
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII KL  I a, b 
 
PROGRAM NAUCZANIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ        
NR. 512/05/SZ/MENiS/2002.05.08 
 
10 godz. tygodniowo (dwie jednostki lekcyjne) 
38 tygodni *2 =76 jednostek lekcyjnych 
 
DZIAŁ  I 
 
WIADOMOŚCI WSTĘPNE  3 jednostki  lekcyjne 
 
                                                                                                           Data   realizacji 
1. Zapoznanie z zakładem, stanowiskiem pracy, organizacją pracy na 

poszczególnych stanowiskach 
 

2. Zapoznanie z przepisami BHP  
3. Sporządzenie harmonogramu pracy, omówienie sposobu prowadzenia 

zeszytu, zapoznanie programem nauczania i sposobem oceniania 
(kontrakt) 

 

 
DZIAŁ II 
 
OBRÓBKA WSTĘPNA WARZYW OWOCÓW I GRZYBÓW 5 j. l. 
 
1. Podział warzyw ze względu na przydatność technologiczną  
2. Obróbka wstępna ziemniaków i warzyw korzeniowych  
3. Obróbka wstępna warzyw strączkowych, liściowych, cebulowych, 

owocowych i grzybów. 
 

4. Wykonywanie obróbki ręcznej i mechanicznej 
- obliczanie ubytków przy obróbce ręcznej i mechanicznej 

 

5. Powtórzenie wiadomości – podział warzyw, etapy obróbki wstępnej,  
 
DZIAŁ III 
 
SURÓWKI  5 j.l. 
 
1. Dobór warzyw na surówki  
2. Sposoby rozdrabniania warzyw metodą ręczną i mechaniczną.  
3. Zapoznanie z obsługą maszyn do rozdrabniania warzyw  
4. Zasady sporządzania surówek, dobór warzyw, wielkość porcji, 

dekoracja, sposób podania. 
 

5. Zastosowanie surówek w żywieniu –dobór do poszczególnych potraw  
 



 
 
 
DZIAŁ IV 
 
OBRÓBA CIEPLNA WARZYW I ZIEMNIAKÓW  6 j.l. 
 
1 Obróbka cieplna warzyw  zabarwianych chlorofilem, zasady 

gotowania 
 

2. Obróbka cieplna warzyw zabarwianych antocyjanami  
3. Obróbka cieplna warzyw zabarwianych karotenem  
4.  Gotowanie warzyw kapustnych, strączkowych świeżych i suchych  
5. Obróbka cieplna ziemniaków  
6. Zastosowanie warzyw poddanych obróbce cieplnej w żywieniu.  
 
DZIAŁ V 
 
SPORZĄDZANIE POTRAW Z MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH  
 14 j.l. 
 
1. Zastosowanie mleka słodkiego w produkcji gastronomicznej 

-napoje, desery, w produkcji cukierniczej 
 

2. Sporządzanie potraw z mleka słodkiego 
-sporządzanie zup mlecznych. 

 

3. Sporządzanie napojów z mleka słodkiego 
-mleczko waniliowe, karmelowe, kakaowe 

 

4. Asortyment deserów  z mleka słodkiego 
-sporządzanie kisieli mlecznych i budyniu 

 

   
 
MLEKO KWA ŚNE – POTRAWY Z MLEKA KWA ŚNEGO 
 
5.. Napoje fermentowane - asortyment  
6. Mleko kwaśne jako surowiec do wyrobów deserów 

-chłodników owocowych i warzywnych 
-napojów z owocami świeżymi i suszonymi 
 

 

7. Zastosowania śmietany i śmietanki w produkcji gastronomicznej  
8. Sporządzanie deserów z bitej śmietany  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERY TWAROGOWE I PODPUSZCZKOWE 
 
9. Rodzaje serów twarogowych i podpuszczkowych  
10. Zastosowanie serów twarogowych i podpuszczkowych w gastronomii 

-sporządzani pasty twarogowej 
 

11 Sporządzanie leniwych pierogów  
12 Sporządzanie deserów z sera twarogowego i owoców  
13. Sporządzanie wybranych zakąsek z sera podpuszczkowego  
14. Powtórzenie wiadomości z mleka i jego przetworów  
 
 
 
 
DZIAŁ VI 
 
 
SPORZĄDZANIE POTRAW Z JAJ  5 j.l. 
 
1. Zastosowanie jaj w produkcji potraw 

-jaja w koszulkach, jaja molet, jaja sadzone, faszerowane. 
 

2. Sporządzanie omletów 
-omlet naturalny 
-omlet biszkoptowy 

 

3. Wykorzystanie jaj jako surowca podstawowego, wiążącego, 
emulgującego, zagęszczającego. 

 

4. Sporządzanie zakąsek z jaj  
5. Powtórzenie wiadomości o zastosowaniu jaj w produkcji 

gastronomicznej 
 

 
 
 
DZIAŁ VII 
 
SPORZĄDZANIE POTRAW Z MĄKI  11 j.l. 
 
1. Wiadomości wstępne 

-sporządzanie ciast zarabianych na stolnicy 
-składniki ciast 
-technika wykonania 

 

2. Sporządzanie ciasta makaronowego   
3 Sporządzanie ciasta  kluskowego  
4. Sporządzanie ciasta pierogowego  
5. Sporządzanie ciasta zacierkowego   
6. Sporządzanie ciast zarabianych w naczyniu 

-ciasto lane 
-ciasto na kluski kładzione 

 

7. Ciasto naleśnikowe  



-składniki ciasta naleśnikowego 
-rodzaje ciasta naleśnikowego 
-rodzaje nadzień (słodkie, słone) 

8. Sporządzanie ciasta na kluski francuskie i półfrancuskie  
9. Sporządzanie ciasta ziemniaczanego 

-rodzaje ciasta (normatyw surowcowy na poszczególne rodzaje ciast) 
 

10 Zastosowanie potraw z mąki w żywieniu  
11  Powtórzenie wiadomości o cieście  naleśnikowym, makaronowym, itd  
 
 
 
 
DZIAŁ VIII 
 
SPORZĄDZANIE POTRAW Z KASZ  5 j.l. 
 
 
1. Obróbka wstępna kasz  
2. Gotowanie kasz  rozklejanych rzadkich (kleiki, krupnik)  
3. Gotowanie kasz  rozklejanych gęstych i pół gęstych  
4. Gotowanie kasz i ryżu na sypko   
5. Zastosowanie kasz i potraw z kasz w żywieniu - powtórzenie  
 
 
DZIAŁ IX 
 
SPORZĄDZANIE ZUP CZYSTYCH I ZAGĘSZCZANYCH  12 j.l. 
 
1. Podział zup  
2. Sporządzanie wywarów i ich rodzaje  
3. Podstawowy składnik zup  
4. Etapy sporządzania zup  
5. Sposoby podawania i dodatki stosowane do zup czystych  
6. Sporządzanie zup przecieranych kremowych 

-rodzaje zup kremowych (jarzynowa, pieczarkowa, selerowa itd.) 
-technika wykonania zup kremowych 
-sposoby zagęszczania zup kremowych (zawiesina, zaciarką, żółtkiem   

 

7. Sposoby podawania, wielkość porcji  i dodatki stosowane do zup 
kremowych 

 

8. Sporządzanie zup zagęszczanych własnym składnikiem –krupnik  
9. Sporządzanie zup zagęszczanych zawiesiną – pomidorowa  
10 Sporządzanie zup zagęszczanych zasmażką – kapuśniak  
11 Sposób podania i wielkość porcji zup zagęszczanych  
12 Powtórzenie wiadomości –rodzaje zup i etapy ich sporządzania  
 
 



 
DZIAŁ X 
 
SPORZĄDZANIE SOSÓW GORĄCYCH  3 j.l. 
 
1. Klasyfikacja sosów 

-na podstawie wywaru mięsnego 
-na podstawie wywaru jarzynowego 

 

2. Składniki sosu oraz etapy sporządzania  
3. Zastosowania sosu w produkcji gastronomicznej  
 
 
 
DZIAŁ XI 
 
MYCIE NACZYŃ STOŁOWYCH   6 j.l. 
 
1. Organizacja pracy w zmywalni naczyń stołowych,  

-zapoznanie z zasadami obsługi maszyny do mycia naczyń  
 

2 Rodzaje naczyń stołowych  
-segregacja wg stopnia zabrudzenia 

 

3. Rodzaje naczyń  kuchennych 
-segregacja wg stopnia zabrudzenia 

 

4. Dobór detergentów i środków czyszczących do mycia naczyń 
stołowych i kuchennych 

 

5. Mycie szkła, porcelany, kamionki  
6. Mycie naczyń wykonanych z aluminium, emaliowanych ze stali 

nierdzewnej, sprzętu z drewna 
 

 
 
Do dyspozycji nauczyciela – 1 jednostek lekcyjnych 
 
 
 
 
 
                                                                       Opracowała Halina Starczewska 
                                                                                          i Barbara Tylak 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zajęcia praktyczne (kl. I  ZSzZ) - poziom wymagań   

 

Poziom wymagań na ocenę celującą – wykraczający:  

uczeń wykonuje doskonale czynności w zakresie:  

* obróbki wstępnej i termicznej: warzyw, owoców, grzybów, ziemniaków,  

* sporządzania surówek,  

*obróbki termicznej mleka i jego przetworów,  

*sporządzania potraw z jaj, kasz, mąki,  

* sporządzania zup i sosów gorących,  

*wykazuje wzorową organizację pracy i wzorowy przebieg poszczególnych czynności,  

*wzorowo i przykładnie wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia niezbędne do  

  prawidłowego wykonywania prac,  

*wzorowo i wyjątkowo sprawnie wykonuje wszystkie czynności, pracuje zupełnie     

  samodzielnie z własnymi usprawnieniami, zdolnościami, wiedzą w danym zakresie   

  materiału,  

*uczeń przykładnie przestrzega norm i przepisów obowiązujących podczas pracy na terenie  

  warsztatów, przy stanowisku pracy,  

*jego praca jest wydajna - przekracza ustaloną normę minimalną,  

*biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań, czynnościach praktycznych  

   wykraczających poza program nauczania,  

*proponuje rozwiązania nietypowe.  

 

Poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą – poziom rozszerzony:  

*uczeń bezbłędnie wykonuje potrawy z jaj, kasz, mąki, warzyw, mleka, owoców, 

ziemniaków, grzybów, które odpowiadają w pełni warunkom odbioru,  

*prawidłowo sporządza zupy i sosy, 

*prawidłowo przebiega u niego organizacja stanowiska pracy i samej pracy,  

*bezbłędnie wykorzystuje maszyny i narzędzia oraz urządzenia niezbędne podczas  

   sporządzania potraw,  

* bardzo sprawnie wykonuje wszystkie czynności i  w pełni przestrzega poszczególnych  

  etapów pracy przy sporządzaniu produktów z różnych składników,  

*pracuje w pełni samodzielnie,  

*uczeń przestrzega przepisy bhp w trakcie pracy,  



*sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  

  teoretyczne ujęte w programie nauczania,  

*potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i praktyczną w nowych sytuacjach,  

*osiąga minimum żądanej wydajności pracy przy wykonywaniu poszczególnych prac,  

*wykrywa zależności między zdobytą wiedzą a możliwościami zastosowania jej w działaniu  

   praktycznym.  

 

Poziom wymagań na ocenę dobrą – poziom dopełniający:  

*uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem, lecz potrafi poprawnie  

   stosować te wiadomości przy rozwiązaniu zadań typowych,  

*ocenia możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązania zadań praktycznych,  

*potrafi przewidzieć skutki niewłaściwego zastosowania składników do produkcji potraw.  

  Osiąga 90% minimum żądanej wydajności,  

*w pełni przestrzega przepisy bhp, pracuje prawie samodzielnie, wymaga minimalnego  

  nadzoru opiekuna,  

*wykonuje czynności dość sprawnie, stosuje prawidłowe metody pracy,  

*w organizacji jego stanowiska pracy pojawiają się niewielkie problemy,  

*przy sporządzaniu przez ucznia poszczególnych potraw pojawiają się wyraźne usterki pracy,  

*poprawnie wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia,  

*wykonanie zadań przez ucznia odpowiada w zasadzie warunkom pracy.  

 

Poziom wymagań na ocenę dostateczną – poziom podstawowy:  

*uczeń dostatecznie opanował wiadomości podstawowe z zakresu treści teoretycznych i  

  praktycznych (charakterystycznych dla zawodu),  

*potrafi je zastosować do rozwiązania zadań o średnim stopniu trudności praktycznych  

  (charakterystycznych dla zawodu),  

*potrafi scharakteryzować poszczególne rodzaje przygotowanych potraw,  

*przy wykonywaniu potraw osiąga 80% minimum żądanej wydajności w normie czasu,  

*brak u ucznia wyraźnych uchybień w przestrzeganiu przepisów bhp,  

*dokładnie wykonuje czynności praktyczne,  

*przy wykonywaniu potraw brakuje mu umiejętności samodzielnej pracy, istnieje  

   konieczność częstego instruktażu i kontroli opiekuna,  

*nauczyciel obserwuje niewielkie braki w organizacji pracy ucznia i organizacji jego  

   stanowiska pracy,  



*uczeń słabo wykorzystuje podczas zajęć maszyny, urządzenia i narzędzia,  

*zadania uczeń wykonuje z usterkami, które następnie poprawia według wskazań  

  nauczyciela,  

*wyrób ucznia po poprawkach odpowiada warunkom odbioru i konsumpcji.  

 

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą – poziom konieczny:  

*uczeń ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, lecz braki te nie przekreślają  

  możliwości wykonania zadań o niewielkim stopniu trudności,  

*odtwarza czynności bez obserwowania wzorca,  

*rozróżnia składniki podstawowe, dodatki stosowane do potraw,  

*wyjaśnia sposoby wykonywania i podawania potraw,  

*nie zachowuje niektórych przepisów bhp, 

* w trakcie trwania zajęć popełnia duże błędy w wykonywaniu czynności nawet w przypadku,  

   gdy nauczyciel udziela mu pomocy,  

*w organizacji pracy i organizacji stanowiska pracy ucznia pojawiają się wyraźne braki,  

*błędnie wykorzystuje maszyny, urządzenia, narzędzia,  

*zadania wykonuje z dużymi błędami, których usunięcie obniża nieco jakość wyrobu – wyrób  

   po poprawkach nadaje się do wykorzystania.  

 

Poziom wymagań na ocenę niedostateczną:  

*uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i treści, które umożliwiają mu wykonanie  

  zadań o niewielkim stopniu trudności,  

*lekceważy przepisy bhp,  

*stosuje niewłaściwe metody pracy - brak u niego reakcji na wskazówki udzielone w  

  instruktażu,  

*nauczyciel obserwuje u ucznia bezwzględny brak umiejętności organizacji pracy i   

  organizacji stanowiska pracy,  

*uczeń niewłaściwe wykorzystuje maszyny, urządzenia, narzędzia,  

*wykonuje potrawy z błędami nie do naprawienia,  

*jego wyrób nie odpowiada warunkom odbioru. 

 

 

                                                                    Opracowała: Halina Starczewska 


