
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego 

 

PPRROOGGRRAAMM  NNAAUUCCZZAANNIIAA    

DDLLAA  ZZAAWWOODDUU  KKUUCCHHAARRZZ          551122000011  

TTYYPP  SSZZKKOOŁŁYY::  BBRRAANNŻŻOOWWAA  SSZZKKOOŁŁAA  RRZZEEMMIIEEŚŚLLNNIICCZZAA  II  SSTTOOPPNNIIAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2017 



 
 

2 

 

Opracowanie: Dorota Kamińska 

Renata Jarosińska 

 Piotr Wiśniewski 

 Anetta Adamska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

Spis treści 

 

Wstęp 

I. Ogólne cele kształcenia i wychowania 

II. Ogólne cele kształcenia w zawodzie 

III. Plan nauczania - liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 

dla poszczególnych przedmiotów zawodowych 

IV. Programy nauczania przedmiotów zawodowych 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

3. Język obcy ukierunkowany zawodowo 

4. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 

5. Wyposażenie zakładów gastronomicznych  

 



 
 

4 

Wstęp 

Program nauczania dla zawodu Kucharz opracowany jest z uwzględnieniem wymagań 

określonych w niżej wymienionych dokumentach prawnych:  

• 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.),  

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach z dnia 29 grudnia 2016 r.; 

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół z dnia 20 stycznia 2017 r.,  

• Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego z dnia 22 grudnia 2016 r.;  

• 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.),  

• 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.),  
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• 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 Kwalifikacji typowych 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.).    

 

W programie nauczania dla zawodu Kucharz zestaw celów, treści kształcenia, środków 

dydaktycznych oraz propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

zostały tak dobrane, aby przygotować uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, 

wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku 

pracy. Proponowane w programie nauczania treści mają na celu doskonalenie kompetencji 

kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 

edukacyjnych.  
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Każdy z programów nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych zawiera 

opis: 

• szczegółowych celów kształcenia i wychowania 

• treści nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego 

• sposobów osiągania celów kształcenia i wychowania 

• założonych osiągnięć ucznia 

• propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 

 

 

I. Ogólne cele kształcenia i wychowania  

 

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 
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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. 

Absolwent szkoły zawodowej powinien posiadać wiele różnorodnych kompetencji  

pozazawodowych, które pozwolą mu właściwie funkcjonować we współczesnym, mobilnym 

społeczeństwie, zdominowanym przez procesy globalizacji i informatyzacji.  

Cele kształcenia ogólnego w szerokim zakresie wspierają kształtowanie u młodzieży 

umiejętności pozazawodowych, które ułatwią jej funkcjonowanie na rynku pracy.  

 

Należą do nich np.: 

• umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, 

• umiejętność  zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, 

prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa 

• znajomość języków obcych, 

• umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz 

formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

• umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi , 

• przedsiębiorczość,  

• umiejętność pracy w zespole. 

 

Kompetencje personalne i społeczne uczniów kształtowane w wyniku ukierunkowanej pracy 

wszystkich nauczycieli:  

• obowiązkowość i odpowiedzialność, 

• uczciwość i samodzielność, 

• nastawienie na wspólne działanie i ciągłą poprawę jakości pracy, 
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• kreatywność i konsekwentność w realizacji zadań 

• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, 

• wysoka motywacja do pracy, umiejętność przystosowywania się do szybko 

zmieniającej się rzeczywistości, 

• nieustanne zdobywanie, poszerzanie i aktualizowanie wiedzy (umiejętność uczenia 

się przez całe życie), 

• przestrzeganie zasad kultury i etyki,  

• planowanie działania i zarządzanie czasem,  

• przewidywanie skutków podejmowanych działań, 

• otwartość na zmiany, 

• stosowanie techniki radzenia sobie ze stresem,  

• przestrzeganie tajemnicy zawodowej,  

• negocjowanie warunków porozumień,  

• komunikatywność,  

• stosowanie metod i technik rozwiązywania problemów.  

Są to postawy i kompetencje ponad zawodowe, niezbędne w działaniach pracowniczych, 

które są wspólne z celami kształcenia ogólnego. Te umiejętności są kształtowane jako cel 

wspólny na poszczególnych etapach edukacji zarówno przez  nauczycieli przedmiotów 

zawodowych jak i ogólnych 

 

 

II. Ogólne cele kształcenia w zawodzie 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach 

współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na 

zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich 

realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, 

na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja 

procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, 
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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. 
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III. Plan nauczania 

 

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia 

Zawód: Kucharz 

Podbudowa programowa: gimnazjum 

Lp. Przedmioty nauczania 
Liczba godzin tygodniowo 

w trzyletnim okresie nauczania 

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 

2 Podejmowanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej 

1 

3 Język obcy ukierunkowany 
zawodowo 

3 

4 Technologia gastronomiczna z 
towaroznawstwem 

12 

5 Wyposażenie zakładów 
gastronomicznych  

2 
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IV. Programy  nauczania przedmiotów zawodowych 

 

1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 

Głównym celem nauczania przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy jest zdobycie 

przez uczniów nawyków stosowania w codziennej pracy zasad właściwej jej organizacji oraz 

zasad bezpiecznego i higienicznego sporządzania potraw i napojów oraz obsługi urządzeń. 

Równie ważne jest wyposażanie uczniów w odpowiednią wiedzę, niezbędną w zawodzie 

kucharz. W wyniku kształcenia uczeń powinien umieć: 

 wskazywać odpowiednie metody organizacji pracy i stanowisk, wpływające na 

kształtowanie bezpiecznych , higienicznych oraz ergonomicznych warunków pracy, 

 bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bhp, ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-epidemiologicznej oraz ochrony 

środowiska, 

 dobierać i stosować odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do 

wykonywanych prac, 

 wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, 

 rozpoznawać czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, występujące 

w procesie pracy, 

 określać sposób i skutki oddziaływania poszczególnych czynników na zdrowie oraz 

bezpieczeństwo pracowników, 

 udzielać pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach, 

 stosować zasady higieny, dotyczące pracowników gastronomii, 

 wyjaśniać skutki nieprzestrzegania higieny osobistej, 

 określać stan higieny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu oraz planować prace 

porządkowe, określać znaczenie zasad higieny w produkcji żywności, podczas jej 

transportu, przechowywania i dystrybucji,  

 stosować wybrane przepisy kodeksu pracy, 

 umożliwienie wszechstronnego rozwoju ucznia, 
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 motywowanie i wskazywanie kierunków poszerzania swej wiedzy oraz kształcenia 

ustawicznego, 

 kształcenie postaw odpowiedzialności za siebie i innych, 

 integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów zawodowych, 

 kształcenie nawyków właściwego organizowania pracy, 

 kształcenie nawyków bezpiecznego wykonywania pracy, 

 kształcenie nawyków pracy higienicznej, 

 kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, 

 kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z technologii 

informacyjnej, 

 kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków, 

 kształcenie umiejętności pracy w zespole,  

 przygotowanie do życia w społeczeństwie, 

 kształtowanie postawy tolerancji, 

 kształtowanie postawy prozdrowotnej, 

 

Treści nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo ważnym przedmiotem w cyklu kształcenia 

kucharza, gdyż wyposaża absolwenta w nawyki, umiejętności 

 i wiadomości niezbędne w przyszłej pracy zawodowej oraz ułatwia mu prawidłowe 

funkcjonowanie w społeczeństwie. Treści programowe ujęto w następujących działach: 

Podstawowe wiadomości z zakresu prawnej ochrony pracy. 

Drobnoustroje i zdrowie człowieka. 

Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. 

Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz życia osobistego 

pracownika. 

Szkodliwości i choroby zawodowe. 

Higiena w zakładzie gastronomicznym. 
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Bezpieczeństwo i higiena produkcji gastronomicznej oraz przechowywania, zbytu  

i transportu żywności. 

Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych pracujących pod ciśnieniem. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wypadki przy pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Wybrane zagadnienia prawne. 

Treści kształcenia (działy programowe) zgodne z podstawą programową 

1. Podstawowe wiadomości z zakresu prawnej ochrony pracy  

Praca i relacje między pracownikiem a pracodawcą. Kodeks pracy. Organizacja pracy w 

zakładach. Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w zakładzie, Higiena pracy, 

normatywy określające warunki higieny pracy, choroby zawodowe, Wypadki przy pracy i 

zagrożenia wypadkowe, Obowiązki kierownictwa i załogi w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp, Nadzór państwowy i związkowy nad przestrzeganiem zasad bhp. 

2. Drobnoustroje i zdrowie człowieka 

Drobnoustroje w środowisku, Zakażenia i choroby zakaźne, Odporność organizmu na 

zakażenie i oporność drobnoustrojów na leczenie, Zapobieganie chorobom zakaźnym i ich 

zwalczanie, Drobnoustroje w żywności, Choroby zakaźne przenoszone przez żywność, 

Choroby pasożytnicze przenoszone przez żywność, Zanieczyszczenia chemiczne żywności. 

Niebakteryjne zatrucia pokarmowe. 

3. Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. 

Praca i jej rodzaje, Podstawy fizjologii i ergonomii pracy, Praca dynamiczna i statyczna, 

Rytmy pracy, Dobór pracowników do wykonywanej pracy, Zmęczenie, przemęczenie i 

odpoczynek, Higiena w życiu codziennym.  

4. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz życia osobistego 

pracownika. 
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Organizacja pracy i wyposażenie stanowisk roboczych, Wymagania 

budowlano−techniczne wobec budynków i pomieszczeń, Warunki klimatyczne, Środowisko 

w pomieszczeniach mieszkalnych i zakładach pracy, Mikroklimat pomieszczeń, Wentylacja 

pomieszczeń, Oświetlenie pomieszczeń. 

5. Szkodliwości i choroby zawodowe. 

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy, Uciążliwości wynikające z charakteru pracy lub jej 

organizacji, Czynniki szkodliwe i uciążliwości w zakładach gastronomicznych, Zasady 

stwierdzania chorób zawodowych, Niektóre stany chorobowe nieobjęte wykazem chorób 

zawodowych. 

6. Higiena w zakładzie gastronomicznym. 

Wymagania higieniczno−sanitarne dotyczące otoczenia zakładu, Usytuowanie 

pomieszczeń, Wygląd i standard wykończenia pomieszczeń, Funkcjonalność zakładu 

gastronomicznego, Zaopatrzenie w wodę zimną i gorącą, Wewnętrzna instalacja 

wodociągowo−kanalizacyjna, Usuwanie nieużytkowych stałych odpadów (śmieci), 

Zabezpieczenie zakładu gastronomicznego przed szkodnikami żywności i ich zwalczanie. 

7. Bezpieczeństwo i higiena produkcji gastronomicznej oraz przechowywania, zbytu i 

transportu żywności. 

Systemowe rozwiązania problemów bezpieczeństwa produkcji żywności, Organizacja 

przyjęcia dostaw środków spożywczych, Magazynowanie środków spożywczych, Zasady 

izolacji surowej żywności, półproduktów i gotowych wyrobów, Wymagania wobec stołów 

produkcyjnych. Kuchenne urządzenia grzejne, Produkcja potraw z mięsa i drobiu, Produkcja 

potraw mącznych i nabiałowych, Produkcja zimnych dań bufetowych, Produkcja deserów, 

Higieniczne zasady porcjowania i wydawania potraw, Mycie naczyń kuchennych i sprzętu 

produkcyjnego, Mycie i wyparzanie naczyń stołowych, Gromadzenie i usuwanie odpadków, 

Higiena transportu wewnętrznego surowej żywności i gotowych potraw, Higieniczne warunki 

sprzedaży potraw poza zakładem, Mycie i sprzątanie pomieszczeń zakładu 

gastronomicznego, Higiena osobista pracowników gastronomii, badania lekarskie i 

wymagane kwalifikacje w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP). 
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8. Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych pracujących pod ciśnieniem. 

Urządzenia elektryczne. Porażenia prądem, Napięcie bezpieczne. Uziemienie i zerowanie, 

Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń elektrycznych, Ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pracujących pod ciśnieniem, 

Substancje chemiczne łatwopalne i wybuchowe. 

9. Ochrona przeciwpożarowa. 

Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy, Elektryczność statyczna, Zasady obowiązujące 

przy prowadzeniu akcji ratowniczo−gaśniczej, Rodzaje gaśnic pożarowych. Hydronetki wodne 

i pianowe, Państwowa Straż Pożarna i ochrona przeciwpożarowa w Polsce. 

10. Wypadki przy pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Zagrożenia wypadkowe i zapobieganie wypadkom w gastronomii, Przedmedyczna pomoc 

doraźna — wiadomości ogólne. 

11. Wybrane zagadnienia prawne. 

Rodzaje umów o pracę i zasady ich rozwiązywania, Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, 

Profilaktyczna ochrona zdrowia i opieka lekarska, Profilaktyczne badania lekarskie, Ochrona pracy 

młodocianych i kobiet, Szkolenia pracowników z zakresu bhp, Ochrony indywidualne oraz odzież 

ochronna i robocza. 

 

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 

Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy jest bardzo ważny dla kucharza. 

Jego zadaniem jest wyposażenie uczniów w wiedzę, nawyki i umiejętności, warunkujące 

prawidłowe wykonywanie przez nich pracy zawodowej oraz właściwe funkcjonowanie w 

zakładzie pracy i w społeczeństwie. Wiedza, zdobyta w ramach przedmiotu, ma uświadomić 

uczniowi jego odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi, korzystających z usług gastronomii. 

Narzuca ona konieczność przestrzegania rygorystycznych wymagań higienicznych, 

dotyczących przede wszystkim higieny osobistej ucznia oraz dbałości o zdrowie fizyczne i 

psychiczne. Równie ważna jest higiena stanowiska pracy, pomieszczeń produkcyjnych, 
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higiena produkcji potraw i ich przechowywania oraz higiena całego zakładu 

gastronomicznego. 

Istotną rolę odgrywa konieczność przestrzegania wszystkich przepisów higienicznych, 

wynikających m.in. z wprowadzania w zakładach pracy systemów gwarantujących jakość 

zdrowotną żywności – GHP, GMP i HACCP 

Na mocy nowelizacji Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z I I maja 

2001 r. oraz jej nowelizacji z 24 lipca 2002 r. małe przedsiębiorstwa były zobowiązane 

natychmiast do wdrożenia r udokumentowania zakładowych zasad Dobrej Praktyki 

Higienicznej (ang. GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP). 

Na mocy tej samej ustawy średnie i duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do 

wprowadzenia systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli) do dnia 31 

grudnia 2003 r. 

W ramach realizacji przedmiotu uczeń zostanie wyposażony w wiedzę, dotyczącą 

zagrożeń, występujących w pracy kucharza oraz pozna sposoby minimalizowania ich. Wiedza 

ta będzie przez niego stosowana w codziennej pracy zawodowej. 

Z zagrożeniami łączy się tematyka wypadków przy pracy, z której uczeń pozna nie tylko 

najczęstsze wypadki przy pracy kucharza oraz ich przyczyny, ale również zapozna się ze 

sposobami udzielania pomocy przedlekarskiej i postępowania powypadkowego. Zostanie 

wyposażony w wiedzę, dotyczącą pracy bezpiecznej, co pozwoli unikać niebezpiecznych 

zdarzeń podczas przyszłej pracy zawodowej. 

W trakcie nauczania przedmiotu uczeń zostanie wyposażony w wiedzę dotyczącą 

prawidłowej organizacji pracy, co umożliwi mu sprawne wykonywanie pracy kucharza. 

Uczeń pozna również obowiązujące przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej sanitarno-

epidemiologicznej oraz ochrony środowiska, zapozna się również z podstawowymi 

przepisami kodeksu pracy. 
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Opis założonych osiągnięć ucznia 

Uczeń: 

 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 

przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

 rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony 

pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

 przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 

związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku 

pracy; 

 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

 organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; 

 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa 

dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia. 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

Ogólne wymagania na oceny semestralne (końcowe) przedstawiono poniżej. 

Ocenę niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet minimum 

podstawowych wiadomości z danego przedmiotu. Uczeń nie potrafi on rozwiązać prostych 

zadań, nawet przy pomocy nauczyciela. 

Ocenę dopuszczający - uczeń otrzyma, gdy korzysta z uwag i pomocy nauczyciela 

oraz potrafi rozwiązać proste zadania typowe dla danego przedmiotu. Jego braki są dość 

duże, często niewiele opanował z podstawowych wiadomości danego przedmiotu. 
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Nauczyciel, wystawiając ocenę dopuszczającą, musi dokonać wnikliwej analizy i zastanowić 

się, czy uczeń da radę nadrobić braki. 

Ocenę dostateczny - uczeń otrzyma, gdy opanuje podstawowe wiadomości  

z przedmiotu na tyle, że jest w stanie czynić dalsze postępy w uczeniu się, potrafi rozwiązać 

zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela. 

Ocenę dobry - uczeń otrzyma, gdy poprawnie będzie rozwiązywać samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu, a jego wiadomości i umiejętności 

pozwalają na rozumienie większości materiału. 

Ocenę bardzo dobry - uczeń otrzyma, gdy opanuje cały zakres zrealizowanych treści 

programowych. Powinien sprawnie posługiwać się zdobytymi wiadomościami  

i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązywać problemy zadane przez nauczyciela oraz inne 

niż pokazywane i rozwiązywane w klasie.  

Ocenę celujący - uczeń otrzyma na koniec semestru, gdy będzie startować np. z danego 

przedmiotu w olimpiadzie i zajmie punktowane miejsce w finale wojewódzkim, krajowym. 

Na lekcjach będzie się starał wykazać wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza 

program - niech inni zobaczą, że jego zainteresowania są rozległe, że potrafi rozwiązać wiele 

problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, innych niż na lekcjach. Musi pokazać, 

że umie więcej niż inni uczniowi. Powinien być twórczy, rozwijać swoje uzdolnienia.  
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2. PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: 

 wyjaśnić pojęcia: rynek, popyt, podaż, prawo popytu, prawo podaży, pieniądz, PKB, 

wzrost gospodarczy, bezrobocie, inflacja, podatek, eksport, import, budżet, przychód, 

dochód, zysk, 

 wymienić podstawowe podmioty w gospodarce oraz określić ich znaczenie i funkcje, 

 wymienić: źródła prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy, cechy stosunku 

pracy, rodzaje umów regulowanych Kodeksem pracy, składowe umowy  pracę, 

sposoby rozwiązania stosunku pracy, 

 podać długości okresów wypowiedzenia w zależności od stażu pracy oraz rodzaju 

umowy, 

 podać wymiar urlopu pracowniczego w zależności od stażu pracy, 

 stosować odpowiednie przepisy Kodeksu pracy w zależności od sytuacji problemowej, 

 wyjaśnić na czym polega ochrona danych osobowych oraz posługiwać się przepisami  

ustawy  regulującej czynności w tym zakresie, 

  wymienić i scharakteryzować działania państwa w ramach prowadzonej polityki 

fiskalnej, 

 posługiwać się przepisami ustawy  dotyczącej regulowania zobowiązań podatkowych 

oraz kontrolą podatkową, 

 identyfikować i analizować przepisy prawa autorskiego, 

 wymienić skutki niestosowania się do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz nieprzestrzegania przepisów prawa podatkowego i autorskiego, 

 wymienić i korzystać z aktów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych 

rodzajów przedsiębiorstw, 

 opracować czynności wykonywanie podczas legalizacji własnej działalności 

gospodarczej, 

 wymienić formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw oraz wybrać właściwą dla 

własnej działalności, 

 wskazać i przygotować dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia 

działalności gospodarczej, 
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 dobrać formę opodatkowania działalności,  

 opracować biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej, 

 wymienić i scharakteryzować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa 

funkcjonujące w branży,   

 wskazać na powiązania oraz inicjować wspólne przedsięwzięcia danej firmy z innymi 

przedsiębiorstwami w branży, 

 analizować czynniki kształtujące popyt na usługi świadczone przez firmy branży, 

 określić zasady organizacji stanowiska pracy biurowej z uwzględnieniem zasad 

ergonomii, 

 stosować zasady formułowania i formatowania pism, 

 sporządzać pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 wykonywać czynności związane z przyjmowaniem korespondencji z zewnątrz 

przedsiębiorstwa, 

 obsługiwać techniczne urządzenia biurowe, 

 stosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 

gospodarczej, 

 określić instrumenty marketingu mix, 

 dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności gospodarczej w branży 

gastronomicznej, 

 opracować kwestionariusz badania ankietowego dotyczącego potrzeb klientów oraz 

analizować potrzeby klientów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, 

 planować działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, 

 stosować zasady normalizacji, 

 określić rodzaje kosztów i przychodów działalności gospodarczej w branży 

gastronomicznej  oraz określić ich wpływ na wynik finansowy, 

 wskazać możliwości optymalizowania kosztów i przychodów prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

 postępować etycznie oraz znać zachowania nieetyczne w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, 

 poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, 

 wykazać się konsekwencją w realizacji podejmowanych działań, 
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 dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia, 

 stosować techniki radzenia sobie ze stresem, 

 samodzielnie wyszukiwać i aktualizować wiedzę ekonomiczną, 

 korzystać z różnych źródeł informacji zawierających wiedzę ekonomiczną, 

 rozumieć konieczność ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 przestrzegać tajemnicy zawodowej, 

 angażować się w realizację wykonywanych zadań, 

 przewidywać konsekwencje podjętych działań, 

 stosować zasady negocjacji, 

 stosować zasady pracy zespołowej. 

 

Treści nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego 

Rynek i jego elementy. Mechanizm rynkowy. Wzrost gospodarczy i jego wskaźniki. 

Inwestowanie własnych pieniędzy. Bezrobocie i inflacja – problemy makroekonomiczne 

w gospodarce rynkowej.  

Polityka monetarna. Wymiana gospodarcza z zagranicą. Podmioty w gospodarce 

rynkowej.  

Źródła prawnej ochrony pracy. Podstawowe zasady prawa pracy. Stosunek pracy. 

Rodzaje umów o pracę. Elementy umowy o pracę. Sposoby rozwiązywania umów o 

pracę. Prawo do wypoczynku. Ochrona pracy młodocianych. Ochrona danych 

osobowych. Polityka fiskalna. Ordynacja podatkowa. Prawa autorskie. 

Istota i rodzaje przedsiębiorstw. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. 

Ustawy regulujące uruchamianie i prowadzenie firm. Dokumenty niezbędne przy 

zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwa i instytucje branży gastronomicznej. Możliwości i zasady 

kooperacji przedsiębiorstw w branży. 

Organizacja stanowiska pracy. Korespondencja przedsiębiorstwa. 

Urządzenia i programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Rodzaje instrumentów działań marketingowych. Produkt, cena, dystrybucja i 

promocja jako elementy marketingu mix. 
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Innowacje w firmie. Zasady normalizacji. 

Koszty przedsięwzięcia i źródła jego finansowania. 

Człowiek jako istota społeczna a jednostka organizacyjna. 

 

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 

W trakcie realizacji programu nauczania przedmiotu podejmowanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej nauczyciel powinien stosować różnorodne sposoby 

postępowania zmierzające do osiągnięcia zamierzonych celów kształcenia i 

wychowania. 

Osiągnięciu szczegółowych celów pomocny będzie aktywny udział uczniów w lekcji, 

który można uzyskać poprzez dobór odpowiednich metod nauczania. Dlatego w 

procesie nauczania-uczenia się praca z podręcznikiem i pogadanka mogą  być wstępem 

do rozwiązywania problemu lub do dyskusji, natomiast w głównej mierze należy 

stosować metody aktywizujące, np. dyskusję, burzę mózgów, metodę sytuacyjną, 

metodę symulacyjną, metodę projektów, studium przypadku. Wskazane jest 

wykorzystanie metody portfolio, w ramach której uczeń wpina sporządzone przez 

siebie dokumenty do teczki, która będzie mogła być wykorzystana po zakończeniu 

kształcenia. Zgromadzone dokumenty przydatne okażą się, kiedy uczeń będzie musiał 

np. sporządzać dokumenty aplikacyjne lub dokumenty związane z podejmowaniem 

działalności gospodarczej. 

Ważną rolę odgrywają także metody oparte na bezpośrednich kontaktach, takie jak 

spotkania i wycieczki dydaktyczne. Dzięki wykorzystaniu tych metod uczeń ma 

możliwość skonfrontować zdobytą wiedzę z praktyką gospodarczą. 

Podczas realizacji treści programowych należy różnicować zadania dla 

poszczególnych grup uczniów, w zależności od ich aktualnych możliwości 

intelektualnych. 

Przykładowymi tematami ćwiczeń wykonywanych na lekcjach z przedmiotu 

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej mogą być: 

 poszukiwanie zależności między elementami rynku. Ustalanie punktu równowagi 

rynkowej, obliczanie PKB, obliczanie wskaźnika bezrobocia, obliczanie wskaźnika 

inflacji, wypełnianie deklaracji PIT, 
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 obliczanie długowi okresów wypowiedzenia, obliczanie długości urlopów 

pracowniczych, analiza fragmentów Ustawy o ochronie danych osobowych, 

obliczanie wielkości podatku, rozwiązywanie kazusów prawnych dotyczących prawa 

pracy oraz prawa autorskiego, 

 wypełnianie formularza CEIDG, wniosku RG-1, NIP-1, NIP-2, NIP-D, ZUA ZPA, 

wyszukiwanie aktów prawnych za pomocą przeglądarki internetowej, 

 analizowanie zadań i sposobów działania przedsiębiorstw i podmiotów branży 

gastronomicznej, 

 wykorzystanie programu Microsoft Word do tworzenia korespondencji, 

  obsługi urządzeń typu drukarka, bindownica, skaner, telefon, faks, omówienie 

podstawowych programów komputerowych wspomagających pracę  sekretariatu, 

 ćwiczenia służące dobieraniu odpowiednich instrumentów marketingowych 

wykorzystywanych do prowadzenia przedsiębiorstwa w branży gastronomicznej, 

opracowanie kwestionariusza ankiety, 

 rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczania wyniku finansowego, 

 przygotowanie przez uczniów projektu, którego realizacja wymaga wykorzystania 

umiejętności współpracy w grupie, zadawanie prac domowych, których realizacja 

wymaga poszukiwania informacji ekonomicznej z różnych źródeł. 

 

Opis założonych osiągnięć ucznia 

Uczeń: 

 stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej, 

 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego, 

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między 

nimi, 

 analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży, 

 inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami w branży, 
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 prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

 planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej, 

 optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej, 

 przestrzega zasady kultury i etyki, 

 jest kreatywny i konsekwentny w realizacji działań, 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, 

 jest otwarty na zmiany, 

 radzi sobie ze stresem, 

 aktualizuje wiedzę oraz doskonali umiejętności zawodowe, 

 przestrzega tajemnicy zawodowej, 

 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, 

 potrafi negocjować warunki porozumień, 

 współpracuje w zespole. 

 

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 

2007 r., poz. 562, z późn. zm.) ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie 

ucznia. W ramach przedmiotu podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

oceniane są osiągnięcia edukacyjne ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega 

na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

O wymaganiach edukacyjnych uczniowie powinni zostać przez nauczyciela poinformowani na 

początku roku szkolnego. 

Ocena osiągnięć ucznia nie powinna ograniczać się jedynie do rozpoznawania stopnia 

opanowania wiadomości i umiejętności. Powinna ona uwzględniać także następujące 

kryteria: 
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a) biegłość, z jaką uczeń wykonuje zadania (zadanie może być wykonane szybciej lub wolniej, 

przy pierwszej lub kolejnej próbie, bezbłędnie lub z błędem zauważonym i poprawionym 

przez ucznia); 

b) formę opracowania – estetyka opracowania, czytelne zapisywanie liczb; 

c) formę wypowiedzi – dobór argumentów, komunikatywność, używanie języka 

ekonomicznego; 

d) organizowanie pracy własnej przy wykonywaniu zadań; 

e) samokontrolę; 

f) wykorzystywanie komputera do wykonywania zadań; 

g) portfolio ucznia. 

Wymienione powyżej kryteria powinny być podstawą zróżnicowania ocen pozytywnych. 

W procesie oceniania osiągnięć ucznia należy posłużyć się procentowymi kryteriami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W procesie oceniania osiągnięć uczniów można 

także posługiwać się kryteriami opisowymi.  

Proponuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia z zakresu przedmiotu 

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej: 

1. prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, testy), 

2. odpowiedzi ustne, 

3. ocena portfolio ucznia, 

4. ocena wykonywanych ćwiczeń, 

5. ocena prac domowych (ćwiczenia, notatki z obserwacji dokonanych przez ucznia, notatki z 

wycieczek edukacyjnych, notatki dotyczące bieżących wydarzeń gospodarczych), 

6. ocena zadań praktycznych wykonywanych przez ucznia, 

7. ocena zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego, 

8. ocena pracy na lekcji (wypowiedzi ustne, udział w dyskusji, obserwacja zaangażowania 

uczniów w czasie wykonywania zadań w grupie), 

9. udział w konkursach przedmiotowych. 
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W związku z tym, że w procesie nauczania-uczenia się na przedmiocie podejmowanie i 

prowadzenie działalności gospodarczej będą wykorzystywane wiadomości i umiejętności 

zdobyte przez uczniów w gimnazjum, wskazane jest przeprowadzenie badania 

diagnostycznego. Jako narzędzie pomiaru mogą być wykorzystane testy z zadaniami 

zamkniętymi. Przeprowadzenie takiego testu na początku procesu nauczania-uczenia się 

pozwoli wyodrębnić tych uczniów, z którymi konieczna będzie praca indywidualna, w celu 

dostosowania poziomu ich wiadomości i umiejętności do poziomu pozostałych uczniów. 
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3. JĘZYK OBCY UKIERUNKOWANY ZAWODOWO 

 

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 

 Opanowanie przez ucznia podstawowych funkcji językowych oraz środków 

językowych  (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) 

umożliwiających realizację zadań zawodowych w prostych sytuacjach związanych z 

nauczanym zawodem. 

 Opanowanie kompetencji językowej umożliwiającej komunikowanie się w typowych 

sytuacjach życia codziennego. 

 Opanowanie kompetencji językowej umożliwiającej ogólne rozumienie sensu 

wypowiedzi ze słuchu. 

 Opanowanie kompetencji językowej umożliwiającej rozwijanie sprawności czytania 

podstawowych tekstów. 

 Opanowanie kompetencji językowej umożliwiającej rozwijanie sprawności pisania 

podstawowych tekstów. 

 Zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów na krajowym oraz zagranicznym rynku 

pracy. 

 Podnoszenie poziomu kulturowego oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec 

innych kultur, odrzucenia stereotypów oraz dialogu między różnymi narodami. 

 Ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia 

społecznego. 

 Podwyższenie umiejętności planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju 

zawodowego.  

 Motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. 

 Rozwijanie umiejętności działania w zespołowych formach pracy. 
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 Rozwijanie umiejętności adaptacji w nowym, obcym kulturowo i językowo 

środowisku.  

Treści nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego 

Materiał nauczania jest uszczegółowieniem treści, zawartych w podstawie programowej, 

dotyczącej kształcenia w zawodzie „kucharz”. Obejmuje swym zakresem przede wszystkim 

katalog intencji językowych oraz zasób słownictwa, niezbędnego do wyrażania intencji 

komunikacyjnych.  

Do najważniejszych intencji komunikacyjnych należą m.in.: 

zdobywanie i wymiana informacji, opisywanie, relacjonowanie, komentowanie wydarzeń, 

wyrażanie uczuć, postaw, opinii i życzeń, negocjowanie i perswadowanie, posługiwanie się 

zwrotami konwencjonalnymi, sterowanie procesem komunikacji. 

Zakres tematyczny, przewidziany do realizacji w ramach języka obcego, ukierunkowanego 

zawodowo w zawodzie „kucharz” przedstawia się następująco: 

 Nazwy i podział produktów żywnościowych 

 Piramida żywienia 

 Zamawianie jedzenia i picia w restauracji 

 Dania i potrawy 

 Czynności związane z gotowaniem i przyrządzaniem potraw 

 Przepisy kulinarne 

 Naczynia i sprzęt kuchenny 

 Opakowania i pojemniki 

 Zdrowa dieta – dobre i złe nawyki żywieniowe 

 Kuchnia polska i jej charakterystyka 

 Tradycje kulinarne innych narodów 

 Bezpieczne gotowanie – zasady bezpieczeństwa w kuchni 

 Jednostki miar i wag; ceny 

 Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie człowieka 

 Wartości odżywcze produktów żywnościowych 

 Zakupy w sklepie spożywczym surowców do produkcji 
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 Typy lokali gastronomicznych 

 Zasady tworzenia menu 

 Żywność genetycznie modyfikowana 

 Zakażenia i zatrucia pokarmowe 

 Zarządzanie lokalem gastronomicznym 

 

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 

1. Gramatyka: 

Gramatyka nie jest nadrzędnym celem w nauczaniu, a jedynie narzędziem 

ułatwiającym komunikację pośrednią i bezpośrednią. Zagadnienia gramatyczne należy 

omawiać na podstawie wcześniej poznanego słownictwa, w konkretnym kontekście 

sytuacyjnym. Z całego zagadnienia gramatycznego wybierany jest aspekt potrzebny do 

realizacji danej partii materiału. Zaleca się stosować 2 metody nauczania gramatyki: 

indukcyjną: reguły gramatyczne uczeń przyswaja z kontekstu lub analizie kilku przykładowych 

zdań lub fragmentu tekstu i  dedukcyjną: nauczyciel objaśnia regułę i podaje przykład 

zastosowania. Zaprezentowany materiał  należy utrwalić poprzez ćwiczenia wdrażające 

i utrwalające – powtarzanie, podstawianie, przekształcanie, uzupełnianie luk, technika 

wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, tłumaczenie na język obcy.  

2. Słownictwo: 

Nauczanie leksyki przebiega w 3 etapach – prezentacja, utrwalanie i powtarzanie. 

Poznawanie i utrwalanie słownictwa będzie odbywać się w kontekście sytuacyjnym. Nie 

należy ograniczać się jedynie do przetłumaczenia słowa; można także wyraz/zwrot 

zademonstrować, wskazując na przedmiot lub wykonać czynność, którą opisuje dany wyraz. 

Najczęściej stosowane techniki pracy ze słownictwem to:  

- porządkowanie słów na kategorie semantyczne 

- tworzenie map semantycznych (asocjogramów) 

- podawanie synonimów, antonimów, przykładów użycia 

- słowotwórstwo – dodawanie przyrostków, przedrostków 

- rozwiązywanie krzyżówek, rebusów 
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   - rozsypanka literowa 

- hierarchizowanie, kategoryzowanie 

- dopasowywanie wyrazów do ilustracji 

- odgadywanie znaczenia na podstawie obrazka 

- wskazywanie wyrazu niepasującego do pozostałych 

- test wielokrotnego wyboru 

- tłumaczenia 

3. Zasady ortografii i wymowy: 

Skuteczna i sprawna komunikacja wymaga znajomości podstawowych zasad ortografii, 

intonacji i wymowy, tak by umożliwić pozbawioną zakłóceń komunikację z rodowitym 

użytkownikiem języka.  Poza tradycyjnymi ćwiczeniami w rozpoznawaniu i reprodukcji głosek 

na poziomie wyrazu można wprowadzić następujące ćwiczenia: 

- głośne powtarzanie całych zdań za nagraniem lub czytanie jednocześnie z nagraniem 

- wystukiwanie rytmu zdania 

- sygnalizowanie gestem przebiegu melodii zdania 

4. Rozwój sprawności i kompetencji językowych 

a) słuchanie 

Nauczanie słuchania jest procesem złożonym, dlatego należy wprowadzać na lekcji 

techniki ćwiczeniowe poprzedzające i towarzyszące słuchaniu oraz technik po wysłuchaniu 

tekstu. 

Techniki poprzedzające słuchanie – ukierunkowanie poprzez element wizualny (obrazek, 

zdjęcie) na tematykę tekstu słuchanego, zaktywizowanie wcześniej poznanego słownictwa                  

i wprowadzenie nowych struktur leksykalnych niezbędnych do zrozumienia tekstu. 

Techniki towarzyszące słuchaniu tekstu – dopasowywanie tekstu do obrazka, ułożenie 

obrazków w odpowiedniej kolejności, wyeliminowanie obrazka niezgodnego z treścią tekstu, 

uzupełnianie tabeli prawda/fałsz. 

Techniki po wysłuchaniu tekstu – ćwiczenia prawda/fałsz, wielokrotny wybór, stawianie 

pytań i odpowiedzi. 

b) czytanie ze zrozumieniem 

Celem tej sprawności jest rozumienie prostych, autentycznych tekstów, dotyczących 

tematów związanych z pracą, nauką zawodu oraz aktualnych i interesujących uczniów 
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problemów. Czytane teksty powinny mieć walor rzeczywistego informowania i wzbogacania 

wiedzy ogólnej.  

Ćwiczenia wykonywane przed czytaniem tekstu – aktywizacja wiedzy ogólnej, formułowanie 

hipotez do treści; asocjogram, przewidywanie treści tekstu w oparciu o ilustrację, tytuł, 

przewidywanie słów kluczy nieznanego jeszcze tekstu. 

Ćwiczenia wykonywane podczas czytania tekstu – nakierowanie na najważniejsze elementy 

tekstu oraz utrzymanie koncentracji na prezentowanym tekście; podkreślanie słów kluczy, 

ćwiczenie prawda/fałsz, zadanie wielokrotnego wyboru, układanie ilustracji w kolejności 

zgodnej z treścią tekstu. 

Ćwiczenia wykonywane po przeczytaniu tekstu – sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu; 

streszczenie tekstu – w języku polskim lub obcym, odpowiedzi na pytania do tekstu, zadania 

prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, przyporządkowania 

c) mówienie 

Podczas nauki mówienia w języku obcym należy zwracać uwagę nie tylko na 

poprawność językową, lecz na długość wypowiedzi, płynność, swobodę w budowaniu 

wypowiedzi oraz skuteczność w przekazaniu informacji. Ćwiczenia w mówieniu należy 

rozpoczynać od budowania wypowiedzi jednozdaniowych. W trakcie nauki rozszerzamy 

wypowiedź. Ćwiczenia w mówieniu opierają się na pracy w parach lub małych grupach. 

Należy zaopatrzyć uczniów w środki ułatwiające wykonanie zadania – kartki z rolami, 

schematy dialogów, listy potrzebnych zwrotów. Można skorzystać z pomocy wizualnych – 

historyjka obrazkowa, nagranie audio. Mówienie ćwiczymy za pomocą następujących 

ćwiczeń – odgrywanie dialogu, gry symulacyjne, interpretacja zdjęcia. 

d) pisanie 

Pisanie, jako sprawność samodzielna dotyczy znajomości korespondencji e-mailowej                         

i listownej w sferze prywatnej i zawodowej, przysłanie wiadomości poprzez smsy i portale 

społecznościowe, pisanie kart pocztowych, notatek, uzupełnianie formularzy różnego 

rodzaju. Przy nauce pisania należy wykorzystywać ćwiczenia przedkomunikacyjne, czyli 

odwzorowanie tekstu, uzupełnianie luk, aż do samodzielnej produkcji tekstu. 
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Opis założonych osiągnięć ucznia  

1. Uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, 

ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych. 

2. Uczeń interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych 

artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka. 

3. Uczeń analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych 

czynności zawodowych. 

4. Uczeń formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające 

komunikowanie się w środowisku pracy. 

5. Uczeń korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 

Nauczyciel ma za zadanie systematycznie oceniać wiedzę i umiejętności przedmiotowe oraz 

postęp ucznia stosując następując formy kontroli: 

1. Kontrola bieżąca – dostarcza informacji o tym, w jakim stopniu uczniowie opanowali 

aktualnie omówiony materiał. Kontrola bieżąca może przybrać formę obserwacji uczniów 

w czasie lekcji, odpytywania ustnego, kartkówek lub sprawdzianów,  czy też pisemnego 

zadania domowego. 

2. Kontrola okresowa – informuje o ogólnym poziomie opanowania języka w dłuższym  

czasie (semestr, rok szkolny, cykl nauczania) i sprawdza większe partie materiału. 

Sprawdzanie stopnia opanowania sprawności językowych i elementów języka powinno być 

przeprowadzane za pomocą odpowiednio skonstruowanych testów obiektywnych                              

i subiektywnych przy zastosowaniu jasnych i znanych uczniom kryteriów. 

Testy obiektywne to testy, które składają się z zadań zamkniętych, takich jak: 

• wielokrotny wybór, 

• przyporządkowywanie, 

• prawda – fałsz. 

Są one obiektywne, ponieważ sprawdza się je za pomocą klucza odpowiedzi, a ilość 

poprawnych odpowiedzi jest ograniczona. Za pomocą testów obiektywnych można 

sprawdzać znajomość gramatyki, leksyki oraz sprawności słuchania i czytania ze 

zrozumieniem. 
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Testy subiektywne to testy, które składają się z zadań otwartych, takich jak: 

• zadania z luką, 

• zadania krótkiej odpowiedzi (odpowiedź jednowyrazowa lub jedno- dwuzdaniowa), 

• zadania rozszerzonej odpowiedzi (rozwinięta wypowiedź pisemna lub ustna). 

Testów tych nie można sprawdzać z kluczem odpowiedzi, a ilość poprawnych odpowiedzi nie 

jest ograniczona. Testy subiektywne można stosować do sprawdzania sprawności pisania, 

mówienia, czytania, słuchania, sprawności zintegrowanych. 

Na lekcjach języka angielskiego oceniamy wiedzę i umiejętności oraz postęp w zakresie 

opanowania: 

✓ czterech podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie ze 

zrozumieniem, pisanie, mówienie 

✓ zintegrowanych sprawności językowych 

✓ struktur gramatycznych i leksyki 

A ponadto promujemy: 

✓ prace projektowe 

✓ udział w konkursach 

✓ zadania dodatkowe wykonane przez ucznia, a także jego aktywność na zajęciach 

Ocenianie przedmiotowe obejmuje:  

✓ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców 

✓ ustalenie trybu oceniania 

✓ bieżące, śródroczne, końcowe ocenianie i klasyfikowanie, a także warunki 

poprawiania zgodnie Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

 

Przykładowe kryteria na poszczególne oceny: 

Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne):  

✓ posługiwanie się podstawowym zakresem struktur gramatycznych i leksyki 

✓ ograniczanie wypowiedzi do podstawowych reakcji dnia codziennego 

✓ samodzielne napisanie kilku zdań na podstawie omawianego tematu lekcji 

✓ wykonywanie prostych ćwiczeń według podanego wzoru z pomocą nauczyciela 

✓ reprodukowanie prostego tekstu z dopuszczalnymi błędami leksykalnymi i 

gramatycznymi. 

Ocena dostateczna (wymagania podstawowe):  

✓ rozumienie oraz reprodukowanie tekstu o niskim stopniu trudności bez pomocy 

nauczyciela 
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✓ stosowanie słownictwa w zakresie podstawowym 

✓ wypowiadanie się na tematy związane ze sprawami życia codziennego 

✓ podejmowanie prób wypowiadania się na tematy bardziej złożone. 

Ocena dobra (wymagania rozszerzające):  

✓ popełnianie nieznacznych błędów leksykalnych i gramatycznych w zakresie programu 

nauczania w danej klasie 

✓ umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy 

✓ swobodne wypowiadanie się na tematy z życia codziennego oraz podejmowanie próby 

wyrażania swojej opinii na temat niektórych bardziej złożonych zagadnień, 

✓ rozumienie tekstu czytanego i ze słuchu ze sporadycznym użyciem słownika. 

Ocena bardzo dobra (wymagania dopełniające):  

✓ bardzo dobre opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie programu 

danej klasy 

✓ umiejętne nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy 

✓ wypowiadanie się na trudniejsze, bardziej złożone tematy 

✓ wypowiadanie własnego zdania, opinii i ich uzasadnianie na podstawie przeczytanego 

tekstu lub przerobionego zagadnienia tematycznego, zabieranie w naturalny sposób głosu 

w dyskusji 

✓ rozumienie tekstu czytanego i słyszanego przy minimalnym użyciu słownika 

Ocena celująca (wymagania wykraczające):  

✓ spełnienie wymagań dopełniających 

✓ posługiwanie się rozbudowaną leksyką i frazeologią 

✓ wypowiadanie własnego zdania, opinii, sądu na dowolny temat i uzasadnianie ich 

✓ rozumienie tekstów czytanych i słuchanych bez pomocy słownika 

✓ reagowanie w swobodny sposób w sytuacjach dnia codziennego. 
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4. TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM 

Szczegółowe cele kształcenia i wychowywania 

Cele wychowawcze 

 wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze psychicznym, 

intelektualnym, społecznym i moralnym. 

 rozwijanie zainteresowań i motywacji do zdobywania wiedzy. 

 kształcenie umiejętności obserwowania i wyciągania wniosków. 

 kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 

 przygotowanie do samokształcenia, 

 integrowanie wiedzy zdobytej przez ucznia (korelacja między przedmiotowa). 

 kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i współpracy w zespole. 

 kształcenie umiejętności prezentowania wyników swojej pracy. 

 kształtowanie postaw odpowiedzialności za powierzone zadania. 

 kształcenie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną w pracy 

zawodowej. 

 przygotowanie do kształcenia ustawicznego. 

 inspirowanie do poszukiwania, odkrywania i dążenia, na drodze rzetelnej pracy, do 

osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca  

w świecie. 

 kształtowanie postawy dialogu i tolerancji, umiejętności słuchania innych oraz 

rozumienia ich poglądów. 

 przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie. 

Cele kształcenia 

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

 dokonywać jakościowej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw, 

 oceniać pod względem towaroznawczym produkty i ich przydatność kulinarną, 

 dokonywać obróbki wstępnej i cieplnej surowców, 
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 stosować w technologii gastronomicznej tłuszcze spożywcze, 

 sporządzać proste potrawy z warzyw, owoców i grzybów, 

 sporządzać proste potrawy z jaj, mleka i jego przetworów, 

 sporządzać proste potrawy z mąki i kasz, 

 przygotowywać proste potrawy z mięsa, 

 wykorzystywać w produkcji gastronomicznej ryby, 

 sporządzać proste potrawy z drobiu, 

 sporządzać podstawowy asortyment ciast i deserów, 

 sporządzać zupy, sałatki, surówki, sosy, przystawki, 

 korzystać z ziół i przypraw, 

 przygotowywać proste potrawy kuchni regionalnych i kuchni polskiej, 

 oceniać organoleptycznie żywność, 

 przygotowywać proste potrawy dietetyczne i wegetariańskie, 

 właściwie przechowywać artykuły spożywcze, półprodukty i produkty kulinarne, 

 stosować zasady HACCP. 

Treści nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego  
 

Wiadomości wstępne: 

 - cel i zdania technologii gastronomicznej 

 - pojęcia: organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy 

 - obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie bhp 

 - nadzór wewnętrzny w zakładzie gastronomicznym 

 - nadzór zewnętrzny w zakładzie gastronomicznym 

 - profilaktyczne badania lekarskie 

 - higiena osobista kucharza 
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Organizacja pracy w zakładach gastronomicznych: 

 - rodzaje zakładów gastronomicznych 

 - regulamin pracy 

 - organizacja stanowisk pracy w gastronomii 

 - elementy wiedzy o człowieku i jego pracy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach gastronomicznych: 

 - czynniki fizyczne w zakładzie gastronomicznym 

 - czynniki biologiczne w zakładzie gastronomicznym 

 - czynniki chemiczne w zakładzie gastronomicznym 

 - higiena pomieszczeń 

 - choroby zawodowe kucharza 

 - zagrożenia w zakładzie gastronomicznym 

 - ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska 

 - wypadki przy pracy w gastronomii 

 - środki ochrony osobistej i zbiorowej 

Podstawowe wiadomości o środkach żywnościowych: 

 - pojęcia używane w produkcji gastronomicznej 

 - cechy jakościowe środków żywnościowych i czynniki na nie wpływające 

 - zmiany zachodzące w środkach żywnościowych podczas przechowywania 

 - pomieszczenia magazynujące 

 - higiena przechowywania żywności 

 - metody utrwalania żywności 

Charakterystyka procesów technologicznych: 

 - proces technologiczny i jego etapy 

 - ogólne założenia systemu HACCP 

 - system GMP 
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 - system GHP 

 - obróbka wstępna 

 - zmiany zachodzące podczas obróbki wstępnej 

 - gotowanie 

 - smażenie 

 - duszenie 

 - pieczenie 

 - zasady bezpieczeństwa 

Ocena towaroznawcza tłuszczów: 

 - podział i charakterystyka tłuszczów 

 - dobór tłuszczów do produkcji potraw 

Ocena towaroznawcza warzyw: 

 - wartość odżywcza i podział warzyw 

 - warzywa liściowe i owocowe 

 - warzywa kapustne 

 - warzywa strączkowe 

 - warzywa cebulowe 

 - warzywa korzeniowe i rzepowate 

 - ziemniaki 

 - higiena produkcji 

 - technika sporządzania surówek 

 - sposoby gotowania warzyw 

 - napoje z warzyw 

 - przechowywanie warzyw 

Ocena towaroznawcza owoców: 

 - podział, wartość odżywcza 
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             - obróbka wstępna owoców 

 - higiena produkcji 

 - potrawy z owoców 

 - przetwory z owoców. 

 - napoje z owoców 

 - przechowywanie owoców 

Ocena towaroznawcza grzybów: 

 - wartość odżywcza, podział grzybów 

 - obróbka wstępna grzybów 

 - zastosowanie grzybów w produkcji gastronomicznej. 

 - przetwory 

Mąka i potrawy z mąki: 

 -wartość odżywcza mąki, jej rodzaje i zastosowanie – przechowywanie 

 - higiena produkcji 

 - etapy produkcji ciasta, rodzaje ciast 

 - ciasta zarabiane w naczyniu gotowane 

 - ciasta zarabiane w naczyniu  smażone 

 - ciasta zarabiane na stolnicy  kluskowe i makaronowe 

 - ciasta zarabiane na stolnicy pierogowe 

 - ciasta ziemniaczane 

 - zagęszczanie potraw – sosy 

Wyroby cukiernicze: 

 - składniki ciasta 

 - metody spulchniania ciasta 

 - wykańczanie wyrobów cukierniczych 

 - higiena produkcji 
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 - ciasta kruche 

 - ciasta drożdżowe 

 - ciasta biszkoptowe 

 - ciasta parzone 

 - ciasta francuskie 

Techniki sporządzania zup: 

 - podział zup 

 - składniki zup 

 - higiena produkcji 

 - sporządzanie zup 

 - zagęszczanie zup 

 - dodatki do zup 

Kasze i potrawy z kasz: 

 - kasze – rodzaje, obróbka wstępna  

 - gotowanie kasz 

 - higiena produkcji 

 - zastosowanie kasz w gastronomii 

Ocena towaroznawcza mleka i przetworów z mleka: 

 - wartość odżywcza mleka – mleko spożywcze 

 - higiena produkcji 

 - zastosowanie mleka słodkiego w produkcji gastronomicznej 

 - napoje mleczne fermentowane 

 - śmietanka i śmietana 

 - sery – podział 

 - otrzymywanie serów 

 - zastosowanie serów w produkcji gastronomicznej 
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Ocena towaroznawcza jaj: 

 - budowa i wartość odżywcza jaj 

 - właściwości jaj 

 - higiena produkcji 

 - potrawy z jaj gotowanych  

 - potrawy z jaj smażonych 

 - omlety  

 - przechowywanie jaj i ocena świeżości 

Desery: 

 - podział i wartość odżywcza deserów 

 - higiena produkcji 

 - techniki sporządzania deserów 

 - asortyment deserów 

Zasady żywienia:  

 -podział i charakterystyka składników pokarmowych 

 - wartość odżywcza produktów 

 - zasady układania jadłospisów 

 - dietetyka 

 - choroby cywilizacyjne 

Ocena towaroznawcza mięs zwierząt rzeźnych: 

 - ogólna charakterystyka tusz mięsnych 

 - metody utrwalania mięsa 

 - podział półtuszy wieprzowej na części zasadnicze 

 - podział półtuszy wołowej na części zasadnicze 

 - warunki przechowywania mięsa 

 - higiena produkcji 
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 - obróbka wstępna mięsa 

 - potrawy z mięsa gotowanego 

 - potrawy z mięsa smażonego 

 - potrawy z mięsa duszonego 

 - potrawy z mięsa pieczonego 

 - potrawy z mięsnej masy mielonej 

 - podroby 

Potrawy półmięsne: 

 - higiena produkcji 

 - potrawy półmięsne – rodzaje 

 - techniki sporządzenia potraw półmięsnych 

Ocena towaroznawcza drobiu: 

 - higiena produkcji 

 - wartość odżywcza i ocena towaroznawcza drobiu 

 - rozbiór tuszek drobiowych 

 - przechowywanie mięsa drobiu 

 - potrawy drobiu gotowanego 

 - potrawy z drobiu smażonego 

 - potrawy duszone z drobiu 

 - potrawy z drobiu pieczone i zapiekane 

 - potrawy z podrobów drobiowych 

Ocena towaroznawcza ryb: 

 - higiena produkcji 

 - wartość odżywcza ryb i ocena świeżości 

 - obróbka wstępna ryb 

 - przechowywanie mięsa ryb 
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 - potrawy z ryb gotowanych i smażonych 

 - potrawy z ryb duszonych i pieczonych 

Zakąski: 

 - higiena produkcji 

 - asortyment zakąsek 

 - podział zakąsek 

Napoje: 

 - kawa 

 - herbata  

 - inne napoje 

Ekspedycja potraw i napojów: 

 - zastawa stołowa 

 - porcjowanie, dekorowanie i wydawanie potraw i napojów 

Planowanie i sporządzanie zestawów posiłków codziennych i okolicznościowych: 

 - zestawy na przyjęcia 

 - zasady nakryć 

Potrawy regionalne i innych narodowości: 

 - potrawy staropolskie  

 - potrawy regionalne  

 - potrawy innych narodów 

 

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowywania 

Do realizacji programu nauczania przedmiotu Technologia gastronomiczna  

z towaroznawstwem należy uwzględnić podział na część teoretyczną i praktyczną, gdyż 

zawód kucharz ma charakter produkcyjny. W trakcie nauki uczeń powinien wykształcić 

nawyki potrzebne w przyszłej pracy, podbudowane wiedzą określoną przez materiał 

nauczania. Nawyki te to utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy, właściwa 
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organizacja pracy, oszczędne gospodarowanie surowcami i półproduktami, używanymi do 

produkcji potraw oraz materiałami pomocniczymi i dodatkami, związanymi z produkcją 

żywności np. wodą, środkami czystości, folią aluminiową itp. Uczniów należy również 

wdrażać do stosowania zasady maksymalnego wykorzystania surowca. W każdym dziale 

należy ponadto zrealizować zagadnienia , dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, estetyki 

dekoracji gotowych wyrobów , zasad przechowywania surowców, półproduktów oraz 

gotowych wyrobów.  

Rozpoczynając realizację programu , nauczyciel powinien przekazać 2-3 godziny na 

zapoznanie uczniów z celami i zakresem przedmiotu oraz jego znaczeniem w pracy kucharza. 

Należy również omówić podstawowe akty prawne, obowiązujące w produkcji 

gastronomicznej, gwarantujące właściwą jakość zdrowotną wyrobów gastronomicznych.  

Właściwa realizacja części praktycznej wymaga odpowiedniego przygotowania  

i wyposażenia stanowiska pracy ucznia.  

Proponuje się aby budowę chemiczną tłuszczów, białek, węglowodanów ich właściwości, 

znaczenie w żywieniu oraz źródła omówić na zajęciach z przedmiotu zasady żywienia. 

Pozwoli to uniknąć powtarzania tych samych treści nauczania.   

 

Opis założonych osiągnięć ucznia 

Uczeń (słuchacz) : 

 dokonuje jakościowej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw, 

 ocenia pod względem towaroznawczym produkty i ich przydatności kulinarnej, 

 dobiera warunki do przechowywania żywności; 

 rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności; 

 rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

 dobiera metody utrwalania żywności; 

 dokonuj obróbki wstępnej i cieplnej surowców; 

 stosuje w technologii gastronomicznej tłuszcze spożywcze; 

 sporządza proste potrawy z warzyw, owoców i grzybów; 

 sporządza proste potrawy z jaj, mleka i jego przetworów; 

 sporządza proste potrawy z mąki i kasz; 

 przygotuje proste potrawy z mięsa; 
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 wykorzysta w produkcji gastronomicznej ryby; 

 sporządza proste potrawy z drobiu; 

 sporządza podstawowy asortyment ciast i deserów; 

 sporządza zupy, sałatki, surówki, sosy, przystawki; 

 korzysta z ziół i przypraw; 

 przygotuje proste potrawy kuchni regionalnych i kuchni polskiej; 

 ocenia organoleptycznie żywność; 

 przygotuje proste potrawy dietetyczne i wegetariańskie; 

 właściwie przechowa artykuły spożywcze, półprodukty i produkty kulinarne; 

 określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu 

gastronomicznego; 

 rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowego żywności; 

 stosuje receptury gastronomiczne; 

 rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów; 

 dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; 

 przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywością;  

 rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów; 

 ocenia organoleptycznie żywność;  

 dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów; 

 porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje; 

 monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania 

korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej GMP i systemem HACCP; 

 rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane  

w produkcji gastronomicznej; 

 przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;  

 przestrzega zasad gospodarki odpadami; 

 przestrzega zasad racjonalnego żywienia; 

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

 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
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Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

W toku realizacji celów kształcenia wymienionych w bloku należy przede wszystkim 

wykształcić umiejętności związane z nowoczesnym żywieniem człowieka, podstawami 

prawidłowej obsługi konsumenta oraz koniecznością utrzymywania czystości i porządku w 

miejscu i na stanowisku pracy. 

Proponuje się następujące metody kontroli wyników kształcenia: 

 sprawdziany ustne, pytania i zadania problemowe, 

 sprawdziany pisemne: znajomość pojęć, zasad, ich rozumienia, 

 sprawdziany praktyczne, rozwiązywanie problemów typowych i nietypowych, 

 obserwację postaw ucznia w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. 

Stosowanie pomiaru dydaktycznego za pomocą testów osiągnięć wymaga zapewnieni  

takich samych warunków badań dla wszystkich uczniów, przeprowadzenia kontroli w 

tym samym czasie oraz dokonania oceny wyników według określonych kryteriów. 

W procesie oceniania osiągnięć ucznia należy posłużyć się procentowymi kryteriami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W procesie oceniania osiągnięć uczniów można 

także posługiwać się kryteriami opisowymi.  
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5. WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH 

Szczegółowe cele kształcenia i wychowywania 

Cele wychowawcze 

 wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze psychicznym, 

intelektualnym, społecznym i moralnym. 

 rozwijanie zainteresowań i motywacji do zdobywania wiedzy. 

 kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 

 integrowanie wiedzy zdobytej przez ucznia (korelacja między przedmiotowa). 

 kształtowanie postaw odpowiedzialności za powierzone zadania. 

 przygotowanie do kształcenia ustawicznego. 

Cele kształcenia 

Uczeń (słuchacz) będzie umiał: 

  charakteryzować budowę, zasady działania i obsługę urządzeń stanowiących 

wyposażenie zakłady gastronomicznego: mechanicznych, grzejnych, chłodniczych, 

  dobierać urządzenia do wielkości produkcji, 

  posługiwać się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców 

i półproduktów spożywczych, 

  posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu 

potraw, 

 prawidłowo myć i czyścić maszyny i urządzenia gastronomiczne, 

  prawidłowo konserwować maszyny i urządzenia gastronomiczne, 

 stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 

 urządzeń gastronomicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej 

w gastronomii. 

Treści nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego  

Wiadomości wstępne: 

- układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego 

- wyposażenie techniczne w zakładzie 

- wyposażenie drobne 
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Instalacje w zakładzie gastronomicznym: 

 - instalacja elektryczna 

 - oświetlenie 

 - instalacja gazowa 

 - instalacja wodno – kanalizacyjna 

 - wentylacja i klimatyzacja 

Maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej: 

 - podział maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej 

 - maszyny do płukania i obierania ziemniaków i warzyw 

- maszyny i urządzenia do rozdrabniania ziemniaków oraz innych warzyw i owoców 

 - maszyny do obróbki wstępnej mięsa i ryb 

 - maszyny mieszające 

 - maszyny do wyrabiania ciasta 

 - krajalnice do żywności 

 - młynki do mielenia produktów suchych 

 - maszyny wieloczynnościowe 

Maszyny i urządzenia do obróbki cieplnej: 

 - podział urządzeń grzejnych ze względu na przeznaczenie 

 - trzony kuchenne 

 - aparaty do gotowania 

 - aparaty do smażenia w tłuszczu – patelnie i frytownice 

 - aparaty do smażenia beztłuszczowego – płyty, ruszty, griddle  grill, rożny 

 - piekarniki 

 - piece konwekcyjne 

 - piece do pizzy 

 - urządzenia podgrzewacze 

 - kuchenki mikrofalowe 

 - ćwiczenia obliczeniowe 
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Aparatura chłodnicza: 

 - cel stosowania urządzeń chłodniczych i ich eksploatacja 

 - pojęcia: chłodzenie i zamrażanie 

 - zamrażanie i rozmrażanie produktów 

 - chłodnicze przechowywanie żywności 

 - urządzenia chłodnicze produkcyjne 

 - urządzenia chłodnicze magazynowe 

 - urządzenia chłodnicze ekspozycyjne 

 - urządzenia chłodnicze pozostałe 

Mycie naczyń: 

 - technologia  mycia naczyń 

 - maszyny do mycia naczyń  

 - organizacja pracy w zmywalni 

Urządzenia do sporządzania napojów: 

 - urządzenia transportowe ręczne i mechaniczne 

 - ekspresy do kawy  

 - saturatory 

 - urządzenia do sporządzania soków  

 

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowywania 

Aby osiągnąć założone cele kształcenia, należy prowadzić zajęcia edukacyjne różnymi 

metodami. Dla osiągnięcia celów wyznaczonych przez umiejętności kluczowe konieczne jest 

stosowanie w cyklu nauczania metod aktywizujących, które przygotowują przyszłego 

pracownika do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych i umiejętności 

współdziałania w zespole.  

Różnorodność stosowanych metod uatrakcyjniania zajęcia i umożliwia uczniom lepsze 

rozumienie treści i zdobycie szeroko rozumianych umiejętności. 
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Proponowane metody dydaktyczne 

- podających, np. wykładu informacyjnego, pogadanki i wyjaśnienia przy wprowadzaniu 

nowych zagadnień. Aby zachęcić ucznia do korzystania z podręcznika i wdrożyć do czytania 

ze zrozumieniem, można prowadzić pracę z tekstem. 

-eksponujących, mogą to być filmy, do obejrzenia filmu należy uczniów przygotować,  

a po projekcji powinna się odbyć dyskusji. 

- problemowych 

- programowych  

- praktycznych 

Opis założonych osiągnięć ucznia 

Uczeń : 

– określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu 

gastronomicznego 

 posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych  w produkcji 

gastronomicznej; 

 rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęty stosowane w produkcji gastronomicznej oraz 

ich podzespoły; 

 rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych; 

 określa zagrożenia, które maja wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;  

 rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych; 

 użytkuje urządzenia do przechowywania żywności; 

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

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

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

W toku realizacji celów kształcenia wymienionych w bloku należy przede wszystkim 

wykształcić umiejętności związane 

z nowoczesnym żywieniem człowieka, podstawami prawidłowej obsługi konsumenta 
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oraz koniecznością utrzymywania czystości i porządku w miejscu i na stanowisku pracy. 

Proponuje się następujące metody kontroli wyników kształcenia: 

  sprawdziany ustne, pytania i zadania problemowe, 

  sprawdziany pisemne: znajomość pojęć, zasad, ich rozumienia, 

  sprawdziany praktyczne, rozwiązywanie problemów typowych i nietypowych, 

  obserwację postaw ucznia w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. 

Stosowanie pomiaru dydaktycznego za pomocą testów osiągnięć wymaga zapewnieni  

takich samych warunków badań dla wszystkich uczniów, przeprowadzenia kontroli w 

tym samym czasie oraz dokonania oceny wyników według określonych kryteriów. 

W procesie oceniania osiągnięć ucznia należy posłużyć się procentowymi kryteriami 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania. W procesie oceniania osiągnięć uczniów można 

także posługiwać się kryteriami opisowymi.  

 

 

 

 

 

 


