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1. TYP SZKOŁY: Szkoła  branżowa I stopnia  – realizacja ODiDZ 
 

 

 2. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 
 
RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 
Zawód: Kucharz           Symbol cyfrowy – 512001 
Nr programu:  512001/ WODiDZ/ Kluczbork/ 2017 /SG 
Kwalifikacja: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów 
 
Program został opracowany przez zespół przedmiotowy w składzie:   
 
        BARBARA KĘDZIA............................................................. 
        JOLANTA URBANOWICZ.................................................... 
        MONIKA JEZIOREK............................................................ 
        ELŻBIETA SOWA................................................................ 
 
 
3. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 
poz. 60), 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64 z 
późn.zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 2094), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012 poz. 204 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2017 poz. 860), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2017 poz. 703), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 poz. 622), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z póżn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 
69 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym –
poziomy 1–4 (Dz.U. 2016 poz. 520), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacjitypowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz.U. 2016 poz. 537), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. 2014 poz. 1145 
(z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do 
użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 poz. 909), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 
2015 poz. 673), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z poźn. zm.) 

 

 

 
4. GŁÓWNE CELE OGÓLNE 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 
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edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
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. 
 
 
 
5. POWIĄZANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
 

Program nauczania dla zawodu KUCHARZ 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 kucharz 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: biologia, chemia a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. 
  
 
 
6. INFORMACJA O ZAWODZIE KUCHARZ 
 

Kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  
przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z 
ekspedycją potraw i napojów. W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i 
zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera 
żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do 
obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także 
do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje 
oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. 
Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i 
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napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego 
żywienia. 
Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie 
towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii. Obsługuje programy 
komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich. 
Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów. Zajmuje się 
także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje 
również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Miejscem pracy kucharza 
najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i 
gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych 
środkach transportu itp. 
 
 
7. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
 

Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych 
analiz rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się. W Polsce rynek lokali gastronomicznych nie jest 
nasycony. Jak podaje Euromonitor w Polsce (www:informator-turystyczny.pl) ilość zakładów 
gastronomicznych przypadających na 1000 mieszkańców jest kilkakrotnie niższa niż w innych krajach 
europejskich, co daje powody by sądzić, że wciąż przybywać będzie miejsc pracy dla kucharza. Tym 
bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz 
częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych nawet w z okazji 
dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt jak np. kolacja wigilijna. 
Już obecnie, na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach, należy wnioskować, że 
kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów. 
Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez TNS OBOP, opublikowanych w raporcie „Zawód 
kucharza w oczach Polaków” wynika, że prawie trzy czwarte Polaków uważa zawód kucharza za 
atrakcyjny, tyle samo postrzega go jako dający duże możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. Prawie 16 % uważa także, że zawód kucharza jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia 
(źródło: www.praca.wp.pl). Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami 
medialnymi; inną przyczyną jest możliwość zatrudnienia na rynku europejskim. 
 
 
 
8. POWIĄZANIA ZAWODU KUCHARZ 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 kucharz wyodrębniona została kwalifikacja TG.07., która stanowi podbudowę kształcenia 
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych ma 
kwalifikacje  właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej TG.07. Inną grupą 
wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w 
zawodach określone kodem PKZ(TG.c). 
 
 
 
 

www.praca.wp.pl
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Kwalifikacja Symbol 
zawodu 
 

 
Zawód 

Elementy 
Wspólne 

TG.07 Sporządzanie potraw   
i napojów  
 

512001 Kucharz PKZ(TG.c) 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

TG.16 Organizacja żywienia i 

usług  gastronomicznych 

343404 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

                          

PKZ(TG.c)       

                               

 
 
 
9. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ 
 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 
1) przechowywania żywności; 
2) sporządzania potraw i napojów; 
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. 
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych 
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie kucharz: 

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

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

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie TG.07. Sporządzanie 
potraw i Napojów 
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10. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 
 

Efekty kształcenia 
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 
BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) 
PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PDG(11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań 

PDG(12) stosuje zasady normalizacji 

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

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) 
JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych. 

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

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

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

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

Kompetencje personalne i społeczne (KPS) 
KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki. 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań. 
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Efekty kształcenia 
KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem 

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań. 

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania. 

KPS(6) jest otwarty na zmiany. 

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem. 

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. 

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej. 

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.  

KPS(11) jest komunikatywny 

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 

KPS(13) współpracuje w zespole. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie kucharz TG.07.Sporzadzanie 
potraw i napojów 

1. Przechowywanie żywności   

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

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

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

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

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

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

TG.07.1(7) dobiera metody utrwalania żywności. 

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

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

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 

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

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

TG.07.2(3) stosuje receptury gastronomiczne. 

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

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

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

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

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

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

TG.07.2(10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów. 
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Efekty kształcenia 
TG.07.2(11) ocenia organoleptycznie żywność. 

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

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

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

 

Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Klasa Liczba 

godzin 

przeznaczona 

na realizację 

efektów 

kształcenia 

I  II III 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią. 
x   

 

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie 

ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce. 
x   

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

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
x   

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia 

i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych. 
x   

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

środowisku pracy. 
x   

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm 

człowieka. 
x   

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska. 

x   

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy 

prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
x   

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz 

w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 
x   

PKZ(TG.c)(5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych 

w produkcji gastronomicznej. 
x x  

 

PKZ(TG.c) (6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji 

gastronomicznej oraz ich podzespoły. 
x x  

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

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

żywności. 
x   

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki. x x  

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań. x x  

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem x x  

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań. x x  

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania. x x  

KPS(6) jest otwarty na zmiany. x x  

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem. x x  

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. x x  

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej. x x  

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.  x x  

KPS(11) jest komunikatywny x x  

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów x x  

KPS(13) współpracuje w zespole. x x  

 

TG.07.1(8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń 

magazynowych. 
x   

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

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

zakładu gastronomicznego. 
x   

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

napojów 
x   

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

napojów 
x   
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Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 80 

  

Podstawy działalności gastronomicznej 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej.   x 

 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych 

osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego. 
  x 

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.   x 

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

między nimi. 
  x 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące 

w branży. 
  x 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży.   x 

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
  x 

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 
  x 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe 

wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej. 
  x 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności 

gospodarczej. 
  x 

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

PDG(12) stosuje zasady normalizacji   x 

PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.   x 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.   x 

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.   x 

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem   x 

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań.   x 

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.   x 

KPS(6) jest otwarty na zmiany.   x 

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem.   x 

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.   x 

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej.   x 

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.    x 

KPS(11) jest komunikatywny   x  

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów   x  

KPS(13) współpracuje w zespole.     

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 40 

  

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki. x x x 

 

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań. x x x 

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem x x x 

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań. x x x 

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania. x x x 

KPS(6) jest otwarty na zmiany. x x x 

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem. x x x 

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe. x x x 

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej. x x x 

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.  x x x 

KPS(11) jest komunikatywny x x x  

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów x x x  

KPS(13) współpracuje w zespole. x x x  

PKZ(TG.c)(1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze 

stosowane w produkcji gastronomicznej. 
x x x 

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

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

PKZ(TG.c)(4) przestrzega zasad racjonalnego żywienia. x x x 
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PKZ(TG.c)(8) przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności. x x x 

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

 

TG.07.1(2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości 

odżywczej i przydatności kulinarnej. 
x x x 

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

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

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

TG.07.1(7) dobiera metody utrwalania żywności. x x x 

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

zakładu gastronomicznego. 
x x x 

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

zdrowotnego żywności. 
x x x 

TG.07.2(3) stosuje receptury gastronomiczne. x x x 

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

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

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

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

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

i napojów. 
x x x 

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

i napojów.. 
x x x 

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

i napojów. 
x x x 

TG.07.2(11) ocenia organoleptycznie żywność. x x x 

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

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

TG.07.2(14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz 

podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej 

GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good 

Manufacturing Practice) Xi systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical 

Control Point). 

x x x 

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 280 

Język obcy w gastronomii 

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych. 
  x 

 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności 

zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka. 
  x 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania 

typowych czynności zawodowych. 
  x 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne 

umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy. 
  x 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.   x 

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 8 
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12 . USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ 

 

Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i 

higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i 

ergonomią. 

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia: ergonomia, higiena pracy, 

bezpieczeństwo pracy. 

BHP(1)2 rozróżnić środki gaśnicze. 

BHP(1)3 wskazać zastosowanie różnych środków gaśniczych. 

BHP(1)4 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w 

zakładzie gastronomicznym. 

BHP(1)5 wskazać zagrożenia bezpieczeństwa pracowników 

zakładu gastronomicznego.  

BHP(1)6 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w 

zakładzie gastronomicznym. 

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 scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji 

oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 

środowiska w Polsce. 

BHP(2)3 wskazać podstawowe przepisy dotyczące prawnej 

ochrony pracy. 

BHP(2)4 scharakteryzować zadania służb BHP działających w 

zakładzie gastronomicznym. 

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 wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

BHP(3)3 opisać procedury postępowania w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym. 

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 związanych z 

wykonywaniem zadań zawodowych kucharza na różnych 

stanowiskach pracy. 

BHP(4)2 scharakteryzować sposoby przeciwdziałania 

zagrożeniom w pracy kucharza. 

BHP(4)3 określić typowe choroby zawodowe kucharzy. 

BHP(4)4 wymienić sposoby zapobiegania wypadkom w pracy 

kucharza. 

BHP(4)5 określić zagrożenia związane z użytkowaniem 

urządzeń gastronomicznych. 

BHP(4)6 zastosować zasady bezpiecznego użytkowania 

urządzeń gastronomicznych. 

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem 

szkodliwych czynników w środowisku pracy. 

BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe i uciążliwe w 

środowisku pracy kucharza. 

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczenia się przed czynnikami 

szkodliwymi w pracy kucharza. 

BHP(5)3 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku 

pracy kucharza podczas wykonywania określonych zadań na 

różnych stanowiskach pracy. 

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych 

na organizm człowieka. 

BHP(6)1 dokonać analizy możliwości wystąpienia czynników 

szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku pracy kucharza 

podczas wykonywania różnych zadań zawodowych. 

BHP(6)2 wskazać rozwiązania zmniejszające uciążliwość pracy 

na poszczególnych stanowiskach pracy kucharza podczas 

wykonywania różnych zadań zawodowych. 

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 

BHP(7)1 wyjaśnić zasady organizowania stanowiska pracy 

kucharza podczas wykonywania różnych zadań zawodowych. 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska. 

BHP(7)2 uzasadnić sposób przygotowania stanowiska pracy do 

wykonywania określonego zadania zawodowego. 

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

podczas wykonywania zadań zawodowych. 

BHP(8)1 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania 

zadania kucharza na różnych stanowiskach pracy. 

BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

podczas użytkowania instalacji technicznych w zakładzie 

gastronomicznym. 

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska. 

BHP(9)1 wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

podczas wykonywania zadań zawodowych kucharza. 

BHP(9)2 uzasadnić konieczność przestrzegania procedur 

obowiązujących w zakładzie gastronomicznym dotyczących 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska. 

BHP(9)3 wskazać przepisy prawne dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

BHP(9)4 określić procedury dotyczące konserwacji i napraw 

instalacji technicznych i urządzeń stosowanych w zakładzie 

gastronomicznym. 

BHP(9)5 zastosować procedury dotyczące zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na 

różnych stanowiskach pracy kucharza. 

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w 

wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia. 

BHP(10)1 zidentyfikować system pomocy medycznej w 

stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby 

powiadamiania. 

BHP(10)2 powiadomić system pomocy medycznej w 

przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy 

wykonywaniu zadań zawodowych kucharza. 

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

BHP(10)4 zastosować procedury obowiązujące podczas 

udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia. 

PKZ(TG.c)(5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i 

urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej. 

PKZ(TG.c)(5)1 uzasadnić konieczność zapoznania się z treścią 

instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. 

TKZ(TG.c)(5)2 dokonać analizy treści instrukcji obsługi 

maszyn i urządzeń stosowanych w gastronomii. 

PKZ(TG.c)(5)3 zinterpretować treści zawarte w instrukcji 

obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji 

gastronomicznej. 

PKZ(TG.c)(5)4 ustalić kolejność czynności podczas 

uruchamiania i obsługi urządzeń gastronomicznych na 

podstawie instrukcji obsługi. 

PKZ(TG.c)(6) rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt 

stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły. 

PKZ(TG.c)(6)1 rozróżnić maszyny, urządzenia i sprzęt 

stosowane w produkcji gastronomicznej i ekspedycji potraw i 

napojów. 

PKZ(TG.c)(6)2 zidentyfikować poszczególne podzespoły 

urządzeń gastronomicznych. 

PKZ(TG.c)(6)3 dobrać urządzenia do wykonania zadania 

zawodowego kucharza, 

PKZ(TG.c)(6)4 opisać sposób użytkowania poszczególnych 

urządzeń gastronomicznych. 

PKZ(TG.c)(6)5 zaplanować urządzenia gastronomiczne do 

części magazynowej, produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu 

gastronomicznego, uzależniając dobór od wielkości, 

asortymentu produkcji i rodzaju zakładu gastronomicznego. 

PKZ(TG.c)(6)6 uzasadnić dobór urządzenia (sprzętu, maszyny) 

do wykonania określonych zadań zawodowych oraz do 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

poszczególnych pomieszczeń części magazynowej, 

produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego. 

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

gastronomicznych. 

PKZ(TG.c)(7)1 wymienić instalacje techniczne występujące w 

zakładach gastronomicznych. 

PKZ(TG.c)(7)2 rozróżnić sposoby oznakowania instalacji 

technicznych występujących w zakładzie gastronomicznym. 

PKZ(TG.c)(7)3 określić wymogi dotyczące stosowania 

poszczególnych instalacji technicznych w różnych 

pomieszczeniach zakładu gastronomicznego. 

PKZ(TG.c)(7)4 zastosować zasady bezpiecznego użytkowania 

instalacji technicznych w zakładach gastronomicznych. 

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

bezpieczeństwo żywności. 

PK(TG.c)(9)1 wyjaśnić pojęcia: „zanieczyszczenia żywności” i 

„zagrożenia bezpieczeństwa żywności” oraz „jakość żywności”. 

PKZ(TG.c)(9)2 określić rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa 

żywności podczas przechowywania, sporządzania i ekspedycji 

potraw i napojów. 

TG.07.1(8) rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie 

pomieszczeń magazynowych 

. 

TG.07.1(8)1 klasyfikować urządzenia do przechowywania 

żywności. 

TG.07.1(8)2 wskazać zastosowanie urządzeń części 

magazynowej zakładu gastronomicznego. 

TG.07.1(9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności TG.07.1(9)1 uzasadnić konieczność oceny stanu technicznego 

urządzeń magazynowych przed ich uruchomieniem oraz w 

czasie ich eksploatacji. 

TG.07.2(1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w 

organizacji pracy zakładu gastronomicznego. 

TG.07.2(1)1 wyjaśnić pojęcie „układ funkcjonalny zakładu 

gastronomicznego”. 

TG.07.2(1)2 scharakteryzować wymogi odnoszące się do 

rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu 

gastronomicznego. 

TG.07.2(1)3 ocenić znaczenie rozwiązań funkcjonalnych 

zakładu gastronomicznego dla bezpieczeństwa pracowników, 

bezpieczeństwa i jakości produkcji oraz wyników 

ekonomicznych zakładu gastronomicznego. 

TG.07.2(9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania 

i ekspedycji potraw i napojów. 

 

TG.07.2.(9)1 wskazać zastosowanie urządzeń części 

produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego. 

TG.07.2(9)2 zaplanować gastronomiczne urządzenia 

produkcyjne do wykonania określonych zadań. 

TG.07.2(10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania 

i ekspedycji potraw i napojów. 

T.6.1(10)1 wyjaśnić konieczność kontrolowania stanu 

technicznego urządzeń prze ich użyciem. 

 

Działalność gospodarcza w gastronomii  

 

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki 

rynkowej. 

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru funkcjonowania 

gospodarki rynkowej. 

PDG(1)2 wyjaśnić pojęcia: małe. średnie, duże 

przedsiębiorstwo. 

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa i prawa 

autorskiego.dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego  

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 wyjaśnić przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie 

danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa 

autorskiego. 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 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 dokonać analizy przepisów dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

PDG(3)3 wyjaśnić zapisy przepisów z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

PDG(3)4 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania 

przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w 

branży i powiązania między nimi. 

PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje występujące w 

branży gastronomicznej. 

PDG(4)2 wskazać powiązania między przedsiębiorstwami 

występującymi w gastronomii. 

PDG(4)3 określić powiązania przedsiębiorstwa 

gastronomicznego z otoczeniem. 

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa 

funkcjonujące w branży. 

PDG(5)1 dokonać analizy funkcjonowania przedsiębiorstw 

gastronomicznych na różnych poziomach rynku. 

PDG(5)2 określić czynniki kształtujące wielkość sprzedaży 

potraw i napojów w zakładzie gastronomicznym. 

PDG(5)3 ustalić jakie czynniki wpływają na popyt na usługi 

gastronomiczne. 

PDG(5)4 porównać działania prowadzone przez 

przedsiębiorstwa konkurencyjne. 

 

 

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi 

przedsiębiorstwami z branży. 

PDG(6)1 zidentyfikować sposoby zaopatrzenia zakładu 

gastronomicznego w surowce i towary handlowe. 

PDG(6)2 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie 

zaopatrzenia zakładu gastronomicznego w surowce i 

półprodukty niezbędne do produkcji i towary handlowe.  

PDG(6)3 określić możliwości współpracy z innymi 

przedsiębiorstwami gastronomicznymi.  

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do 

uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

PDG(7)1 opracować procedurę postępowania przy założeniu 

własnej działalności w branży gastronomicznej. 

PDG(7)2 wybrać właściwą formę organizacyjno-prawną 

planowanej działalności gospodarczej. 

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i 

prowadzenia własnej działalności w branży gastronomicznej. 

PDG(7)4 ustalić formę opodatkowania wybranej działalności. 

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności w 

branży gastronomicznej. 

 

 

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 wysłać i przyjąć korespondencję związaną z 

prowadzeniem działalności gospodarczej w różnej formie. 

 

 

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy 

komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

PDG(9)1 dobrać urządzenia biurowe do wykonania różnych 

prac. 

PDG(9)2 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne. 

PDG(9)3 zastosować programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej w branży 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

gastronomicznej. 

 PGD(9)4 zastosować zasady BHP podczas prac biurowych. 

 

 

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe 

prowadzonej działalności gospodarczej 

PDG(10)1 rozróżnić elementy marketingu mix. 

PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do prowadzonej 

działalności. 

PDG(10)3 opracować kwestionariusz badający preferencje 

klientów zakładu gastronomicznego. 

PDG(10)4 przeprowadzić badanie ankietowe w zakresie 

preferencji klientów zakładu gastronomicznego. 

PDG(10)5dokonać analizy potrzeb klientów na podstawie 

przeprowadzonych badań ankietowych. 

 

PDG(11) planuje działania związane z wprowadzaniem 

innowacyjnych rozwiązań 

 

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w 

działalności gospodarczej;  

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

finansowy;  

PDG(12) stosuje zasady normalizacji 

 

PDG(12)1.stosować znormalizowane oznaczenia i symbole; 

PDG(12)2zapewnić wymaganą jakość wytwarzanych wyrobów 

 

PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

PDG(13)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w 

działalności gastronomicznej. 

PDG(13)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik 

finansowy zakładu gastronomicznego. 

PDG(13)3 wskazać możliwości optymalizowania kosztów 

prowadzonej działalności.  

 

 

 

. 

 

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 
 

 

PKZ(TG.c)(1) rozróżnia surowce, dodatki do żywności i 

materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej 

 

 

 

 

 

 

PKZ(TG.c)(1)1 wyjaśnić pojęcie żywności.  

PKZ(TG.c)(1)2 zidentyfikować surowce dodatki do żywności i 

materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej. 

PKZ(TG.c)(1)3 określić zasady stosowania dodatków do 

żywności. 

PKZ(TG.c)(1)4 sklasyfikować surowce, dodatki do żywności i 

materiały pomocnicze według różnych kryteriów. 

PKZ(TG.c)(1)5 wyjaśnić pojęcie „środek spożywczy 

zafałszowany”. 

PKZ(TG.c)(1)6 wyjaśnić pojęcia: „środek spożywczy 

szkodliwy dla zdrowia” oraz„środek spożywczy bezpieczny dla 

zdrowia”. 

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

surowców. 

PKZ(TG.c)(2)1 określić zasady racjonalnego wykorzystania 

surowców. 

PKZ(TG.c)(2)2 wskazać zależność między zasadą 

ekonomicznego wykorzystania surowców a procedurami 

zapewniającymi bezpieczeństwo żywności. 

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

 

 

 

 

 

 

 

PKZ(TG.c)(3)1 opisać sposób gospodarowania odpadami w 

gastronomii. 

  

PKZ(TG.c)(3)2 uzasadnić konieczność właściwej gospodarki 

odpadami. 

PKZ(TG.c)(3)3 wskazać regulacje prawne dotyczące zasad 

gospodarki odpadami w gastronomii. 

PKZ(TG.c)(3)4 wymienić wymagania dotyczące odpadów 

opakowaniowych w gastronomii. 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

 

 

PKZ(TG.c)(3)5 zinterpretować znaki zamieszczone na 

opakowaniach żywności dotyczące postepowania z 

opakowaniami. 

PKZ(TG.c)(3)6 sformułować procedury dotyczące 

postępowania z odpadkami pokonsumpcyjnymi w zakładzie 

gastronomicznym. 

 

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

 

PKZ(TG.c)(4)1 wyjaśnić pojęcie „racjonalne żywienie”. 

PKZ(TG.c)(4)2 wymienić zasady racjonalnego żywienia. 

PKZ(TG.c)(4)3 zastosować zasady racjonalnego żywienia 

planując posiłki. 

PKZ(TG.c)(4)4 wskazać możliwość usunięcia błędów 

żywieniowych z jadłospisu. 

 

 

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

żywności. 

 

PKZ(TG.c)(8)1 wyjaśnić pojęcie oceny organoleptycznej. 

PKZ(TG.c)(8)2 określić zasady (procedury) oceny 

organoleptycznej żywności. 

PKZ(TG.c)(8)3 zastosować zasady oceny organoleptycznej. 

 

 

 

 

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

 

 

TG.07.1(1)1 wyjaśnić pojęcia: sortyment, asortyment, towar 

handlowy, jakość towarów, normalizacja. 

TG.07.1(1)2 wyodrębnić cechy żywności mające wpływ na 

jakość. 

TG.07.1(1)3 scharakteryzować metody oceny towaroznawczej 

żywności. 

TG.07.1(1)4 scharakteryzować metody oceny towaroznawczej 

żywności. 

TG.07.1(2) klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, 

pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej. 

TG.07.1(2)1 rozróżnić żywność ze względu na trwałość. 

TG.07.1(2)2 rozróżnić żywność ze względu na pochodzenie. 

TG.07.1(2)3 ocenić żywność na podstawie jej wartości 

odżywczej. 

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

 

 

TG.07.1(3)1 zastosować zasady oceny organoleptycznej 

żywności. 

TG.07.1(3)2 ocenić żywność biorąc pod uwagę kryteria: 

funkcjonalności, ceny, zgodności z potrzebami, bezpieczeństwa 

zdrowotnego, braku zanieczyszczeń fizycznych, zgodności ze 

standardem jakości. 

 

 

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

TG.07.1(4)1 scharakteryzować sposób przechowywania 

różnych grup produktów spożywczych. 

TG.07.1(4)2 uzasadnić konieczność przechowywania żywności 

w określonych warunkach. 

TG.07.1(4)3 dobrać sposób przechowywania do określonego 

środka żywności. 

 

TG.07.1(5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej 

żywności. 

TG.07.1(5)1 scharakteryzować zmiany jakie mogą zachodzić w 

żywności podczas jej przechowywania. 

TG.07.1(5)2 zidentyfikować zmiany w przechowywanej 

żywności. 

TG.07.1(5)3 ocenić zmiany jakie zaszły w przechowywanej 

żywności. 

TG.07.1(5)4 określić kiedy żywność jest zepsuta. 

 

TG.07.1(7) dobiera metody utrwalania żywności. 

TG.07.1(7)1 rozróżnić pojęcia: utrwalanie i przechowywanie 

żywności, 

TG.07.1(7)2 scharakteryzować metody utrwalania żywności, 

TG.07.1(7)3 ocenić różne metody utrwalania żywności . 

 

TG.07.2(1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w 

organizacji pracy zakładu gastronomicznego. 

TG.07.2(1)2 scharakteryzować wymogi odnoszące się do 

rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu 

gastronomicznego:części magazynowej, części produkcyjnej, 

części ekspedycyjnej. 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 TG.07.2(2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

 

 

TG.07.2(2)1 wymienić procedury zapewniające bezpieczeństwo 

żywności obowiązujące w zakładach gastronomicznych. 

TG.07.2(2)2 scharakteryzować procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii. 

 

TG.07.2(3) stosuje receptury gastronomiczne. 

 

TG.07.2(3)1 wyjaśnić pojęcie receptury gastronomicznej. 

TG.07.2(3)2 opisać budowę receptury gastronomicznej. 

TG.07.2(3)3 określić znaczenie receptury gastronomicznej jako 

dokumentu produkcyjnego i rozliczeniowego. 

TG.07.2(3)4 uzasadnić konieczność posługiwania się 

recepturami gastronomicznymi w procesie produkcyjnym. 

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

napojó 

TG.07.2(4)1 wyjaśnić pojęcie metody i techniki sporządzania 

potraw i napojów. 

TG.07.2(4)2 sklasyfikować metody i techniki sporządzania 

potraw i napojów. 

TG.07.2(4)3 scharakteryzować metody i techniki sporządzania 

potraw lub napojów. 

TG.07.2(4)4 ocenić metody i techniki sporządzania potraw lub 

napojów.  

TG.07.2(5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów TG.6.2(5)1 określić zasady doboru surowców do sporządzenia 

określonych potraw lub napojów. 

TG.6.2(5)2 ocenić określony surowiec ze względu na 

możliwość jego zastosowania do sporządzenia określonej 

potrawy lub napoju. 

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

 

TG.6.2(6)1 dobrać racjonalną technikę lub metodę do 

sporządzenia określonej potrawy, napoju lub półproduktu. 

TG.6.2(6)2 zaplanować etapy sporządzania potraw i napojów 

lub półproduktów. 

 

TG.07.2(7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki 

żywnością. 

 

 

TG.6.2(7)1 określić zasady racjonalnego wykorzystania 

surowców w produkcji gastronomicznej. 

TG.6.2(7)2 wyjaśnić pojęcie „zwroty poprodukcyjne”. 

TG.6.2(7)3 wskazać możliwość wykorzystania tzw. zwrotów 

poprodukcyjnych. 

TG.07.2(8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas 

sporządzania potraw i napojów. 

TG.6.2(8)1 scharakteryzować zmiany jakie mogą zachodzić w 

żywności podczas poszczególnych procesów obróbki 

technologicznej. 

TG.07.2 (9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i 

ekspedycji potraw i napojów. 

 

 

TG.6.2.(9)1 wskazać zastosowanie urządzeń części 

produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego. 

TG.6.2(9)2 zaplanować gastronomiczne urządzenia 

produkcyjne do wykonania określonych zadań. 

TG.07.2(10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i 

ekspedycji potraw i napojów. 

TG.6.1(10)1 wyjaśnić konieczność kontrolowania stanu 

technicznego urządzeń prze ich użyciem. 

TG.07.2(11) ocenia organoleptycznie żywność. 

 

TG.6.2(11)1 określić charakterystyczne cechy organoleptyczne 

podstawowego asortymentu potraw i napojów. 

TG.6.2(11)2 dobrać przyprawy do określonej potrawy lub 

napoju. 

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

napojów. 

 

 

TG.6.2(12)1 nazwać podstawowy asortyment zastawy stołowej 

do ekspedycji potraw i napojów. 

TG.6.2(12)2 rozróżnić zastawę stołową do ekspedycji różnych 

potraw i napojów. 

TG.07.2(13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje. TG.6.2(13)1 określić wielkość porcji różnych potraw i 

napojów. 

TG.6.2(13)2 określić temperaturę podawania różnych potraw i 

napojów. 

TG.07.2(14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach 

produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z 

Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good 

TG.6.2(14)3 dokonać analizy procedur dotyczących 

monitorowania CCP w zakładach gastronomicznych. 

TG.6.2(14)4 zastosować odpowiednie procedury w razie 
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Efekty kształcenia z podstawy programowej 

Uczeń: 

Uszczegółowione efekty kształcenia  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. 

Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. 

Hazard Analysis and Critical Control Point). 

 

 

 

przekroczenia krytycznych punktów kontroli podczas 

wykonywania zadań zawodowych kucharza. 

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy w gastronomii 

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych 

(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 

fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych. 

 

JOZ(1)1 zastosować kontekst w celu zrozumienia wypowiedzi, 

w której występuje słownictwo specjalistyczne dotyczące 

produkcji gastronomicznej. 

JOZ(1)2 wyjaśnić sposób wykonania potrawy lub napoju w 

języku obcym. 

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania 

typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i 

wyraźnie, w standardowej odmianie języka. 

 

 

JOZ(2)1 zaplanować sposób wykonania polecenia wydanego w 

języku obcym dotyczącego zadań zawodowych kucharza. 

JOZ(2)2 sformułować pytanie dotyczące sposobu wykonania 

zadania. 

 

 

 

 

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące 

wykonywania typowych czynności zawodowych. 

 

 

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy receptury na potrawy i 

napoje. 

JOZ(3)2 wyjaśnić obcojęzyczne informacje zamieszczone na 

opakowaniach środków spożywcze. 

JOZ(3)3 ocenić pod względem towaroznawczym środek 

spożywczy, na którym znajduje się informacja handlowa w 

języku obcym. 

 

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty 

pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 

pracy. 

 

 

 

JOZ(4)4 porozumieć się z zespołem współpracowników w 

języku obcym. 

JOZ(4)5 przetłumaczyć klientowi nazwę popularnej potrawy 

lub napoju i krótko ją scharakteryzować. 

JOZ(4)6 sporządzić, w języku obcym, listę surowców 

niezbędnych do przygotowania posiłku, 

 

 

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

 

 

JOZ(5)1 skorzystać z obcojęzycznych zasobów Internetu 

związanych z tematyką zawodową. 

JOZ(5)2 wyszukać w różnych źródłach obcojęzyczne receptury 

na potrawy i napoje. 

JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych 

przy wyszukiwaniu ofert pracy dla kucharza 

JOZ(5)4 porównać zgodność oferty pracy ze swoimi 

oczekiwaniami lub kwalifikacjami. 
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13. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 
 

Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa  - realizacja ODiDZ 

 Zawód: KUCHARZ symbol cyfrowy - 512001 

Podbudowa programowa: gimnazjum 

Kwalifikacje:  

TG.07   Sporządzanie potraw i napojów 

 

 

         

Lp. Przedmioty 

klasa   

I II III 

ogółem 
  

liczba godz   

tyg. og. tyg. og. tyg. og.   

1. 
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w 
gastronomii 

10 40 10 40 - - 80 
  

2. 
Technologia gastronomiczna z 
towaroznawstwem 

24 96 24 96 22 88 280 
  

3. Działąlność godpodarcza w gastronomii - - - - 10 40 40   
4. Język obcy w gastronomii - - - - 2 8 8   
    Razem  34 136 34 136 34 136 408   
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14.PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE KUCHARZ 

W programie nauczania dla zawodu KUCHARZ zastosowano taksonomię celów ABC                  

B. Niemierko.  

 

1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 

1.1. Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii  

1.2. Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych. 

 

1.1. Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii  

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

progra-

mowych 

Kategoria 

taksono-

miczna 

Materiał nauczania 

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia: ergonomia, higiena pracy, 

bezpieczeństwo pracy. 
P B 

 Podstawowe pojęcia związane 

z bezpieczeństwem i higieną 

pracy w gastronomii. 

 Zasady kształtowania 

bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w zakładzie 

gastronomicznym. 

 Wypadki przy pracy, 

zagrożenia wypadkowe i 

choroby zawodowe w 

gastronomii. 

 Służby BHP w zakładzie pracy, 

obowiązki pracownika i 

pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 Ochrona przeciwpożarowa w 

zakładzie gastronomicznym. 

 Zasady organizacji stanowisk 

pracy kucharza. 

 Postepowanie w razie 

zagrożenia bezpieczeństwa lub 

wypadku w zakładzie 

gastronomicznym. 

 Procedury udzielania pierwszej 

pomocy. 

 Elementy prawa pracy 

związane z bezpieczeństwem i 

higieną pracy. 

 Metody i systemy zapewnienia 

właściwej jakości zdrowotnej 

żywności. 

 Regulacje prawne branżowe i 

procedury zakładowe.  

 

BHP(1)2 rozróżnić środki gaśnicze. P B 

BHP(1)3 wskazać zastosowanie różnych środków 

gaśniczych. 
P C 

BHP(1)4 wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej w 

zakładzie gastronomicznym. 
P C 

BHP(1)5 wskazać zagrożenia dla środowiska występujące 

w zakładzie gastronomicznym. 
P C 

BHP(1)6 wskazać zagrożenia bezpieczeństwa 

pracowników zakładu gastronomicznego. 
P C 

BHP(2)1 wymienić instytucje oraz służby działające w 

zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce. 
P A 

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 wskazać podstawowe przepisy dotyczące 

prawnej ochrony pracy. 
P B 

BHP(2)4 scharakteryzować zadania służb BHP 

działających w zakładzie gastronomicznym. 
P C 

BHP(3)1 rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
P B 

BHP(3)2 wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
P A 

BHP(3)3 opisać procedury postępowania w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 

gastronomicznym. 

P B 

BHP(4)1 dokonać analizy możliwych zagrożeń dla 

zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 

związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 

kucharza na różnych stanowiskach pracy. 

PP D 

BHP(4)2 scharakteryzować sposoby przeciwdziałania 

zagrożeniom w pracy kucharza. 
P C 

BHP(4)3 określić typowe choroby zawodowe kucharzy. P C 

BHP(4)4 wymienić sposoby zapobiegania wypadkom w 

pracy kucharza. 
P A 

BHP(4)5 określić zagrożenia związane z użytkowaniem 

urządzeń gastronomicznych. 
P C 

BHP(5)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy kucharza. 
P B 

BHP(5)2 określić sposoby zabezpieczenia się przed 

czynnikami szkodliwymi w pracy kucharza. 
P C 
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1.1. Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii  
BHP(5)3 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w 

środowisku pracy kucharza podczas wykonywania 

określonych zadań na różnych stanowiskach pracy. 

P B 

BHP(6)1 dokonać analizy możliwości wystąpienia 

czynników szkodliwych lub uciążliwych na stanowisku 

pracy kucharza podczas wykonywania różnych zadań 

zawodowych. 

PP D 

BHP(6)2 wskazać rozwiązania zmniejszające uciążliwość 

pracy na poszczególnych stanowiskach pracy kucharza 

podczas wykonywania różnych zadań zawodowych. 

P B 

BHP(7)1 wyjaśnić zasady organizowania stanowiska 

pracy kucharza podczas wykonywania różnych zadań 

zawodowych. 

P C 

BHP(7)2 uzasadnić sposób przygotowania stanowiska 

pracy do wykonywania określonego zadania 

zawodowego. 

P C 

BHP(8)1 dobrać środki ochrony indywidualnej do 

wykonania zadania kucharza na różnych stanowiskach 

pracy. 

P C 

BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej podczas użytkowania instalacji technicznych w 

zakładzie gastronomicznym. 

P C 

BHP(9)1 wyjaśnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych 

kucharza. 

P C 

BHP(9)2 uzasadnić konieczność przestrzegania procedur 

obowiązujących w zakładzie gastronomicznym 

dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony 

środowiska. 

P C 

BHP(9)3 wskazać przepisy prawne dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
P C 

BHP(9)4 określić procedury dotyczące konserwacji i 

napraw instalacji technicznych i urządzeń stosowanych w 

zakładach gastronomicznych. 

P C 

BHP(10)1 zidentyfikować system pomocy medycznej w 

stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby 

powiadamiania. 

P A 

BHP(10)2 powiadomić system pomocy medycznej w 

przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i 

życia przy wykonywaniu zadań zawodowych kucharza. 

P C 

BHP(10)3 określić stany zagrożenia zdrowia i życia. P C 

PKZ(TG.c)(9)1 wyjaśnić pojęcia „zanieczyszczenia 

żywności” i „zagrożenia bezpieczeństwa żywności” oraz 

„jakość żywności”. 

P C 

PKZ(TG.c)(9)2 określić rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa 

żywności podczas przechowywania, sporządzania 

ekspedycji potraw i napojów. 

P C 

TG.07.1(6)1 rozróżnić systemy zapewniania jakości 

bezpieczeństwa żywności. 
P B 

TG.07.1(6)2 dokonać analizy procedur zapewnienia 

jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 

obowiązujących w gastronomii. 

P D 

TG.07.1(6)3 wskazać możliwości zabezpieczenia jakości 

i bezpieczeństwa żywności. 
P C 

TG.07.2(2)1 wymienić procedury zapewniające 

bezpieczeństwo żywności obowiązujące w zakładach 

gastronomicznych. 

P A 

TG.07.2(14)1 wyjaśnić pojęcie: krytyczne punkty kontroli P C 
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1.1. Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii  
(CCP). 

TG.07.2(14)2 określić sposób monitorowania CCP w 

zakładach gastronomicznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

P C 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.   

 

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

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem   

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań.   

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 

działania. 
  

KPS(6) jest otwarty na zmiany.   

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem.   

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

zawodowe. 
  

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej.   

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.    

KPS(11) jest komunikatywny   

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania 

problemów 
  

KPS(13) współpracuje w zespole.   
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1.2. Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo-

wych 

Kategoria 

taksono-

miczna 

Materiał nauczania 

PKZ(TG.c)(5)1 uzasadnić konieczność zapoznania się 

z treścią instrukcji obsługi przed rozpoczęciem 

użytkowania sprzętu. 

P C 
 Układ funkcjonalny zakładu 

gastronomicznego. 

 Instalacje techniczne w 

zakładzie gastronomicznym. 

 Drobny sprzęt 

gastronomiczny, naczynia do 

podawania potraw i napojów. 

 Zasady korzystania z 

urządzeń gastronomicznych. 

 Wyposażenie magazynów 

zakładu gastronomicznego. 

 Urządzenia do obróbki 

wstępnej surowców. 

 Urządzenia do obróbki 

cieplnej półproduktów. 

 Urządzenia ekspedycyjne. 

 Wyposażenie zmywalni 

naczyń stołowych. 

 Urządzenia chłodnicze 

stosowane do obróbki 

technologicznej i ekspozycji 

potraw i napojów. 

 

TKZ(TG.c)(5)2 dokonać analizy treści instrukcji 

obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w gastronomii. 
P C 

PKZ(TG.c)(5)3 zinterpretować treści zawarte w 

instrukcji obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w 

produkcji gastronomicznej. 

P C 

PKZ(TG.c)(6)1 rozróżnić maszyny, urządzenia i sprzęt 

stosowane w produkcji gastronomicznej i ekspedycji 

potraw i napojów. 

P B 

PKZ(TG.c)(6)2 zidentyfikować poszczególne 

podzespoły urządzeń gastronomicznych. 
P C 

PKZ(TG.c)(6)3 dobrać urządzenia do wykonania 

zadania zawodowego kucharza. 
P B 

PKZ(TG.c)(6)4 opisać sposób użytkowania 

poszczególnych urządzeń gastronomicznych. 
P C 

PKZ(TG.c)(6)5 zaplanować urządzenia gastronomiczne 

do części magazynowej, produkcyjnej i ekspedycyjnej 

zakładu gastronomicznego, uzależniając dobór od 

wielkości, asortymentu produkcji i rodzaju zakładu 

gastronomicznego. 

P D 

PKZ(TG.c)(6)6 uzasadnić dobór urządzenia (sprzętu, 

maszyny) do wykonania określonych zadań 

zawodowych oraz do poszczególnych pomieszczeń 

części magazynowej, produkcyjnej i ekspedycyjnej 

zakładu gastronomicznego. 

P C 

PKZ(TG.c)(7)1 wymienić instalacje techniczne 

występujące w zakładach gastronomicznych. 
P A 

PKZ(TG.c)(7)2 rozróżnić sposoby oznakowania 

instalacji technicznych występujących w zakładzie 

gastronomicznym. 

P B 

PKZ(TG.c)(7)3 określić wymogi dotyczące stosowania 

poszczególnych instalacji technicznych w różnych 

pomieszczeniach zakładu gastronomicznego. 

P C 

TG.07.1(8)1 sklasyfikować urządzenia do 

przechowywania żywności. 
P C 

TG.07.1(8)2 wskazać zastosowanie urządzeń części 

magazynowej zakładu gastronomicznego. 
P B 

TG.07.1(9)1 uzasadnić konieczność oceny stanu 

technicznego urządzeń magazynowych przed ich 

uruchomieniem oraz w czasie ich eksploatacji. 

P C 

TG.07.2(1)1 wyjaśnić pojęcie „układ funkcjonalny 

zakładu gastronomicznego”. 
P C 

TG.07.2(1)2 scharakteryzować wymogi odnoszące się 

do rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu 

gastronomicznego. 

P C 

TG.07.2(1)3 ocenić znaczenie rozwiązań 

funkcjonalnych zakładu gastronomicznego dla 

bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa i jakości 

produkcji oraz wyników ekonomicznych zakładu 

gastronomicznego. 

P D 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.    
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1.2. Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych 
KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji 

zadań. 
  

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem   

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań.   

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 

działania. 
  

KPS(6) jest otwarty na zmiany.   

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem.   

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

zawodowe. 
  

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej.   

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.    

KPS(11) jest komunikatywny   

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania 

problemów 
  

KPS(13) współpracuje w zespole.   
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2. Działalność gospodarcza w gastronomii 

2.1.  Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej 

2.2.  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego 

2.1.  Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć 

potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo-

wych 

Kategoria 

taksonomi-

czna 

Materiał nauczania 

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia z obszaru 

funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
P B 

 Zasady funkcjonowania 

gospodarki rynkowej w 

obszarze gastronomii i jej 

elementy. 

 Przedsiębiorstwo 

gastronomiczne i 

przedsiębiorca 

gastronomiczny – 

podstawowe pojęcia. 

 Przepisy prawa związane z 

działalnością gospodarczą. 

 Biznes-plan 

przedsiębiorstwa 

gastronomicznego. 

 Dokumentacja dotycząca 

podejmowania działalności 

gospodarczej. 

 Rejestrowanie firmy. 

 Otoczenie 

przedsiębiorstwa 

gastronomicznego – 

zasady współpracy. 

 Działania marketingowe 

przed uruchomieniem 

działalności gospodarczej. 

 

 

 

PDG(1)2 wyjaśnić pojęcia: małe. średnie, duże 

przedsiębiorstwo. 
P C 

PDG(2)2 zidentyfikować przepisy prawa 

podatkowego. 
P A 

PDG(2)3 wyjaśnić przepisy prawa pracy, przepisy o 

ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa 

podatkowego i prawa autorskiego. 

P C 

PDG(2)4 określić konsekwencje wynikające z 

nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i 

prawa autorskiego. 

P C 

PDG(3)1 zidentyfikować przepisy dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
P A 

PDG(3)2 dokonać analizy przepisów dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
P C 

PDG(3)3 wyjaśnić zapisy przepisów z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
P C 

PDG(3)4 określić konsekwencje wynikające z 

nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

P C 

PDG(4)1 wymienić przedsiębiorstwa i instytucje 

występujące w branży gastronomicznej. 
P A 

PDG(4)2 wskazać powiązania między 

przedsiębiorstwami występującymi w gastronomii. 
P B 

PDG(4)3 określić powiązania przedsiębiorstwa 

gastronomicznego z otoczeniem. 
P C 

PDG(7)1 opracować procedurę postępowania przy 

założeniu własnej działalności w branży 

gastronomicznej. 

P D 

PDG(7)2 wybrać właściwą formę organizacyjno-

prawną planowanej działalności gospodarczej. 
P C 

PDG(7)3 sporządzić dokumenty niezbędne do 

uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w 

branży gastronomicznej. 

P C 

PDG(7)4 ustalić formę opodatkowania wybranej 

działalności. 
P C 

PDG(7)5 sporządzić biznesplan dla wybranej 

działalności w branży gastronomicznej. 
P D 

PDG(8)1 zorganizować stanowisko pracy biurowej z 

zastosowaniem zasad ergonomii. 
P C 

PDG(8)2 rozróżnić ogólne zasady formułowania i 

formatowania pism. 
P B 

PDG(9)1 dobrać urządzenia biurowe do wykonania 

różnych prac. 
P B 

PDG(9)2 obsłużyć biurowe urządzenia techniczne. P C 
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2.1.  Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej 
PDG(10)1 rozróżnić elementy marketingu mix. P B 

PDG(10)2 dobrać działania marketingowe do 

prowadzonej działalności. 
P B 

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i 

przychodów w działalności gastronomicznej. 
P A 
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2.2.  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć 

potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo-

wych 

Kategoria 

taksonomi-

czna 

Materiał nauczania 

PDG(5)1 dokonać analizy funkcjonowania 

przedsiębiorstw gastronomicznych na różnych 

poziomach rynku. 

PP D 
 Analiza funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

gastronomicznego – zyski, 

koszty, straty, zasoby, 

możliwości. 

 Analiza preferencji 

klientów zakładu 

gastronomicznego. 

 Zasady współpracy z 

innymi 

przedsiębiorstwami. 

 Zasady organizowania i 

rozliczania bieżącej 

działalności 

przedsiębiorstwa 

gastronomicznego. 

 Dokumentacja związana z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

PDG(5)2 określić czynniki kształtujące wielkość 

sprzedaży potraw i napojów w zakładzie 

gastronomicznym. 

P C 

PDG(5)3 ustalić jakie czynniki wpływają na popyt 

na usługi gastronomiczne. 
P C 

PDG(5)4 porównać działania prowadzone przez 

przedsiębiorstwa konkurencyjne. 
P D 

PDG(6)1 zidentyfikować sposoby zaopatrzenia 

zakładu gastronomicznego w surowce i towary 

handlowe. 

P A 

PDG(6)2 zorganizować współpracę z kontrahentami 

w zakresie zaopatrzenia zakładu gastronomicznego 

w surowce i półprodukty niezbędne do produkcji i 

towary handlowe.  

PP D 

PDG(6)3 określić możliwości współpracy z innymi 

przedsiębiorstwami gastronomicznymi.  
P C 

PDG(8)3 sporządzić pisma związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 
P C 

PDG(8)4 wysłać i przyjąć korespondencję związaną 

z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnej 

formie. 

P C 

PDG(9)3 zastosować programy komputerowe 

wspomagające prowadzenie działalności 

gospodarczej w branży gastronomicznej. 

P C 

PGD(9)4 zastosować zasady BHP podczas prac 

biurowych. 
P C 

PDG(10)3 opracować kwestionariusz badający 

preferencje klientów zakładu gastronomicznego. 
PP D 

PDG(10)4 przeprowadzić badanie ankietowe w 

zakresie preferencji klientów zakładu 

gastronomicznego. 

P D 

PDG(10)5 dokonać analizy potrzeb klientów na 

podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
P C 

PDG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i 

przychodów w działalności gospodarczej;  
P C 

PDG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na 

wynik finansowy;  
P C 

PDG(12)1.stosować znormalizowane oznaczenia i 

symbole; 
P C 

PDG(12)2zapewnić wymaganą jakość 

wytwarzanych wyrobów 
P C 

PDG(13)2 określić wpływ kosztów i przychodów na 

wynik finansowy zakładu gastronomicznego. 
P C 

PDG(13)3 wskazać możliwości optymalizowania 

kosztów prowadzonej działalności.  
P C 
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3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

3.1. Systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego żywienia 

3.2. Charakterystyka towaroznawcza i przechowywanie żywności  

3.3. Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym  

3.4. Technologia sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz ich 

ekspedycja.  

3.1. Systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego żywienia  

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo

-wych 

Kategoria 

taksonomi-

czna 

Materiał nauczania 

PKZ(TG.c)(1)1 wyjaśnić definicję żywności. P B  Gospodarka żywnością – 

podstawowe pojęcia. 

 Zasady racjonalnego 

wykorzystania surowców 

w gastronomii. 

 Gospodarka odpadami w 

gastronomi. 

 Gospodarka 

opakowaniami w 

gastronomii. 

 Ocena organoleptyczna. 

 Procedury zapewniające 

bezpieczeństwo w 

gastronomii. 

 Zasady racjonalnego 

żywienia. 

PKZ(TG.c)(1)2 zidentyfikować surowce dodatki do 

żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji 

gastronomicznej. 

P A 

PKZ(TG.c)(1)3 określić zasady stosowania dodatków do 

żywności. 
P C 

PKZ(TG.c)(1)4 sklasyfikować surowce, dodatki do 

żywności i materiały pomocnicze według różnych 

kryteriów. 

P C 

PKZ(TG.c)(1)5 wyjaśnić pojęcie „środek spożywczy 

zafałszowany”. 
P C 

PKZ(TG.c)(1)6 wyjaśnić pojęcia: „środek spożywczy 

szkodliwy dla zdrowia” oraz „środek spożywczy 

bezpieczny dla zdrowia’. 

P C 

PKZ(TG.c)(2)1 określić zasady racjonalnego 

wykorzystania surowców. 
P C 

PKZ(TG.c)(2)2 wskazać zależność między zasadą 

ekonomicznego wykorzystania surowców a procedurami 

zapewniającymi bezpieczeństwo żywności. 

P C 

PKZ(TG.c)(3)1 opisać sposób gospodarowania odpadami 

w gastronomii. 
P B 

PKZ(TG.c)(3)3 wskazać regulacje prawne dotyczące 

zasad gospodarki odpadami w gastronomii. 
P B 

PKZ(TG.c)(3)4 wymienić wymagania dotyczące 

odpadów opakowaniowych w gastronomii. 
P A 

PKZ(TG.c)(3)5 zinterpretować znaki zamieszczone na 

opakowaniach żywności dotyczące postepowania z 

opakowaniami. 

P B 

TG.07.2(2)1 wymienić procedury zapewniające 

bezpieczeństwo żywności obowiązujące w zakładach 

gastronomicznych. 

P A 

TG.076.2(2)2 scharakteryzować procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w gastronomii. 
P C 

PKZ(TG.c)(8)1 wyjaśnić pojęcie ocena organoleptyczna. P B 

PKZ(TG.c)(8)2 określić zasady (procedury) oceny 

organoleptycznej żywności. 
P C 

PKZ(TG.c)(4)1 wyjaśnić pojęcie „racjonalne żywienie”. P B 

PKZ(TG.c)(4)2 wymienić zasady racjonalnego żywienia. P A 

PKZ(TG.c)(4)3 zastosować zasady racjonalnego żywienia 

planując posiłki. 
P C 

PKZ(TG.c)(4)4 wskazać możliwość usunięcia błędów 

żywieniowych z jadłospisu. 
P C 
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3.1. Systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego żywienia  

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.   

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

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem   

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań.   

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 

działania. 
  

KPS(6) jest otwarty na zmiany.   

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem.   

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

zawodowe. 
  

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej.   

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.    

KPS(11) jest komunikatywny   

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania 

problemów 
  

KPS(13) współpracuje w zespole.   

 

 
 
 
 
 
 
3.2. Charakterystyka towaroznawcza i przechowywanie żywności  

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo

wych 

Katego-

ria 

taksonomi

czna 

Materiał nauczania 

TG.07.1(1)1 wyjaśnić pojęcia sortyment, asortyment, towar 

handlowy, jakość towarów, normalizacja. 
P B 

 Czynniki kształtujące 

jakość żywności i metody 

ich oceny. 

 Klasyfikacja środków 

żywności. 

 Charakterystyka 

towaroznawcza 

poszczególnych środków 

żywności. 

 Sposoby zabezpieczenia 

żywności przed zepsuciem 

– przechowywanie 

żywności. 

 Zmiany zachodzące w 

żywności podczas jej 

przechowywania. 

 Zanieczyszczenia 

żywności – skutki 

zdrowotne. 

 Metody utrwalania 

żywności. 

TG.07.1(1)2 wyodrębnić cechy żywności mające wpływ na 

jakość. 
P B 

TG.07.1(1)3 zastosować informacje zawarte na etykietach 

żywności do oceny organoleptycznej. 
P C 

TG.07.1(1)4 scharakteryzować metody oceny 

towaroznawczej żywności. 
P C 

TG.07.1(2)1 rozróżnić żywność ze względu na trwałość. P B 

TG.07.1(2)2 rozróżnić żywność ze względu na pochodzenie. P B 

TG.07.1(2)3 ocenić żywność na podstawie jej wartości 

odżywczej. 
P C 

TG.07.1(3)1 zastosować zasady oceny organoleptycznej 

żywności. 
P C 

TG.07.1(3)2 ocenić żywność biorąc pod uwagę kryteria: 

funkcjonalności, ceny, zgodności z potrzebami, 

bezpieczeństwa zdrowotnego, braku zanieczyszczeń 

fizycznych, zgodności ze standardem jakości. 

PP D 

TG.07.1(4)1 scharakteryzować sposób przechowywania 

różnych grup produktów spożywczych. 
P C 
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3.2. Charakterystyka towaroznawcza i przechowywanie żywności  
TG.07.1(4)2 uzasadnić konieczność przechowywania 

żywności w określonych warunkach. 
P C 

 

TG.07.1(4)3 dobrać sposób przechowywania do 

określonego środka żywności. 
P C 

TG.07.1(5)1 scharakteryzować zmiany jakie mogą 

zachodzić w żywności podczas jej przechowywania. 
P C 

TG.07.1(5)2 zidentyfikować zmiany w przechowywanej 

żywności. 
P A 

TG.07.2(1)2 scharakteryzować wymogi odnoszące się do 

rozwiązań funkcjonalnych różnych części zakładu 

gastronomicznego. (części magazynowej). 

P C 

TG.07.1(7)1 rozróżnić pojęcia: utrwalanie i 

przechowywanie żywności. 
P B 

TG.076.1(7)2 scharakteryzować metody utrwalania 

żywności. 
P C 

TG.07.1(7)3 ocenić różne metody utrwalania żywności. P C 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.   

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

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem   

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań.   

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 

działania. 
  

KPS(6) jest otwarty na zmiany.   

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem.   

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

zawodowe. 
  

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej.   

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.    

KPS(11) jest komunikatywny   

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania 

problemów 
  

KPS(13) współpracuje w zespole.   

 

 
3.3. Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo-

wych 

Katego-

ria 

taksono

miczna 

Materiał nauczania 

TG.07.2(3)1 wyjaśnić definicję receptury gastronomicznej. P B  Receptury gastronomiczne. 

 Charakterystyka procesu 

produkcyjnego w 

zakładzie 

gastronomicznym. 

 Metody i techniki 

stosowane w produkcji 

gastronomicznej. 

 Gospodarowanie 

surowcem. 

 Monitorowanie procesu 

produkcyjnego. 

TG.07.2(3)2 opisać budowę receptury gastronomicznej. P B 

TG.07.2(3)3 określić znaczenie receptury gastronomicznej 

jako dokumentu produkcyjnego i rozliczeniowego. 
P C 

TG.07.2(3)4 uzasadnić konieczność posługiwania się 

recepturami gastronomicznymi w procesie produkcyjnym. 
P C 

TG.07.2(4)1 wyjaśnić definicje metody i techniki 

sporządzania potraw i napojów. 
P B 

TG.07.2(4)2 sklasyfikować metody i techniki sporządzania 

potraw i napojów. 
P B 

TG.07.2(4)3 scharakteryzować metody i techniki P C 



 33 

3.3. Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym 

sporządzania potraw lub napojów.  

 
TG.07.2(4)4 ocenić metody i techniki sporządzania potraw 

lub napojów.  
P C 

TG.07.2(7)1 określić zasady racjonalnego wykorzystania 

surowców w produkcji gastronomicznej. 
P C 

TG.07.2(7)2 wyjaśnić pojęcie „zwroty poprodukcyjne”. P C 

TG.07.2(7)3 wskazać możliwość wykorzystania tzw. 

zwrotów poprodukcyjnych. 
P B 

PKZ(TG.c)(3)2 uzasadnić konieczność właściwej 

gospodarki odpadami. 
P C 

TG.07.2(8)1 scharakteryzować zmiany jakie mogą 

zachodzić w żywności podczas poszczególnych procesów 

obróbki technologicznej. 

P C 

TG.07.2(14)3 dokonać analizy procedur dotyczących 

monitorowania CCP w zakładach gastronomicznych. 
P D 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.   

 

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

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem   

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań.   

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane 

działania. 
  

KPS(6) jest otwarty na zmiany.   

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem.   

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

zawodowe. 
  

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej.   

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.    

KPS(11) jest komunikatywny   

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania 

problemów 
  

KPS(13) współpracuje w zespole.   
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3.4. Technologia sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz 

ich ekspedycja  

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo

wych 

Katego-

ria 

taksono

miczna 

Materiał nauczania 

TG.07.2(5)1 określić zasady doboru surowców do 

sporządzenia określonych potraw lub napojów. 
P C 

 Zastosowanie tłuszczów 

spożywczych. 

 Sposoby zagęszczania 

potraw. 

 Technologia sporządzania 

oraz ekspedycja potraw i 

napojów z surowców 

roślinnych – warzywa, 

ziemniaki, grzyby, owoce, 

przetwory zbożowe. 

 Technologia sporządzania 

oraz ekspedycja potraw z 

surowców zwierzęcych – 

mleko i jego przetwory, 

jaja, mięso zwierząt 

rzeźnych, przetwory 

mięsne, podroby, drób, 

dziczyzna, ryby i owoce 

morza. 

 Zupy i sosy. 

 Potrawy półmięsne. 

 Desery i ciasta. 

 Napoje zimne i gorące. 

 Zakąski zimne. 

 Technologia sporządzania 

potraw dietetycznych oraz 

ich ekspedycja. 

 

  

 

 

TG.07.2(5)2 ocenić określony surowiec ze względu na 

możliwość jego zastosowania do sporządzenia określonej 

potrawy lub napoju. 

P C 

TG.07.2(6)1 dobrać racjonalną technikę lub metodę do 

sporządzenia określonej potrawy, napoju lub półproduktu. 
P C 

TG.07.2(6)2 zaplanować etapy sporządzania potraw i napojów 

lub półproduktów. 
P C 

TG.07.2(8)1 scharakteryzować zmiany jakie mogą zachodzić 

w żywności podczas poszczególnych procesów obróbki 

technologicznej. 

P C 

TG.07.2(9)1 wskazać zastosowanie urządzeń części 

produkcyjnej i ekspedycyjnej zakładu gastronomicznego. 
P B 

TG.07.2(9)2 zaplanować gastronomiczne urządzenia 

produkcyjne do wykonania określonych zadań. 
P C 

TG.07.2(10)1 wyjaśnić konieczność kontrolowania stanu 

technicznego urządzeń prze ich użyciem. 
P C 

TG.07.2(11)1 określić charakterystyczne cechy 

organoleptyczne podstawowego asortymentu potraw i 

napojów. 

P C 

TG.07.2(11)2 dobrać przyprawy do określonej potrawy lub 

napoju. 
P C 

TG.07.2(12)1 nazwać podstawowy asortyment zastawy 

stołowej do ekspedycji potraw i napojów. 
P A 

TG.07.2(12)2 rozróżnić zastawę stołową do ekspedycji 

różnych potraw i napojów. 
P B 

TG.07.2(13)1 określić wielkość porcji różnych potraw i 

napojów. 
P C 

TG.07.2(13)2 określić temperaturę podawania różnych potraw 

i napojów. 
P C 

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki.   

 

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

KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem   

KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań.   

KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania.   

KPS(6) jest otwarty na zmiany.   

KPS(7) stosuje techniki i radzenia sobie ze stresem.   

KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności 

zawodowe. 
  

KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej.   

KPS(10) negocjuje warunki porozumień.    

KPS(11) jest komunikatywny   

KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów   

KPS(13) współpracuje w zespole.   
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4. Język obcy w gastronomii 

4.1. Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii  

4.2. Porozumiewanie się podczas pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi 

4.1. Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii 

 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 

Poziom 

wymagań 

programo

wych 

Katego-

ria 

taksono

miczna 

Materiał nauczania 

JOZ(1)1 zastosować kontekst w celu zrozumienia wypowiedzi, 

w której występuje słownictwo specjalistyczne dotyczące 

produkcji gastronomicznej. 

PP D 
 Nazwy potraw i napojów, 

sprzętu i urządzeń 

gastronomicznych oraz 

stanowisk pracy w 

zakładzie 

gastronomicznym. 

 Czynności zawodowe 

kucharza. 

 Informacje handlowe 

dotyczące żywności i 

sprzętu gastronomicznego. 

 Instrukcje obsługi 

urządzeń 

gastronomicznych. 

 Receptury gastronomiczne. 

 Karty menu. 

JOZ(1)2 wyjaśnić sposób wykonania potrawy lub napoju w 

języku obcym. 
P C 

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy receptury na potrawy i 

napoje.  
P C 

JOZ(3)2 wyjaśnić obcojęzyczne informacje zamieszczone na 

opakowaniach środków spożywczych. 
P B 

JOZ(3)3 ocenić pod względem towaroznawczym środek 

spożywczy, na którym znajduje się informacja handlowa w 

języku obcym. 

PP D 

JOZ(3)4 przetłumaczyć na język polski prostą kartę menu. P C 

JOZ(3)5 przetłumaczyć na język obcy prostą kartę menu 

napisaną w języku polskim. 
P C 

JOZ(3)6 wyjaśnić w języku polskim prostą instrukcję, 

napisaną w języku obcym, dotyczącą sposobu wykorzystania 

półproduktu spożywczego.  

P C 

JOZ(4)6 sporządzić, w języku obcym, listę surowców 

niezbędnych do przygotowania posiłku. 
P C  

 
 
 
4.2. Porozumiewanie się podczas pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań 

programo

wych  

Katego-

ria 

taksono

miczna 

 

Materiał nauczania 

JOZ(2)1 zaplanować sposób wykonania polecenia wydanego 

w języku obcym dotyczącego zadań zawodowych kucharza. 
P D 

 Organizacja stanowiska 

pracy kucharza. 

 Planowanie sposobu 

wykonania potrawy lub 

napoju na podstawie 

receptury. 

 Rozmowa z pracodawcą. 

 Porozumiewanie się ze 

współpracownikami. 

 Rozmowa z klientem 

zakładu gastronomicznego. 

 Oferta handlowa zakładu 

gastronomicznego. 

 Informacja reklamowa. 

 Analiza ofert pracy. 

JOZ(2)2 sformułować pytanie dotyczące sposobu wykonania 

zadania. 
P C 

JOZ(4)1 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy 

wykorzystując słownictwo zawodowe. 
P C 

JOZ(4)2 przekazać w języku obcym informacje dotyczące 

wykonywanych prac. 
P C 

JOZ(4)3 przeczytać i przetłumaczyć proste obcojęzyczne 

instrukcje dotyczące stosowanych w gastronomii urządzeń. 
P C 

JOZ(4)4 porozumieć się z zespołem współpracowników w 

języku obcym. 
P C 

JOZ(4)5 przetłumaczyć klientowi nazwę popularnej potrawy 

lub napoju i krótko ją scharakteryzować. 
P C 

JOZ(5)2 wyszukać w różnych źródłach obcojęzyczne 

receptury na potrawy i napoje. 
P C 
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4.2. Porozumiewanie się podczas pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi 
JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych portali internetowych 

przy wyszukiwaniu ofert pracy dla kucharza. 
P C 

 Anons w języku obcym. 

 
JOZ(5)4 porównać zgodność oferty pracy napisanej w języku 

obcym ze swoimi oczekiwaniami lub kwalifikacjami. 
P C 

 
 
 
15. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU 
 
Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami 
ustalonymi na zajęciach początkowych. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz 
zakresu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności, określonych w szczegółowych 
celach kształcenia. 
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów może być dokonywane za pomocą : 

 Sprawdzianów ustnych i pisemnych 

 Testów osiągnięć szkolnych 

 Obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania zadań 
 
Umiejętności intelektualne mogą być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, 
indywidualnych wypowiedzi uczniów oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwracać 
szczególną uwagę na umiejętność zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość 
wypowiedzi oraz posługiwanie się poprawną terminologią. 
Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, 
sprawdzianów i zadan testowych. Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny 
postępów uczniów. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz 
organizacyjnych form pracy uczniów. 
Proces sprawdzania i oceniania powinien być realizowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 
Ocena po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzględniać wyniki 
wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. 
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