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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

SYMBOL ZAWODU 343404 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

PLANOWANIE ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ 

KLASA III 

N;┣┘; S┣ｷ;ﾍ┌ 

Ocena                                                                              Wymagania edukacyjne 

I. Uﾆﾍ;S;ﾐｷW ｷ ﾗIWﾐｷ;ﾐｷW ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲﾙ┘ 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ - Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ﾐ; grupy 

- wymienia rodzaje norm ┦┞┘ｷWﾐｷ; i ┘┞┦┞wieni- 

- wymienia ヴﾗS┣;ﾃW ヮﾗゲｷﾍﾆﾙ┘ 

- wymienia zasady ┌ﾆﾍ;S;ﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲﾙ┘ 

- ﾗIWﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ ﾏWデﾗSE ヮ┌ﾐﾆデﾗ┘E 

-zna zasady ┦┞┘ｷWﾐｷ; wybranej grupy ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
び ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy wybranej grupy ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
- zna zasady ┦┞┘ｷWﾐｷ; w jednym wybranym ┣;ﾆﾍ;S┣ｷW ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

び ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy dla wybranego ┣;ﾆﾍ;S┌ ┦ywienia 

- ┣ﾐ; ┘;ヴデﾗゴJ WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐE Hｷ;ﾍWﾆ ┘`ｪﾉﾗ┘ﾗS;ﾐﾙ┘ ｷ デﾍ┌ゲ┣I┣ﾙ┘ 

び ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴJ WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐE ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ｷIｴ ゲﾆﾍ;S┌ IｴWﾏｷI┣ﾐWｪﾗ ┣ wykorzystaniem ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;┦ﾐｷﾆﾙ┘ Attwatera 

- wymienia grupy ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞ch 

Dostateczny - ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; podstawy ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ ﾐ; grupy 

び ﾗﾏ;┘ｷ; ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW ヴﾗS┣;je norm ┦┞┘ｷWﾐｷ; i ┘┞┦┞┘ｷWﾐｷ; 

- ﾗﾏ;┘ｷ; ヴﾗ┣ﾆﾍ;S ヮﾗゲｷﾍﾆﾙ┘ ┘ IｷEｪ┌ Sﾐｷ; 

び omawia zasady ┌ﾆﾍ;S;ﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲﾙ┘ 

び wymienia metody oceny sposobu ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

- zna zasady ┦┞┘ｷWﾐｷ; kilku wybranych ｪヴ┌ヮ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
び ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy dla wybranej grupy l┌SﾐﾗゴIｷ 
- zna zasady ┦┞┘ｷWﾐｷ; ┘ S┘ﾙIｴ wybranych ┣;ﾆﾍ;S;Iｴ ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

び ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy dla wybranego ┣;ﾆﾍ;S┌ ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

- ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴJ WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐE potraw na podstawie tabel ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾗS┦┞┘I┣Wﾃ 
び ﾗﾆヴWゴﾉ; ┌S┣ｷ;ﾍ ┘`ｪﾉﾗ┘ﾗS;ﾐﾙ┘ デﾍ┌ゲ┣I┣ﾙ┘ ｷ Hｷ;ﾍWﾆ w dostarczaniu energii 

- dobiera ;ヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘W Sﾗ ｪヴ┌ヮ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

び ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮﾗﾃ`IｷW ┣;ﾏｷWﾐﾐﾗゴIｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

Dobry - ﾗﾏ;┘ｷ; ヮﾗﾃ`IｷW modelowych racji pokarmowych i ich zastosowanie 

び dobiera normy ┦┞┘ｷWﾐｷ; dla osoby o okrWゴﾉﾗﾐ┞Iｴ cechach 

- charakteryzuje ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW ヮﾗゲｷﾍﾆｷ 
び omawia metody sposobu ┦┞┘ｷWﾐｷ; i stanu ﾗS┦┞┘ｷWﾐｷ; 

び ﾗIWﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ ﾏWデﾗSE ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘E  

- omawia zasady ┦┞┘ｷWﾐｷ; rodziny 

び ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy dla rodziny 

- zna zasady ┦┞┘ｷWﾐｷ; w trzech wybranych ┣;ﾆﾍ;S;Iｴ ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

び ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy dla wybranego ┣;ﾆﾍ;S┌ ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

び ﾗSヴﾙ┦ﾐｷ; ヮﾗゲｷﾍﾆｷ profilaktyczne i regeneracyjne 

- ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴJ WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐE ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ｷ ヮﾗゲｷﾍﾆﾙ┘ 

び ﾗHﾉｷI┣; ┌S┣ｷ;ﾍ ┘`ｪﾉﾗ┘ﾗS;ﾐﾙ┘ デﾍ┌ゲ┣I┣ﾙ┘ ｷ Hｷ;ﾍWﾆ w dostarczaniu energii 

- charakteryzuje ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾗS┦┞┘I┣W ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ grup ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

Bardzo dobry - ﾗHﾉｷI┣; ゴヴWSﾐｷWﾃ ┘;┦ﾗﾐWﾃ normy ┦┞┘ｷWﾐｷ; i racji pokarmowej 

- ﾗHﾉｷI┣; ﾆﾗゲ┣デ┌ ヴ;Iﾃｷ ヮﾗﾆ;ヴﾏﾗ┘Wﾃ Sﾉ; ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐWﾃ grupy ﾗゲﾙH 

- ┌ﾆﾍ;S;J ヮヴ┣┞ﾆﾍ;Sﾗ┘W ﾃ;Sﾍospisy zgodnie z normami ┦┞┘ｷWﾐｷ; i ┘┞┦┞┘ｷWﾐｷ; 

- ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW ｷ ﾗIWﾐｷ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ┌ S┣ｷWﾐﾐWｪﾗ dla rodziny z u┘┣ｪﾉ`SﾐｷWﾐｷWﾏ ヮﾍIｷ wieku oraz ;ﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ fizycznej  

- ヮﾗゲﾍ┌ｪ┌ﾃW ゲｷ` metodami ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘┞ﾏｷ ヮﾉ;ﾐﾗ┘;J ｷ ﾗIWﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐ┞ﾏｷ metodami 

ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy dla wybranego ┣;ﾆﾍ;S┌ ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

- zna zasady ┦┞┘ｷWﾐｷ; we wszystkich ┣;ﾆﾍ;S;Iｴ ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

び planuje i ocenia ヴﾙ┦ﾐ┞ﾏｷ ﾏWデﾗS;ﾏｷ ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dekadowy dla wybranego ┣;ﾆﾍ;S┌ ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

び analizuje ┦┞┘ｷWﾐｷW ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ｪヴ┌ヮ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
- ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴJ WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐE jadﾍﾗゲヮｷゲﾙ┘ 

び ﾗﾆヴWゴﾉ; sposoby ┣ﾏﾐｷWﾃゲ┣;ﾐｷ; ┘;ヴデﾗゴIｷ energetycznej ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ 

び ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘;ヴデﾗゴJ WﾐWヴｪWデ┞I┣ﾐE ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ tradycyjnych ｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ﾗ ﾗHﾐｷ┦ﾗﾐWﾃ ┘;ヴデﾗゴIｷ energetycznej 

- ゲデﾗゲ┌ﾃW ┣;ﾏｷWﾐﾐﾗゴJ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴ w grupie i mi`S┣┞ grupami 

- ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ zaliczanych do tej samej grupy 

CWﾉ┌ﾃEI┞ - analizuje koszty racji pokarmowej 

び ┌ゲデ;ﾉ; ヴﾗS┣;ﾃW ｷ ｷﾉﾗゴIｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ Sﾉ; ┣;ゲヮﾗﾆﾗﾃWﾐｷ; ヮﾗデヴ┣WH  ┦┞┘ｷWﾐｷﾗ┘┞ch ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐWﾃ grupy ﾆﾗﾐゲ┌ﾏWﾐデﾙ┘ na ヮﾗSゲデ;┘ｷW ゴヴWSﾐｷIｴ 
wa┦ﾗﾐ┞Iｴ racji pokarmowych 

- ocenia stan ﾗS┦┞┘ｷ;ﾐｷ; ﾗゲﾙH Sﾗヴﾗゲﾍ┞Iｴ na podstawie ヮﾗﾏｷ;ヴﾙ┘ antropometrycznych 
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び ocenia stan ﾗS┦┞┘ｷ;ﾐｷ; dzieci i ﾏﾍﾗS┣ｷW┦┞ metodami antropometrycznymi z wykorzystaniem tabel i stawek centylowych 

び ﾗIWﾐｷ; ゲヮﾗゲﾙH ┦┞┘ｷWﾐｷ; ﾏWデﾗSE wywiadu 24 godzinnego 

- modyfikuje ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ dzienny i dekadowy ┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ od potrzeb organizmu stylu ┦┞Iｷ; ﾗI┣Wﾆｷ┘;ﾑ ﾆﾗﾐゲ┌ﾏWﾐデ; i zasad ┦┞┘ｷWﾐｷ; 

- ﾏﾗS┞aｷﾆ┌ﾃW ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ S┣ｷWﾐﾐ┞ ｷ SWﾆ;Sﾗ┘┞ ┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ┦┞┘ｷﾗﾐ┞Iｴ ｪヴ┌ヮ ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
- analizuje czynniki decydujEIW ﾗ ┘;ヴデﾗゴIｷ WﾐWヴｪWデ┞cznej ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
び SﾗHｷWヴ; ゴヴﾗSﾆｷ ゲヮﾗ┦┞┘I┣W ﾗ ﾗHﾐｷ┦ﾗﾐWﾃ ┘;ヴデﾗゴIｷ energetyI┣ﾐWﾃ Sﾉ; ﾗゲﾙH ﾐ; SｷWIｷW ﾗ ﾗｪヴ;ﾐｷI┣ﾗﾐWﾃ ｷﾉﾗゴIｷ energii 

- ┣;ﾏｷWﾐｷ; ヮヴﾗS┌ﾆデ┞ ┘ ﾃ;SﾍﾗゲヮｷゲｷW ┘ IWﾉ┌ ┌┣┞skania ┘ﾍ;ゴIｷ┘Wﾃ ┘;ヴデﾗゴIｷ ﾗS┦┞wczej 

 

 


