających osiągnąć efekty kształcenia. Wskazane jest szczególnie stosowanie metody wykładu, pogadanki, metody projektu i ćwiczeń praktycznych 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia 



 

1.3. Urządzenia do chłodzenia i zamrażania mięsa 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

T.5.2(2)1. dobrać urządzenie chłodnicze do wychładzania mięsa P c Wyposażenie pomieszczeń chłodniczych. 
Urządzenia chłodnicze stosowane  
w przetwórstwie mięsa. 
Zamrażarki do mięsa.  
Urządzenia do rozmrażania mięsa. 

T.5.2(2)2. dobrać urządzenie zamrażalnicze do zastosowanej 
metody i techniki zamrażania mięsa i tłuszczów surowych 

P C 

T.5.2(4)1. rozróżnić urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową w 
pomieszczeniach chłodni i zamrażalni 

P B 

T.5.2(4)2. określić wyposażenie pomieszczeń chłodniczych  P C 

T.5.2(4)3. wyjaśnić zasadę działania urządzeń chłodniczych P B 

T.5.2(4)4. rozróżnić rodzaje urządzeń do zamrażania mięsa P B 

T.5.2(4)5. określić budowę urządzeń do zamrażania mięsa P C 

T.5.2(4)6. wyjaśnić zasadę działania urządzeń do zamrażania P B 

T.5.2(5)1. dobrać urządzenie do zastosowanej metody i techniki 
rozmrażania mięsa 

P C 

Planowane zadanie: 
Dobierz urządzenie do zamrażania półtusz wieprzowych, elementów zasadniczych ćwierćtuszy wołowej oraz do mięsa drobnego cielęcego w blokach. Swój 
wybór uzasadnij uwzględniając budowę i zasadę działania urządzenia. 
Rozpoznaj i nazwij zaznaczone na schemacie elementy budowy zamrażarki kontaktowej 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować komputery z dostępem do Internetu. Urządzenia multimedialne. 
Środki dydaktyczne 
Specjalistyczne programy komputerowe do rysowania schematów. Schematy i modele maszyn i urządzeń do chłodzenia i zamrażania mięsa, instrukcje obsługi 
urządzeń do chłodzenia i zamrażania mięsa , filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające budowę i zasadę działania urządzeń do chłodzenia 
i zamrażania mięsa, zestawy aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w chłodniach i zamrażalniach, normy i instrukcje technologiczne obowiązujące w 
chłodniach i zamrażalniach.. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Urządzenia do chłodzenia i zamrażania mięsa" wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, pozwalających osiągnąć efekty 
kształcenia. Wskazane jest szczególnie stosowanie metody wykładu, pogadanki, ćwiczeń praktycznych, metody projektu 



 Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia 



 

1.4.  Maszyny i urządzenia do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

T.5.3(4)1. sklasyfikować urządzenia stosowane w procesach 
produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P C Wymagania techniczne hal produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych.  
Maszyny i urządzenia do rozdrabniania mięsa 
i tłuszczu.  
Maszyny i urządzenia do peklowania i 
masowania mięsa.  
Maszyny i urządzenia do mieszania. 
 Maszyny i urządzenia do nadziewania. 
Maszyny i urządzenia do obróbki cieplnej i 
wędzenia. 
Maszyny i urządzenia do produkcji konserw. 
Maszyny i urządzenia do wytopu tłuszczu. 
Maszyny i urządzenia do konfekcjonowania 
wędlin.  
Środki transportu wewnętrznego w zakładzie 
przetwórstwa mięsa. 

T.5.3(4)2. rozróżnić urządzenia stosowane w procesach produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P B 

T.5.3(4)3. określić zastosowanie maszyn i urządzeń do operacji 
technologicznych w produkcji wędlin, konserw i tłuszczów 
topionych 

P C 

T.5.3(4)4. rozróżnić aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w 
urządzeniach do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P B 

T.5.3(6)1. określić budowę urządzeń stosowanych do produkcji 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P C 

T.5.3(6)2. wyjaśnić zasadę działania urządzeń stosowanych do 
produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P B 

T.5.4(4)1. rozróżnić urządzenia do konfekcjonowania i pakowania 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P B 

T.5.4(4)2. określić budowę urządzeń do konfekcjonowania 
przetworów mięsnych 

P C 

T.5.4(4)3. wyjaśnić zasadę działania urządzeń do 
konfekcjonowania przetworów mięsnych 

P B 

T.5.4(5)1. sklasyfikować środki transportu wewnętrznego 
stosowane przy produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

P C 

T.5.4(5)2. scharakteryzować środki transportu wewnętrznego 
stosowane przy produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P C 

 Planowane zadanie: 

Zaprojektuj wyposażenie techniczne hali produkcji wędzonek. 



Zaprojektuj linię produkcji parówek uwzględniając właściwą kolejność maszyn i urządzeń . Pracę swoją przedstaw w formie schematu 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować komputery z dostępem do Internetu. Urządzenia multimedialne. 
Środki dydaktyczne 
Specjalistyczne programy komputerowe do rysowania schematów. Schematy i modele maszyn i urządzeń do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, 
instrukcje obsługi urządzeń do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające budowę i 
zasadę działania urządzeń do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, zestawy aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w halach produkcyjnych w 
zakładzie przetwórstwa mięsa.. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Maszyny i urządzenia do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych" wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, 
pozwalających osiągnąć efekty kształcenia. Wskazane jest szczególnie stosowanie metody ćwiczeń praktycznych, tekstu przewodniego, metody projektów, 
dyskusji dydaktycznej 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia 

 
 



2. Technologie przetwórstwa mięsa 
2.1. Podstawy technologii spożywczej 
2.2. Rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych 
2.3. Magazynowanie mięsa i tłuszczów surowych 
2.4. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 
2.5. Magazynowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych 

2.1. Podstawy technologii spożywczej 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

PKZ(T.b)(1)3. określić rodzaje aktów prawnych obowiązujących  
w produkcji wyrobów spożywczych 

P C Akty prawne dotyczące produkcji żywności. 
Systemy zapewnienia jakości zdrowotnej 
żywności. 
Składniki odżywcze żywności. 
Charakterystyka drobnoustrojów 
występujących  
w przemyśle spożywczym.  
Zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i 
mikrobiologiczne zachodzące podczas 
produkcji wyrobów spożywczych. 
Utrwalanie żywności. 
Gospodarka wodno-ściekowa 
zakładu spożywczego i ochrona środowiska. 

PKZ(T.b)(1)4. zastosować przepisy prawa w zakładzie spożywczym P C 

PKZ(T.b)(2)1. sklasyfikować składniki żywności P C 

PKZ(T.b)(2)2. scharakteryzować składniki żywności P C 

PKZ(T.b)(3)1. określić szkodliwe działanie drobnoustrojów  
w przetwórstwie spożywczym  

P C 

PKZ(T.b)(3)2. określić pożyteczne działanie drobnoustrojów  
w przetwórstwie spożywczym 

P C 

PKZ(T.b )(4)1. określić zmiany biochemiczne, fizykochemiczne  
i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywaniu 

P B 

PKZ(T.b)(4)2. wskazać sposoby zapobiegania niekorzystnym 
zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym, 
zachodzącym podczas produkcji i przechowywania żywności 

P C 

PKZ(T.b)(5)1. sklasyfikować metody utrwalania żywności P C 

PKZ(T.b)(5)2. wskazać zastosowanie metod utrwalania w 
przetwórstwie spożywczym 

P C 

PKZ(T.b)(5)3. określić wpływ zastosowanej metody utrwalania na P C 



jakość  i trwałość żywności 

PKZ(T.b)(13)1. zidentyfikować zagrożenia dla środowiska ze strony 
zakładów przetwórstwa spożywczego 

P A 

PKZ(T.b)(13)2. wskazać sposoby zapobiegania zagrożeniom dla 
środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego 

P C 

PKZ(T.b)(14)1. rozróżnić zagrożenia w procesie produkcji żywności P B 

PKZ(T.b)(14)2. wskazać krytyczne punkty kontroli w procesie 
produkcji żywności 

P C 

PKZ(T.b)(14)3. wskazać działania korygujące zgodnie z zasadami 
GMP, GHP i systemem HACCP  

P C 

PKZ(T.b)(15)1. zastosować programy komputerowe wspomagające 
gospodarowanie surowcami, dodatkami do żywności i materiałami 
pomocniczymi  

P C 

PKZ(T.b)(15)2. zastosować programy komputerowe wspomagające 
produkcję wyrobów spożywczych 

P C 

Planowane zadanie: 
Sklasyfikuj metody utrwalania żywności. Wybierz spośród nich metody do utrwalania mięsa oraz oceń ich wpływ na jakości i trwałości otrzymanych produktów 
mięsnych. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinien się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch 
uczniów). 
Środki dydaktyczne 

Akty prawne dotyczące produkcji żywności. Procedury systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Normy technologiczne, prezentacje multimedialne. 
Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. 
Tabele wartości odżywczej składników żywności, receptury, poradniki przetwórstwa spożywczego. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Postawy technologii spożywczej” wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, które pozwolą na osiągnięcie efektów 
kształcenia. Wskazane jest stosowanie metody ćwiczeń praktycznych. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 



– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 



 

2.2. Rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

T.5.1(1)4. określić rodzaje norm i instrukcji technologicznych 
dotyczących rozbioru i wykrawania mięsa 

P C Normy i instrukcje technologiczne dotyczące 
rozbioru, wykrawania i klasyfikowania mięsa. 
Wymagania dla hal rozbioru i wykrawania 
mięsa. Rodzaje rozbiorów.  
Budowa układu kostnego i mięśniowego 
zwierząt rzeźnych.  
Zasady rozbioru półtusz zwierząt rzeźnych. 
Zasady wykrawania i klasyfikowania mięsa. 
Przydatność użytkowa mięsa uzyskanego z 
rozbioru i wykrawania.  
Wskaźniki uzysku. 
Zasady bhp przy rozbiorze i wykrawaniu 
mięsa. 

T.5.1(1)5. sklasyfikować rodzaje rozbiorów P C 

T.5.1(2)1 zidentyfikować elementy struktury układu kostnego 
zwierząt rzeźnych 

P A 

T.5.1(2)2. zidentyfikować elementy układu mięśniowego 
zwierząt rzeźnych 

P A 

T.5.1(3)1. określić linie cięć w czasie podziału tusz i półtusz 
zwierząt rzeźnych 

P C 

T.5.1(3)2. zidentyfikować części zasadnicze półtusz zwierząt 
rzeźnych 

P A 

T.5.1(3)3. scharakteryzować elementy zasadnicze półtusz 
zwierząt rzeźnych 

P C 

T.5.1(4)1. określić kolejność czynności podczas rozbioru 
półtusz zwierząt rzeźnych 

P C 

T.5.1(4)2. scharakteryzować sposób obróbki części zasadniczych do 
handlu i przetwórstwa 

P C 

T.5.1(4)3. ocenić przydatność technologiczną części 
zasadniczych otrzymanych z rozbioru 

P D 

T.5.1(8)1. określić kolejność czynności podczas wykrawania mięsa P C 

T.5.1(8)2. scharakteryzować czynności wykrawania 
poszczególnych elementów zasadniczych 

P C 

T.5.1(10)1. zidentyfikować produkty wykrawania mięsa P A 

T.5.1(10)2. scharakteryzować klasy mięs drobnych P C 

T.5.1(10)3. ocenić przydatność technologiczną mięs drobnych do 
produkcji 

P D 



T.5.1(11)1. obliczyć uzyski części zasadniczych z rozbioru półtusz 
zwierząt rzeźnych 

PP C 

T.5.1(11)2. obliczyć uzyski mięs drobnych otrzymanych z 
wykrawania mięsa 

PP C 

Planowane zadanie(ćwiczenia): 
1. Na schemacie półtuszy wieprzowej nazwij zaznaczone elementy zasadnicze i określ ich przydatność do przetwórstwa. 
2. Wyjaśnij jak prowadzi się linie cięć udźca od ćwierćtuszy wołowej tylnej. 
3. Oblicz na podstawie wskaźnika uzysku, ile powinna ważyć szynka z golonką otrzymana z rozbioru półtuszy wieprzowej o masie 55kg. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinien się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch 
uczniów) oraz stoły do przeprowadzenia oceny organoleptycznej surowców piekarskich. 
Środki dydaktyczne: 
Normy i instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru, wykrawania i klasyfikowania mięsa, atlasy anatomiczne zwierząt rzeźnych, atrapy półtusz z 
zaznaczonymi elementami zasadniczymi, schematy półtusz zwierząt rzeźnych schematy podziału półtusz na elementy zasadnicze, filmy dydaktyczne i 
prezentacje multimedialne dotyczące wykonywania rozbioru i wykrawania. 
Zalecane metody dydaktyczne: 
Dział programowy „ Rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych” wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, które pozwolą na osiągnięcie 
efektów kształcenia. Wskazane jest stosowanie metody wykładu, pogadanki, metody tekstu przewodniego, pokazu, ćwiczeń praktycznych 
Formy organizacyjne: 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru i testu typu próba pracy. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 



 

2.3. Magazynowanie mięsa i tłuszczów surowych 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

T.5.2(1)1. określić cele stosowania niskich temperatur 
podczas przechowywania mięsa 

P C Cele chłodzenia i zamrażania mięsa. Warunki 
chłodzenia i zamrażania mięsa.  
Metody i techniki chłodzenia, zamrażania i 
rozmrażania mięsa.  
Zmiany zachodzące w mięsie podczas 
chłodzenia, zamrażania i rozmrażania. 
Ocena jakości mięsa chłodzonego, 
zamrożonego i rozmrożonego. 
Konfekcjonowanie mięsa. 

T.5.2(1)2. ustalić parametry przechowywania mięsa w 
chłodniach 

P C 

T.5.2(1)3. scharakteryzować zasady przechowywania mięsa w 
chłodniach 

P C 

T.5.2(1)4. zanalizować wpływ warunków przechowywania 
mięsa w chłodniach na jakości mięsa 

PP D 

T.5.2(2)3. rozróżnić metody wychładzania i zamrażania mięsa i 

tłuszczów surowych  

P B 

T.5.2(2)4. scharakteryzować metody wychładzania i zamrażania 
mięsa i tłuszczów surowych 

P C 

T.5.2(5)2. rozróżnić metody rozmrażania mięsa P B 

T.5.2(5)3. scharakteryzować metody rozmrażania mięsa P C 

T.5.2(7)1. sklasyfikować zmiany zachodzące w mięsie w czasie 
chłodzenia, zamrażania i rozmrażania 

P C 

T.5.2(7)2. scharakteryzować zmiany zachodzące mięsie 

podczas chłodzenia, zarażania i rozmrażania 

P C 

T.5.2(8)1. określić cechy jakościowe oceny mięsa P C 

T.5.2(8)2. ocenić jakość mięsa chłodzonego, zamrożonego i 

rozmrożonego według norm 

PP D 

T.5.2(10)1. scharakteryzować sposoby konfekcjonowania 

mięsa 

P C 

Planowane zadanie (ćwiczenia): 

1. Dobierz metodę zamrażania mięsa drobnego i opisz zmiany jakie będą zachodzić w mięsie podczas tego zamrażania. 



2. Określ wpływ wahań parametrów chłodzenia na jakość mięsa. 
 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinien się znajdować: komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla dwóch 
uczniów). 
Środki dydaktyczne 
Normy i instrukcje technologiczne dotyczące chłodzenia, zamrażania i rozmrażania mięsa, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające 
metody chłodzenia, zamrażania i rozmrażania mięsa, zestawy aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w chłodniach i zamrażalniach,  
Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Magazynowanie mięsa i tłuszczów surowych" wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, które pozwolą na osiągnięcie 
efektów kształcenia. Wskazane jest stosowanie metody wykładu, pogadanki, metody tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru i testu typu próba pracy. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 



 

2.4. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

T.5.3(1)1. zdefiniować pojęcia wędlina, wędzonka, kiełbasa, 
wędlina podrobowa, produkty blokowe, konserwa, 

P a Systematyka wędlin.  
Surowce , dodatki i materiały pomocnicze do 
produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin 
podrobowych i produktów blokowych. Zasady 
produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin 
podrobowych i produktów blokowych.  
Produkcja typowych asortymentów 
wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i 
produktów blokowych.  
Linie do produkcji wędzonek, kiełbas, wędlin 
podrobowych i produktów blokowych. 
Klasyfikacja konserw.  
Surowce , dodatki i materiały pomocnicze do 
produkcji konserw.  
Zasady produkcji konserw pasteryzowanych i 
konserw sterylizowanych.  
Produkcja typowych asortymentów konserw. 
Linie do produkcji konserw.  
Surowce tłuszczowe i materiały pomocnicze 
do produkcji tłuszczów topionych.  
Metody wytopu tłuszczów.  
Linie do wytopu tłuszczu. 
Wydajność gotowego produktu. 

T.5.3(1)2. sklasyfikować wędliny na grupy technologiczne P C 

T.5.3(1)3. sklasyfikować konserwy P C 

T.5.3(1)4. sklasyfikować tłuszcze jadalne topione P C 

T.5.3(2)1. rozróżnić surowce do produkcji wędlin, konserw i 
tłuszczów jadalnych topionych  

P B 

T.5.3(2)2. scharakteryzować surowce do produkcji wędlin, konserw 
i tłuszczów jadalnych topionych  

P C 

T.5.3(2)3. rozróżnić dodatki i materiały pomocnicze do produkcji 
wędlin, konserw i tłuszczów jadalnych topionych 

P B 

T.5.3(2)4. scharakteryzować dodatki i materiały pomocnicze do 
produkcji wędlin, konserw i tłuszczów jadalnych topionych 

P C 

T.5.3(3)1. określić wymagania jakościowe surowców, dodatków i 
materiałów pomocniczych stosowanych do produkcji wędlin, 
konserw i tłuszczów jadalnych topionych 

P C 

T.5.3(3)2. ustalić czynności przygotowujące surowce, dodatki i 
materiały pomocnicze do produkcji wędlin, konserw i tłuszczów 
jadalnych topionych 

P C 

T.5.3(4)5. dobrać maszyny i urządzenia do określonej operacji 
technologicznej procesu produkcji wędlin, konserw i tłuszczów 
jadalnych topionych 

P C 

T.5.3(5)1. scharakteryzować operacje i procesy technologiczne 
stosowane przy produkcji wędlin, konserw i tłuszczów jadalnych 
topionych 

PP C 

T.5.3(5)2. dobrać operacje i procesy technologiczne do P C 



produkcji wędlin i konserw 

T.5.3(5)3. ustalić kolejność operacji i procesów 
technologicznych produkcji wędlin i konserw 

P C 

T.5.3(5)4. rozróżnić metody wytopu tłuszczu P B 

T.5.3(5)5. scharakteryzować metody wytopu tłuszczu P C 

T.5.3(5)6. dobrać operacje i procesy technologiczne do 
metody wytopu tłuszczu 

P C 

T.5.3(7)1. dobrać parametry technologiczne do operacji i 
procesów produkcji wędlin, konserw i metody wytopów 
tłuszczów 

PP C 

T.5.3(7)2. zanalizować etapy produkcji przetworów mięsnych i 
tłuszczowych pod kątem możliwych zagrożeń zdrowotnych 

PP D  

T.5.3(8)1. obliczyć ilość surowców, dodatków i materiałów 
pomocniczych do produkcji wędlin, konserw i tłuszczów 
jadalnych topionych  

PP C  

T.5.3(8)2. obliczyć wydajność gotowego produktu PP C  

Planowane zadanie (ćwiczenia): 

1. Sporządź schemat blokowy produkcji szynki wieprzowej wędzonej gotowanej, uwzględniając parametry operacji i procesów. Dobierz urządzenia do 
poszczególnych etapów produkcji szynki. 

2. Oblicz zapotrzebowanie na surowce, dodatki i materiały pomocnicze do produkcji 250kg kiełbasy zwyczajnej  

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Aby osiągnąć efekty kształcenia zajęcia powinny być prowadzone w szkolnej pracowni technologicznej z dostępem do Internetu, wyposażonej w 
urządzenia multimedialne.  
Środki dydaktyczne 
Normy i instrukcje technologiczne produkcji wędlin, receptury wędlin, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające produkcję wędlin, 
kolekcje i próbki surowców, dodatków i materiałów pomocniczych, schematy technologiczne produkcji wędlin, schematy linii technologicznych, programy 
komputerowe do ustalania zużycia surowców, dodatków i materiałów pomocniczych oraz do sporządzania schematów technologicznych.  
Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych" wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, które pozwolą na osiągnięcie 
efektów kształcenia. Wskazane jest stosowanie metody wykładu, pogadanki, metody tekstu przewodniego, metody projektu, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń 
praktycznych.  
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. 



Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru i testu typu próba pracy. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 



 

2.5. Magazynowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

T.5.4(1)1. rozróżnić metody oceny jakości przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

P B Metody oceny jakości przetworów mięsnych i 
tłuszczowych.  
Zasady oceny jakości wędlin, konserw i 
tłuszczów topionych.  
Wady produkcyjne wędlin, konserw 
i tłuszczów topionych.  
Konfekcjonowanie przetworów mięsnych i 
tłuszczowych.  
Zasady magazynowania przetworów 
mięsnych i tłuszczowych. 

T.5.4(1)2. określić cechy jakościowe oceny przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

P C 

T.5.4(1)3. określić zasady przeprowadzania oceny jakości wędlin, 
konserw i tłuszczów topionych  

P C 

T.5.4(2)1. zidentyfikować wady wędlin, konserw i tłuszczów 
topionych 

P A 

T.5.4(2)2. zanalizować przyczyny powstawania wad 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

PP D 

T.5.4(3)1. scharakteryzować sposoby konfekcjonowania 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P C 

T.5.4(3)2. dobrać opakowania do przetworu i sposobu 
konfekcjonowania 

P C 

T.5.4(3)3. opisać zasady znakowania produktu spożywczego P B 

T.5.4(4)4. dobrać urządzenia do konfekcjonowania 
przetworów mięsnych i tłuszczowych 

P C 

T.5.4(6)1. ustalić parametry magazynowania wędlin, konserw i 
tłuszczów topionych 

P C 

T.5.4(6)2. scharakteryzować zasady przechowywania wędlin, 
konserw i tłuszczów topionych 

P C 

Planowane zadanie (ćwiczenia): 
1. Wyjaśnij na czym polega i do czego jest wykorzystywana próba termostatowa? 
2. Wskaż sposoby konfekcjonowania wędlin 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Aby osiągnąć efekty kształcenia zajęcia powinny być prowadzone w szkolnej pracowni technologicznej z dostępem do Internetu, wyposażonej w urządzenia 



multimedialne. 
Środki dydaktyczne 
Normy i instrukcje technologiczne dotyczące oceny jakości przetworów mięsnych i tłuszczowych, warunków przechowywania przetworów mięsnych i 
tłuszczowych, konfekcjonowania wędlin, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne przedstawiające wyposażenie magazynu, zestawy aparatury 
kontrolno-pomiarowej 
stosowanej w magazynie wyrobów gotowych, programy komputerowe do prowadzenia dokumentacji magazynowej 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dział programowy „Magazynowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych wymaga stosowania różnorodnych metod aktywizujących, które pozwolą na 
osiągnięcie efektów kształcenia. Wskazane jest stosowanie metody wykładu, pogadanki, metody tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń 
praktycznych. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru i testu typu próba pracy. 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

 
 



3. Podstawy działalności gospodarczej 
 

3. Podstawy działalności gospodarczej 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

PDG(1)1. wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne P B Podstawy działalności gospodarczej. 
Zasady planowania określonej działalności. 
Formy organizacyjno-prawne działalności 
Przedsiębiorstwa.  
Formy pozyskiwania kapitału. 
Rejestrowanie firmy. 
Dokumentacja dotycząca podejmowania 
działalności gospodarczej. 
Urządzenia biurowe i programy komputerowe 
wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej. 
Działania marketingowe. 
Opodatkowanie działalności gospodarczej. 
Wydajności pracy.  
Systemy wynagrodzeń pracowników. 
Obowiązki pracodawcy dotyczące 
ubezpieczeń społecznych.  
Ubezpieczenia gospodarcze.  
Etyka w biznesie. 
Obowiązki pracodawcy i pracownika w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 
ppoż. 
 

PDG(1)2. scharakteryzować zasady funkcjonowania gospodarki 
rynkowej 

P C 

PDG(1)3. scharakteryzować zachowania klientów na rynku P C 

PDG(1)4. wyjaśnić rolę i funkcję pieniądza P B 

PDG(2)1. zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie 
danych osobowych i prawa autorskiego 

P A 

PDG(2)2. dokonać analizy przepisów prawa pracy, przepisów o 
ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i 
prawa autorskiego 

P D 

PDG(2)3. przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego 

PP D 

PDG(2)4. zidentyfikować przepisy prawa podatkowego P A 

PDG(3)1. zidentyfikować aktualnie obowiązujące przepisy 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 

P A 

PDG(3)2. dokonać analizy przepisów dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej 

P D 

PDG(3)3. przewidzieć konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 

PP D 

PDG(3)4. zastosować aktualnie obowiązujące przepisy dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej 

P C 

PDG(4)1. zróżnicować i scharakteryzować przedsiębiorstwa i 
instytucje występujące w przetwórstwie spożywczym 

P C 

PDG(4)2. wyjaśnić wzajemne powiązanie pomiędzy 
przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w branży 

P B 



przetwórstwa spożywczego 

PDG(5)1. określić działania prowadzone przez firmy funkcjonujące 
w branży przetwórstwa spożywczego 

P B 

PDG(6) 1. zaplanować wspólne przedsięwzięcia z różnymi 
przedsiębiorstwami z branży spożywczej 

PP D 

PDG(7)1. sporządzić algorytm postępowania przy zakładaniu 
własnej działalności gospodarczej 

PP D 

PDG(7)2. wybrać właściwą do możliwości zakładu przetwórstwa 
spożywczego formę organizacyjno-prawną planowanej działalności 

P C 

PDG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i 
prowadzenia działalności z zakresu przetwórstwa spożywczego 

P C 

PDG(7)4. wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia 
formę opodatkowania działalności z zakresu przetwórstwa 
spożywczego 

PP D 

PDG(7)5. sporządzić biznesplan dla wybranej działalności z zakresu 
przetwórstwa spożywczego zgodnie z ustalonymi zasadami 

P C 

PDG(8)1. zredagować pisma i wypełnić formularze niezbędne do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej 

P C 

PDG(8)2. dokonać analizy pism, formularzy i dokumentów 
niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności 
gospodarczej  

P D 

PDG(8)3. uzyskać informacje i wskazówki niezbędne do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej 

P C 

PDG(9)1. rozróżnić urządzenia biurowe P B 

PDG(9)2. posługiwać się urządzeniami biurowymi P C 

PDG(9)3. zastosować programy komputerowe wspomagające 
prowadzenie działalności gospodarczej 

P C 

PDG(10)1. określić rodzaje działań marketingowych prowadzonej 
działalności gospodarczej 

P C 

PDG(10)2. określić znaczenie działań marketingowych prowadzonej 
działalności gospodarczej 

P C 

PDG(10)3. zaplanować działania marketingowe prowadzonej 
działalności gospodarczej 

PP D 



PDG(10)4. zmodyfikować działania marketingowe prowadzonej 
działalności gospodarczej 

PP D 

PDG(11)1. oszacować koszty i przychody prowadzonej działalności 
gospodarczej 

PP D 

PDG(11)2. obliczyć koszty i przychody prowadzonej działalności 
gospodarczej 

P C 

PDG(11)3. podjąć działania zmierzające do optymalizacji kosztów i 
przychodów prowadzonej działalności gospodarczej 

PP D 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
1. Zadaniem uczniów będzie opracowania procedury postępowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 
Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania w formie prezentacji (w 
dowolnej formie, np.: plakaty, prezentacja multimedialna,). Po prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem eksperta (nauczyciela lub 
eksperta zewnętrznego) w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnej procedury. Na podstawie opracowanej procedury grupa 
uczniów opracuje poradnik „Krok po kroku – zakładam własną działalność handlową”. 
2.Zadaniem uczniów będzie opracowanie projektu własnej przetwórni spożywczej. 
Efektem zadania powinny by projekty opracowane przez uczniów zawierające: projekt planowanej działalności, wypełnione dokumenty niezbędne do jej 
założeń. 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Stosowanie aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania do funkcjonowania na 
rynku pracy jako, przedsiębiorcy. Powinny być kształtowane umiejętności analizowania przepisów prawa, a także postawy odpowiedzialności za działanie 
niezgodne z przepisami prawa. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. 
Środki dydaktyczne 
W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy 
. 
Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne. Zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów. 
Zalecane metody dydaktyczne 
Dominująca metodą kształcenia powinna być tekstu przewodniego, która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących 
zakładania własnej działalności handlowej, oraz metoda projektu. 
Formy organizacyjne 
Zajęcia indywidualne i grupowe (grupy do 15 osób) 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonanego projektu. 
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 



– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 



4. Język obcy w przetwórstwie spożywczym 
 

4.Język obcy w przetwórstwie spożywczym 
 

Uszczegółowione efekty kształcenia 
 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

Poziom wymagań 
programowych (P 
lub PP) 

Kategoria 
taksonomiczna 

Materiał kształcenia 

JOZ(1)1. napisać prosty tekst na temat miejsca pracy P C Zakres materiału gramatycznego 
Program nauczania języka obcego 
zawodowego  stanowi kontynuację języka 
obcego ogólnego, dlatego też 
Zaleca się, aby uczniowie przystępujący do 
nauki tego przedmiotu posiadali znajomość 
języka obcego przynajmniej na poziomie 
podstawowym. 
Funkcje komunikacyjne i sytuacje językowe 
- opisywanie czynności zawodowych 
- opisywanie surowców, materiałów 
pomocniczych, dodatków, wyrobów 
gotowych 
- opisywanie funkcji maszyn i urządzeń 
- opisywanie właściwości technicznych 
przedmiotów 
- opisywanie ilustracji, rysunków 
- opisywanie miejsc i stanowisk pracy 
-nawiązywanie kontaktów towarzyskich 
- stosowanie form grzecznościowych 
- prowadzenie rozmowy. 
- prowadzenie rozmowy telefonicznej 
- udzielanie informacji i wskazówek 
- uzyskiwanie informacji i wskazówek 
- opowiadanie biografii 

JOZ(1)1. zastosować słownictwo definiujące podstawowe pojęcia 
związane z przetwórstwem spożywczym 

P C 

JOZ(1)2. nazwać wykonywane czynności zawodowe w języku obcym P C 

JOZ(1)3. posługiwać się obcojęzycznymi nazwami maszyn i 
urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym 

P A 

JOZ(1)4. posługiwać się obcojęzyczną terminologią 
ogólnotechniczną oraz związaną z przetwórstwem 
spożywczym 

P C 

JOZ(1)5. korzystać ze słowników specjalistycznych 
obcojęzycznych 

P C 

JOZ(1)6. stosować słownictwo związane z zakładaniem i 
prowadzeniem działalności gospodarczej 

PP C 

JOZ(2)1. określić główną myśl wysłuchanego tekstu, nawet w części 
niezrozumiałego 

P C 

JOZ(2)2. wyselekcjonować istotne informacje z P C 

JOZ(3)1. przeczytać i przetłumaczyć obcojęzyczne krótkie 
teksty pisemne (np. instrukcje obsługi urządzeń w 
przetwórstwie spożywczym) 

P C 

JOZ(3)2. określić główną myśl przeczytanego tekstu bez użycia 
słownika 

P C 

JOZ(3)3. wyciągnąć wnioski z przeczytanego tekstu   

JOZ(3)4. określić funkcję czytanego tekstu   

JOZ(3)5. zrozumieć trudne fragmenty czytanego tekstu na 
podstawie kontekstu 

  



JOZ(3)6.przeanalizować oferty dotyczące poszukiwania pracy   - udzielanie rad 
- reklamowanie usług i urządzeń 
Zakres materiału leksykalnego 
1.Terminologia ogólnotechniczna 
- maszyny i urządzenia techniczne 
- stanowiska i miejsca pracy 
- określanie miary, wagi i ilości 
- czynności techniczne ogólne 
- wielkości fizyczne i parametry 
2.Terminologia zawodowa 
- podstawy przetwórstwa 
spożywczego(definicje, rozwój, 
cele) 
- maszyny, urządzenia (nazwy, zastosowanie) 
- elementy aparatury kontrolno-pomiarowej 
3. BHP w miejscu pracy 
- zagrożenia i wypadki w miejscu pracy 
- odzież i sprzęt ochronny 
- przepisy BHP 
- pierwsza pomoc 
4. Dokumentacja zawodowa, normy 
- tłumaczenie tekstów z języka obcego na 
język polski(i 
odwrotnie) 
- instrukcje obsługi, receptury 
5. Literatura zawodowa 
- czasopisma 
- katalogi, normy 
- poradniki 
- zasoby Internetu 
6. Działalność gospodarcza i rynek pracy 
- list motywacyjny 
- życiorys (CV) 

JOZ(4)1. wypełnić różnego typu formularze   

JOZ(4)2. napisać prosty tekst zawodowy   

JOZ(4)3. napisać podanie o pracę, CV, list motywacyjny   

JOZ(4)4. napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatkę, email)   

JOZ(4)5. sformułować krótką wypowiedź na 
tematy zawodowe 

  

JOZ(4)6. wyrazić i uzasadnić opinie na temat zawodowy   

JOZ(4)7. prowadzić rozmowy telefoniczne na temat 
zawodowy 

  

JOZ(4)8. uzyskać informacje i wskazówki niezbędne do 
wykonywania czynności zawodowych 

  

JOZ(4)9. udzielić informacji i wskazówek niezbędnych do 
wykonywania czynności zawodowych 

  

JOZ(4)10. przeanalizować i zinterpretować umowy o pracę   

JOZ(4)11. Poprowadzić podstawową 
Korespondencję biznesową (e-mail, list z reklamacją, list z 

prośbą o informację) 

  

JOZ(4)12. Poprowadzić  konwersacje zawodowe   

JOZ(5)1. skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych 
przy wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i przetwarzaniu 

informacji zawodowych 

  

JOZ(5)2 korzystać z obcojęzycznej prasy i literatury 

zawodowej 

  

JOZ(5)3korzystad z obcojęzycznych katalogów, 
poradników, norm, dokumentacji technicznej dotyczącej 

przetwórstwa  spożywczego 

  



- dokumenty Europass (CV, paszport 
językowy, suplement do dyplomu, 
mobilności) 
- umowy o pracę 

Planowane zadania (ćwiczenia) 
1. Wypełnić formularz osobowy. 
2. Zredagować krótki tekst użytkowy (np. e- mail, instrukcję obsługi) 
Napisanie dłuższy tekst użytkowy (CV, list motywacyjny). 

3. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne 
Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowniach językowych, a także technologicznych. Uczeń powinien mieć komputer i dostęp do Internetu 
stanowisko dla dwóch uczniów) oraz inne urządzenia multimedialne.  
Środki dydaktyczne -podręczniki, zeszyt, tablica; 
- słowniki polsko-angielskie i angielsko-polskie; 
- słowniki techniczne jedno- i dwujęzyczne; 
- czasopisma w języku angielskim o tematyce zawodowej; 
- poradniki i instrukcje obsługi w języku angielskim o tematyce zawodowej; 
- schematy i rysunki techniczne; 
- stanowiska komputerowe i materiały pochodzące z Internetu; 
- sprzęt audiowizualny (odtwarzacz CD, telewizor, odtwarzacz DVD lub magnetowid). 

Zalecane metody dydaktyczne 
Osiągnięcie założonych celów nauczania w dużej mierze zależeć będzie od właściwego doboru metod i technik nauczania. Podstawa programowa kształcenia w 
zawodzie określa, że w wyniku procesu nauczania uczniowie powinni posługiwać się językiem obcym w takim stopniu, aby możliwa była komunikacja (ustna i 
pisemna) w zakresie realizacji różnych zadań zawodowych, najlepszą metodą jest metoda, a właściwie podejście komunikacyjne. Podejście to zakłada, że język 
obcy nie jest celem, a jedynie narzędziem umożliwiającym osiągnięcie celu, jakim jest kompetencja komunikacyjna. Stuprocentowa poprawność gramatyczna 
nie jest wymagana, liczy się jasny, zrozumiały komunikat. Podejście komunikacyjne wyróżnia się dużą ilością sytuacji zbliżonych do tych w życiu codziennym, w 
których należy posługiwać się językiem obcym, jak również pozwala nauczycielowi na dobór środków i technik nauczania do możliwości intelektualnych 
językowych uczniów, a także ich preferencji i zainteresowań. Gramatyka nie jest nauczana w formie reguł i definicji, lecz w kontekście przedstawianego 
materiału. W programie proponuje się indukcyjną metodę nauczania gramatyki, w której uczniowie samodzielnie odkrywają pojawiające się w języku reguły 
gramatyczne. Dzięki temu, gramatyka staje się przydatnym narzędziem w osiąganiu zamierzonych celów. 
Ponadto, proponuje się wykorzystanie szeregu innych metod aktywizujących, takich jak burza mózgów, inscenizacja, symulacja, odgrywanie ról, metoda gier 
dydaktycznych czy metoda projektów. Cele ogólne niniejszego programu zakładają ukształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnej pracy jak również 
kształtowanie postaw przydatnych w przyszłym życiu zawodowym. W przypadku doskonalenia znajomości terminologii zawodowej, nauczanie może być 
prowadzone przy użyciu metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Dopuszcza ona stosowanie języka ojczystego uczniów w trakcie nauczania, a słownictwo jest 



wprowadzane w formie pojedynczych słów i wyrażeń 

Formy organizacyjne 
nauczanie jednostkowe, nauczanie zespołowe, nauczanie zbiorowe, zajęcia szkolne (nauka w klasie podczas lekcji, praca w laboratorium, warsztacie szkolnym, 
pracowniach itp.), zajęcia pozaszkolne (praca domowa, wycieczka, zajęcia w zakładach produkcyjnych itp.) 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia 
Zaleca się stosowanie testów pisemnych oraz zadań praktycznych, np. napisanie krótkiego lub dłuższego tekstu 
użytkowego  
Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 
– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia 
- dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia 

 
 


