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TECHNIK bYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

   SYMBOL ZAWODU 343404 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

PROCESY TECHNOLOGICZNE W GASTRONOMII 

KLASA I 

Ocena Nazwa S┣ｷ;ﾍ┌ぎ 

I. Wｷ;SﾗﾏﾗゴIｷ ┘ゲデ`ヮﾐWぎ 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 ┌I┣Wﾑ przychodzi na lekcje w odpowiednim stroju roboczym 

 przynosi wymagane ┘┞ヮﾗゲ;┦WﾐｷW osobiste 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; podstawowe przepisy sanitarno- higieniczne ﾗHﾗ┘ｷE┣┌ﾃEIW w pracowni technologicznej 

Dostateczny 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; przepisy sanitarno-higieniczne ﾗHﾗ┘ｷE┣┌ﾃEIW w pracowni technologiczno-towaroznawczej 

 zna zasady procesu mycia ﾐ;I┣┞ﾑ 

 mierzy ﾏ;ゲ` i ﾗHﾃ`デﾗゴJ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

 ┘;┦┞ przy pomocy ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ wag    

Dobry 

 ocenia ゲデヴﾙﾃ roboczy 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; IWﾉﾗ┘ﾗゴJ nauki technologii gastronomicznej   

 rozrﾙ┦ﾐｷ; ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; ┣ﾐ;ﾃS┌ﾃEIW ゲｷ` w pracowni 

 ┘ﾍ;ゴIｷ┘ｷW przeprowadza proces mycia ﾐ;I┣┞ﾑ  

 przelicza jednostki masy i ﾗHﾃ`デﾗゴIｷ 
Bardzo dobry  analizuje ┘┞ヮﾗゲ;┦WﾐｷW pracowni i ocenia je 

CWﾉ┌ﾃEI┞ 
 potrafi samodzielnie ┣;ヮﾉ;ﾐﾗ┘;J ┘┞ヮﾗゲ;┦WﾐｷW pracowni, tak aby H┞ﾍa ona funkcjonalna oraz ゲヮWﾍﾐｷ;ﾍ; 

wszystkie wymogi sanitarne i higieniczne. 

II. Przygotowanie ヮﾙﾍヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ 

 A. Zasady przechowywania ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴぎ 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 wymienia podstawowe ヮﾗﾃ`Iｷ; stosowane w technologii gastronomicznej 

 wymienia ヴﾙ┦ﾐﾗヴﾗdne ゴヴﾗSﾆｷ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘W 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾗｪﾙﾉﾐW zasady przechowywania ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘┞Iｴ 

 wymienia czynniki ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW na ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐE ┦┞┘ﾐﾗゴJ 

 wymienia substancje smakowo- zapachowe 

Dostateczny 

 definiuje podstawowe ヮﾗﾃ`Iｷ; stosowane w technologii gastronomicznej 

 klasyfikuje ゴヴﾗSﾆｷ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘W wg ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ﾆヴ┞デWヴｷﾙ┘ 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; rodzaje norm 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; IｴﾍﾗSﾐｷI┣W 

 zna zasady Sﾗデ┞I┣EIW podstawowych ┌ヴ┣ES┣Wﾑ IｴﾍﾗSﾐｷI┣┞Iｴ 

 rozpoznaje substancje smakowo-zapachowe 

 wskazuje warunki przechowywania ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘┞Ih 

Dobry 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ na ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐE ┦┞┘ﾐﾗゴJ 

 charakteryzuje zmiany ┣;IｴﾗS┣EIW podczas przechowywania 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; podstawowe przepisy i normy ﾗHﾗ┘ｷE┣┌ﾃEIW w gospodarce ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘Wﾃ 
 wskazuje zastosowanie SﾗS;デﾆﾙ┘ do ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
 ﾗﾆヴWゴﾉ; zasady eksploatacji ┌ヴ┣ES┣Wﾑ IｴﾍﾗSﾐｷI┣┞Iｴ 

Bardzo dobry 

 przeprowadza ﾗIWﾐ` デﾗ┘;ヴﾗ┣ﾐ;┘I┣E ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ゲ;S` S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ┌ヴ┣ES┣Wﾑ IｴﾍﾗSﾐｷI┣┞Iｴ (schemat) 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ヮﾍ┞┘ substancji dodatkowych na ﾃ;ﾆﾗゴJ i ┣Sヴﾗ┘ﾗデﾐﾗゴJ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 

CWﾉ┌ﾃEI┞ 

 samodzielnie dobiera warunki przechowywania ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐWｪﾗ surowca, ヮﾙﾍヮヴﾗS┌ﾆデ┌が produktu gotowego tak, 

aby jak ﾐ;ﾃSﾍ┌┦Wﾃ ┣;Iｴﾗ┘┞┘;ﾍ┞ one swoje walory smakowe i ﾗS┦┞┘I┣W 

 potrafi ヮヴ┣W┘ｷS┣ｷWJ skutki ┘┞┘ﾗﾍ;ﾐW ﾐｷW┘ﾍ;ゴIｷ┘┞ﾏ przechowywaniem  

B.  Metody oceny ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗwych: 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 
 wymienia metody oceny ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘┞Iｴ 

 posiada ﾗｪﾙﾉﾐE ┘ｷWS┣` na temat metod oceny ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

Dostateczny 
 ﾗﾆヴWゴﾉ; warunki przeprowadzania oceny sensorycznej 

 zna zasady pobierania i przechowywania ヮヴﾙH kontrolnych                                       

Dobry 
 charakteryzuje metody oceny ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; wymagania w stosunku do ﾗゲﾙH ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣;ﾃEI┞Iｴ ﾗIWﾐ` ﾗヴｪ;ﾐﾗﾉWヮデ┞I┣ﾐE 

Bardzo dobry  ocenia organoleptycznie produkty ﾏWデﾗSE ヮ┌ﾐﾆデﾗ┘E 

CWﾉ┌ﾃEI┞  przygotowuje ヮヴﾙH┞ na daltonizm smakowy 

C .  Metody ﾗHヴﾙHﾆｷ ゲ┌ヴﾗ┘Iﾙ┘ぎ 
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Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 definiuje proces technologiczny 

 wymienia etapy procesu technologicznego wymienia etapy ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ 
 wymienia ゲヮヴ┣`デ do ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ ヴ`I┣ﾐWﾃ 
 wymienia ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; do ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`pnej oraz ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; grzejne 

 przestrzega zasad bhp 

Dostateczny 

 charakteryzuje etapy procesu technologicznego 

 stosuje ﾗSヮﾗ┘ｷWSﾐｷE ﾗHヴﾙHﾆ` ┘ゲデ`ヮﾐE w ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ od rodzaju surowca 

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; metody ﾗHヴﾙHﾆｷ cieplnej 

 stosuje ┘ﾍ;ゴIｷ┘W metody przechowywania ヮﾙﾍヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ 

 zna podstawowe zasady eksploatacji ┌ヴ┣ES┣Wﾑ ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ i ┌ヴ┣ES┣Wﾑ grzejnych  

 stosuje ┘ﾍ;ゴIｷ┘W metody zapobiegania ciemnieniu 

Dobry 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; cel ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ i cieplnej oraz ich ┘ヮﾍ┞┘ na ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E  

 charakteryzuje zmiany ┣;IｴﾗS┣EIW podczas ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ i cieplnej 

 wskazuje sposoby zapobiegania stratom ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾗS┦┞┘I┣Wﾃ 
 charakteryzuje ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; do ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ i cieplnej 

 ┌ﾏｷWﾃ`デﾐｷW organizuje sobie ヮヴ;I`   

 charakteryzuje metody ﾗHヴﾙHﾆｷ cieplnej  

Bardzo dobry 

 planuje ┌ヴ┣ES┣Wﾐｷa do ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ i cieplnej dla ┣;ﾆﾍ;S┌ gastronomicznego 

 oblicza ubytki  

 analizuje straty ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆﾙ┘ ﾗS┦┞┘I┣┞Iｴ podczas ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ 
 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ﾗHヴﾙHﾆｷ cieplnej na ゲデヴ;┘ﾐﾗゴJ potraw 

CWﾉ┌ﾃEI┞ 

 potrafi samodzielnie DﾗHヴ;J ゲヮﾗゲﾙH ﾗHヴﾙHﾆｷ cieplnej do ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐWﾃ potrawy 

 samodzielnie i z zachowaniem wszystkich zasad HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; i higieny przeprowadza ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘ﾗ ﾗHヴﾙHﾆ` 

IｷWヮﾉﾐEく 
 

III. Sヮﾗヴ┣ES┣;ﾐｷW potraw i ﾐ;ヮﾗﾃﾙ┘ z ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ゲ┌ヴﾗ┘Iﾙ┘ i ヮﾙﾍヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘  

 A. Ocena towaroznawcza i zastosowanie w technologii gastronomicznej warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘ i ｪヴ┣┞Hﾙ┘ぎ 
 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 klasyfikuje warzywa i owoce  

 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; wybrane grzyby jadalne i デヴ┌ﾃEIW 

 zna sposoby ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘ i ｪヴ┣┞Hﾙ┘ 

 posiada ﾗｪﾙﾉﾐE ┘ｷWS┣` na temat ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾗS┦┞┘I┣Wﾃ warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘ i gr┣┞Hﾙ┘ 

 ヮヴﾙH┌ﾃW ┘┞ﾆﾗﾐ;J proste potrawy z ヮﾗﾏﾗIE nauczyciela 

 przestrzega zasady bhp  

Dostateczny 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘が ｪヴ┣┞Hﾙ┘ i ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ 

 wymienia metody utrwalania ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
 wskazuje warunki przechowywania warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘が ｪヴ┣┞Hﾙ┘ i ziemnｷ;ﾆﾙ┘ 

 przeprowadza ┘ﾍ;ゴIｷ┘ｷW ﾗHヴﾙHﾆ` ┘ゲデ`ヮﾐE i IｷWヮﾉﾐE warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘が ｪヴ┣┞Hﾙ┘ i ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ 

 wymienia barwniki zawarte w warzywach i owocach 

 ┘ﾍ;ゴIｷ┘ｷW przechowuje ヮﾙﾍヮヴﾗS┌ﾆデ┞ 

 przy niewielkiej pomocy wykonuje proste potrawy 

 poprawnie gotuje warzywa kolorowe 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; デWﾏヮWヴ;デ┌ヴ` podania potraw 

Dobry 

 charakteryzuje ヴﾙ┦ﾐW metody utrwalania ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
 potrafi ┣;ヮﾗHｷWｪ;J ﾐｷWヮﾗ┦ES;ﾐ┞ﾏ zmianom ┣;IｴﾗS┣EI┞ﾏ podczas ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ i termicznej 

 samodzielnie ゲヮﾗヴ┣ES┣; ヴﾙ┦ﾐW potrawy 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; przyczyny strat ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆﾙ┘ ﾗS┦┞wczych 

 charakteryzuje zasady ﾗHヴﾙHﾆｷ termicznej warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘が ｪヴ┣┞Hﾙ┘ i ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ 

 estetycznie podaje potrawy 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; zjawisko osmozy 

 oblicza ubytki 

 charakteryzuje zmiany fizyko-chemiczne ┣;IｴﾗS┣EIW podczas ﾗHヴﾙHﾆｷ cieplnej 

 posiada ┌ﾏｷWﾃ`デﾐﾗゴJ organizowania sobie pracy 

Bardzo dobry 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ ｷゲデﾗデ` S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ ┌デヴ┘;ﾉ;ﾃEI┞Iｴ 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; proces ciemnienia warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘ i ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ 

 potrafi ┣;ヮﾗHｷWｪ;J stratom ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾗS┦┞┘I┣Wﾃ podczas ﾗHヴﾙHﾆｷ ┘ゲデ`ヮﾐWﾃ i termicznej 

 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW i ocenia ┘;ヴデﾗゴJ od┦┞┘I┣E warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘が ｪヴ┣┞Hﾙ┘ i ┣ｷWﾏﾐｷ;ﾆﾙ┘ oraz ocenia ich ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ w 

┦┞┘ｷWﾐｷ┌ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ grup ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
 analizuje ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘ 

 przeprowadza ﾗIWﾐ` ﾗヴｪ;ﾐﾗﾉWヮデ┞I┣ﾐE potraw 

CWﾉ┌ﾃEI┞ 
 samodzielnie wykonuje ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐW potrawy z warzyw, ﾗ┘ﾗIﾙ┘ i ｪヴ┣┞Hﾙ┘が ┣;Iｴﾗ┘┌ﾃEI przy tym wszystkie 

warunki HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; i higieny pracy 

 B. Ocena towaroznawcza i zastosowanie mleka i jego ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘ w technologii gastronomicznej: 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 przedstawia SWaｷﾐｷIﾃ` mleka 

 omawia ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘┞ ゲヮﾗゲﾙH gotowania mleka 

 wymienia cechy organoleptyczne mleka 

 wymienia przetwory mleczne 

 przestrzega zasad higieny produkcji i ekspedycji potraw z mleka 

 ゲヮﾗヴ┣ES┣; proste potrawy z ヮﾗﾏﾗIE nauczyciela 

Dostateczny  ﾗﾆヴWゴﾉ; ゲﾆﾍ;S chemiczny i ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E mleka 
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 przestrzega zasad gotowania i przechowywania mleka 

 wymienia cechy organoleptyczne mleka 

 wymienia szeroki asortyment ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘ mlecznych 

 wymienia ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘E ﾏｷﾆヴﾗaﾉﾗヴ` mleka 

 dokonuje ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ゲWヴﾙ┘ 

 ┌ヮﾍ┞ﾐﾐｷ; mleko w proszku 

 ゲヮﾗヴ┣ES┣; proste potrawy  

 omawia metody utrwalania mleka 

Dobry 

 charakteryzuje ﾏｷﾆヴﾗaﾉﾗヴ` mleka 

 samodzielnie ゲヮﾗヴ┣ES┣; szeroki asortyment potraw z mleka 

 estetycznie podaje potrawy (dekoracja, naczynia) 

 ocenia ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ i wykorzystanie mleka i jego ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘ w produkcji kulinarnej 

 przeprowadza ﾗIWﾐ` orgaﾐﾗﾉWヮデ┞I┣ﾐE potraw z mleka i jego ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘ 

 charakteryzuje zmiany fizyko-chemiczne ┣;IｴﾗS┣EIW podczas przechowywania i ﾗHヴﾙHﾆｷ termicznej mleka 

Bardzo dobry 

 proponuje potrawy mleczne w ┦┞┘ｷWﾐｷ┌ dietetycznym 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; znaczenie mleka w ┦┞┘ｷWﾐｷ┌ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ grup ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
 wykorzystuje ┘ﾍ;ゲﾐW ヮﾗﾏ┞ゲﾍ┞ 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ヮﾍ┞┘ utrwalania mleka na jego ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E 

CWﾉ┌ﾃEI┞ 

 samodzielnie ゲヮﾗヴ┣ES┣; ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐW potrawy z mleka i jego ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘が ┣;Iｴﾗ┘┌ﾃEI przy tym wszystkie warunki 

HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; i higieny pracy, ┘Sヴ;┦; ┘ﾍ;ゲﾐW ヮﾗﾏ┞ゲﾍ┞ 

 kieruje ヮヴ;IE ┣Wゲヮﾗﾍ┌ 

C. Ocena towaroznawcza i zastosowanie jaj w technologii gastronomicznej: 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 przedstawia H┌Sﾗ┘` jaja 

 wymienia cechy jaja ゴ┘ｷW┦Wｪﾗ 

 klasyfikuje jaja 

 przeprowadza ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘ﾗ ﾗHヴﾙHﾆ` ┘ゲデ`ヮﾐE jaj 

 przestrzega ヮヴ┣Wヮｷゲﾙ┘ bhp 

 ゲヮﾗヴ┣ES┣; proste potrawy z ヮﾗﾏﾗIE nauczyciela 

Dostateczny 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ゲﾆﾍ;S chemiczny i ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E jaj 

 ocenia ゴ┘ｷW┦ﾗゴJ jaj 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; warunki przechowywania jaj 

 ゲヮﾗヴ┣ES┣; proste potrawy 

 wymienia szeroki asortyment potraw z jaj oraz potraw z dodatkiem jaj 

 dobiera デﾍ┌ゲ┣I┣ do ゲﾏ;┦Wﾐｷ; jaj 

 charakteryzuje ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW I┣`ゴIｷ jaja 

Dobry 

 charakteryzuje ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E jaj 

 ocenia ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ jaj w produkcji kulinarnej 

 przeprowadza ﾗIWﾐ` ﾗヴｪ;ﾐﾗﾉWヮデ┞I┣ﾐE potraw z jaj 

 samodzielnie i sprawnie ゲヮﾗヴ┣ES┣; potrawy 

 estetycznie podaje potrawy  

 charakteryzuje ﾏｷﾆヴﾗaﾉﾗヴ` jaj 

 charakteryzuje zmiany fizyko-chemiczne ┣;IｴﾗS┣EIW w jajach podczas ﾗHヴﾙHﾆｷ termicznej 

Bardzo dobry 

 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ﾗHヴﾙHﾆｷ termicznej na ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E i ゲデヴ;┘ﾐﾗゴJ jaj 

 wykorzystuje ┘ﾍ;ゲﾐW ヮﾗﾏ┞ゲﾍ┞ 

 ocenia ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ jaj w ┦┞┘ｷWﾐｷ┌ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ grup ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
 organizuje ヮヴ;I` ┣Wゲヮﾗﾍ┌ i kieruje nim 

 przeprowadza ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;Iﾃ` potraw   

CWﾉ┌ﾃEI┞ 

 samodzielnie ゲヮﾗヴ┣ES┣; ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐW potrawy z jaj, ┣;Iｴﾗ┘┌ﾃEI przy tym wszystkie warunki HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘; i 

higieny pracy 

 wykazuje ゲｷ` ヮﾗﾏ┞ゲﾍﾗ┘ﾗゴIｷE w przygotowywaniu potraw  

 


