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TECHNIK HANDLOWIEC 

SYMBOL ZAWODU 522305 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 

KLASA I i II 

N;┣┘; S┣ｷ;ﾍ┌ Wymagania edukacyjne 

Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ dostateczny dobry Bardzo dobry IWﾉ┌ﾃEI┞ 

PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 

1. Podstawy towaroznawstwa 

1. Zakres towaroznawstwa 

2. Klasyfikacja デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

ンく Kヴ┞デWヴｷ; ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ Tﾗ┘;ヴﾙw 

(PKWiU) 

4. Normalizacja i jej znaczenie 

ヵく Wﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ デﾗ┘;ヴﾙw, 

Czynniki ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; ﾃ;ﾆﾗゴJ 

6. Zasady badania i odbioru 

J;ﾆﾗゴIｷﾗ┘Wｪﾗ デﾗ┘;ヴﾙw 

ﾗﾆヴWゴﾉ;が I┣┞ﾏ ┣;ﾃﾏ┌ﾃW ゲｷ` 
towaroznawstwo, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW 

ﾐ; ﾃ;ﾆﾗゴJ デﾗ┘;ヴﾙ┘が 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; ﾗIWﾐ; 
organoleptyczna, 

 

Ъ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW デﾗ┘;ヴ┞ ┣W ┘┣ｪﾉ`S┌ﾐ; ヴﾙ┦ne 

kryteria, 

Ъ ┣ﾐ; ヮﾗﾃ`IｷW ﾐﾗヴﾏy, rodzaje, 

ヮﾗデヴ;a ｷ ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;J z norm, 

Ъ ┣ﾐ; ヮﾗﾃ`IｷW ﾃ;ﾆﾗゴIｷ デﾗ┘;ヴﾙ┘が 
ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW IWIｴ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘W 

デﾗ┘;ヴﾙ┘が ヮﾗS;ﾃW ｷIｴ ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┞が 
Ъ odpowiada, w jakim celu i za 

ヮﾗﾏﾗIE ﾃ;ﾆｷIｴ ﾏWデﾗS H;S; ゲｷ` 

ﾃ;ﾆﾗゴJ デﾗ┘;ヴﾙ┘が 
Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ﾗSHｷﾙヴ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘┞ 

デﾗ┘;ヴﾙ┘が ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾃWｪo znaczenie 

 

ﾗSヴﾙ┦ﾐｷ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷ` od 

towaroznawstwa, 

Ъ zna systemy klasy- 

aｷﾆ;I┞ﾃﾐW デﾗ┘;ヴﾙw PKWiU,  

Ъ ┣ﾐ; ヮﾗﾃ`cia: towar i dobro i 

potrafｷ ヮﾗS;J ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

nimi, 

Ъ ┣;ﾉｷI┣; IWIｴ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘W Sﾗ 

obiektywnych lub subiektywnych, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾗSHｷﾙヴ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘┞ 

┘ゲデ`pny i zasadniczy, 

 

 

Ъ uzasadnia znaczenie 

normalizacji デﾗ┘;ヴﾙw, czego 

Sﾗデ┞I┣E ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW ｪヴ┌ヮ┞ 
norm ISO 9000, 9001, 

9002,9003,9004  

Ъ ┌┣;ゲ;Sﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙw 

ﾐ; ﾃ;ﾆﾗゴJ デﾗ┘;ヴﾙw, uzasadnia 

subiektywizm oceny 

sensorycznej, obiektywizm 

oceny instrumentalnej, 

Ъ ┣ﾐ; ゲﾆ┌デﾆｷ ﾗSHｷﾗヴ┌ ﾃ;ﾆﾗゴIｷが czym 

ﾏﾗｪE H┞J ゲヮﾗ┘ﾗSﾗ┘;ﾐW 

┘;S┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘W デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

 

2. Opakowania 

1. Funkcje opakowania 

2. Klasyfikacja ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾑ 

3. Pojemniki wielofunkcyjne 

4. Systemy paletowe 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ｷ ﾗヮｷゲ┌ﾃW a┌ﾐﾆIﾃW ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾑが 
Ъ ┣ﾐ; ヮﾗS┣ｷ;ﾍ ｷ ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ┣ﾐ;ﾆﾙ┘ ﾐ; 
opakowaniach, 

 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾐｷ; ヮﾗゴヴWSﾐｷWが 
HW┣ヮﾗゴヴWSﾐｷWが ゲヮWIﾃ;ﾉﾐWが ┌ﾐｷ┘Wヴゲ;ﾉﾐWが 
jednostkowe, transportowe, 

Ъ ﾗヮｷゲ┌ﾃW ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ 

opakowaniowych, 

Ъ wymienia pojemniki wielofunkcyjne i 

systemy paletowe 

- rozumie znaczenie normalizacji 

oヮ;ﾆﾗ┘;ﾑ, 

Ъ ┣ﾐ; ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ ヴWﾐﾗ┘;Iﾃ;が ヮヴ┣Wヴﾙb, 

utylizacja, biodegradacja 

ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾑ, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
ヮﾗﾃWﾏﾐｷﾆﾙw wielofunkcyjnych 

ｷ ゲ┞ゲデWﾏﾙ┘ ヮ;ﾉWデﾗ┘┞Iｴ 

ﾗヮｷゲ┌ﾃW ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾐｷWが ┣;ﾉｷI┣;ﾃEI 

je do odpowiedniej 

grupy, 

 

 

3. Charakterystyka デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

1. Oznaczenia デﾗ┘;ヴﾙ┘が ┣ﾐ;ﾆｷ 
towarowe 

2. Przechowywanie 

i magazynowanie デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

3. Czynniki ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; 

ﾃ;ﾆﾗゴJ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐ┞Iｴ 

デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

ヴく Zﾏｷ;ﾐ┞ ┣;IｴﾗS┣EIW 

w przechowywanych towarach 

5. Szkodniki magazynowe 

6. Ubytki magazynowe 

Αく OIｴヴﾗﾐ; デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

podczas transportu 

8. Konserwowanie 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; a┌ﾐﾆIﾃW ﾏ;ｪ;┣┞ﾐﾙ┘が 
Ъ ┣ﾐ; ヮﾗﾃ`IｷW ｷ ヴﾗS┣;ﾃW ┌H┞デﾆﾙ┘ 
towarowych, 

Ъ ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ﾏWデﾗS┞ aｷ┣┞I┣ﾐW ﾗS 
chemicznych 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ┣;ゲ;S┞ ヮヴ;┘ｷSﾍﾗ┘Wｪﾗ 

ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; デﾗ┘;ヴﾙ┘が 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ;が ﾃ;ﾆｷW I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ ｷ ┘ ﾃ;ﾆｷ 
ゲヮﾗゲﾙH  ┘ヮﾍ┞┘;ﾃE ﾐ; ﾃ;ﾆﾗゴJ 
ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐ┞Iｴ デﾗ┘;ヴﾙ┘ 

Ъ wymienia procesy fizyczne, 

IｴWﾏｷI┣ﾐW ｷ HｷﾗﾉﾗｪｷI┣ﾐWが ﾆデﾙヴW  ﾏﾗｪE 
┣;IｴﾗS┣ｷJ ┘ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐ┞Iｴ 

towarach, 

Ъ ┘ｷWが ┘ ﾃ;ﾆｷﾏ IWﾉ┌ ﾐ;ﾉW┦┞ ﾆﾗﾐゲWヴ┘ﾗ┘;J 

towary i jakie cechy ヮﾗ┘ｷﾐﾐ┞ ﾏｷWJ 
metody konserwacji, 

Ъ ┣ﾐ; ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ ヮ;ゲデWヴ┞┣;Iﾃ;が sterylizacja, 

IｴﾍﾗS┣WﾐｷWが ┣;ﾏヴ;┦;ﾐｷWが liofilizacja, 

tyndalizacja, HﾗﾏH;┦ i jego rodzaje, 

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾆﾗS┌ 

kreskowego umieszczonego 

na towarach, 

Ъ ┘ｷWが Iﾗ デﾗ ゲE ┌H┞デﾆｷ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐW 

i nadzwyczajne oraz jak im 

┣;ヮﾗHｷWｪ;Jが 
Ъ ヮﾗS;ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW  ｷ ヮﾗSﾗHｷWﾑゲデ┘; 

ﾏｷ`S┣┞ ゲデWヴ┞ﾉｷ┣;Iﾃ; ; ヮ;ゲデWヴ┞┣;IﾃE 

ﾗヴ;┣ ﾏｷ`S┣┞ IｴﾍﾗS┣WﾐｷWﾏ 

ｷ ┣;ﾏヴ;┦;ﾐｷWﾏが 
Ъ ┘ｷWが ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; HﾗﾏH;┦ 

chem., f iz., mikrobiologiczny, 

Ъ zna zasady kiszenia 

ｷ ﾏ;ヴ┞ﾐﾗ┘;ﾐｷ; ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘  
ｷ ヴﾙ┦ﾐｷIW  ﾏｷ`S┣┞ ﾐｷﾏｷが 

Ъ ﾐ; ﾆﾗﾐﾆヴWデﾐ┞Iｴ ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S;Iｴ 

ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ヮﾍ┞┘ ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ  
I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙw  ﾐ; ﾃ;ﾆﾗゴJ 
przechowywanych デﾗ┘;ヴﾙ┘が 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ;が I┣┞ﾏ ゲE ゲヮﾗ┘ﾗSﾗ┘;ﾐW 

Procesy biologiczne w towarach 

ｷ ヮﾗS;ﾃW ｷIｴ ヮヴ┣┞ﾆﾍady, 

Ъ wymienia i opisuje te 

metody konserwacji, 

ﾆデﾙヴW  ﾏﾗ┦ﾐ; ゲデﾗゲﾗ┘;J do 

ﾆﾗﾐゲWヴ┘;Iﾃｷ ;ヴデく ヮヴ┣Wﾏ┞ゲﾍﾗ┘┞Iｴ 
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jakie ヮヴﾗS┌ﾆデ┞ ﾏﾗ┦ﾐ; デ┞ﾏｷ ゲヮﾗゲﾗH;ﾏｷ 
utrwalaJが 

 

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE 

1. Normy ┦┞┘ｷWﾐｷ; Sﾉ; ﾉ┌SﾐﾗゴIｷ 
ヲく Sﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ ﾗS┦┞┘I┣W 

ｷ ┘;ヴデﾗゴJ  kaloryczna 

ヱく Sﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ ﾗS┦┞┘I┣W 

2. W`ｪﾉﾗ┘ﾗS;ﾐ┞ デﾍ┌ゲ┣I┣W 

ンく Bｷ;ﾍﾆ;が ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ mineralne 

4. Witaminy, woda 

ヵく W;ヴデﾗゴJ ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐ; 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ┣;ゲ;S┞ ┌ﾆﾍ;S;ﾐｷ; 

J;Sﾍﾗゲヮｷゲ┌が 
Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮﾗﾃ`Iｷ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣;が 
Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW Hｷﾉ;ﾐゲ ┘ﾗSﾐ┞ 

Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ﾐﾗヴﾏ; ┦┞┘ｷWﾐｷﾗ┘;が 
Ъ ヮﾗゲﾍ┌ｪ┌ﾃW ゲｷ` ﾐﾗヴﾏ;ﾏｷ ┦┞┘ｷWﾐｷ;が 
Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｪﾍﾙwne  ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ 
oS┦ywcze, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆﾙw 

ﾗS┦┞┘I┣┞Iｴ Sﾉ; ﾗヴｪ;ﾐｷ┣ﾏ┌ I┣ﾍowieka, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ヴﾗS┣;ﾃ ｷ ┣;┘;ヴデﾗゴJ 

sﾆﾍ;Sﾐｷﾆﾙ┘ ﾗS┦┞┘I┣┞Iｴ w oparciu o 

informacje na opakowaniu produktu 

┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘Wｪﾗ 

Ъ ﾗヮヴ;Iﾗ┘┌ﾃW ﾃ;Sﾍﾗゲヮｷゲ 

┣ｪﾗSﾐｷW ┣ ﾐﾗヴﾏ;ﾏｷ ┦ywienia, 

- ﾗHﾉｷI┣; ┘;ヴデﾗゴJ ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐE 

produktu  

ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ﾍ;ゲﾐ┞ S┣ｷWnny 

bilans wodny 

 

3. Klasyfikacja ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
i dodatki do ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
1. Klasyfikacja ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
2. Dodatki do ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; SﾗS;デﾆｷ Sﾗ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ; ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ;Iﾃ; 

ｷ SﾗS;デﾆｷ Sﾗ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷが 
Ъ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ┦┞┘ﾐﾗゴJ ┘WSﾍ┌ｪ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ 
ﾆヴ┞デWヴｷﾙ┘ 

 Ъ wyszukuje z informacji 

na opakowaniu dodatki 

Sﾗ ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ ┣;ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐW 

┘ ヮヴ┣┞ﾆﾍ;Sﾗ┘┞ﾏ ヮヴﾗS┌ﾆIｷW 

┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘┞ﾏ 

 

4. Produkty 

┣Hﾗ┦ﾗ┘W 

ヱく ZHﾗ┦; 

ヲく MEﾆ; 

3. Makarony 

4. Kasze 

5. Pieczywo 

Ъ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮﾗS┣ｷ;ﾍ ﾆ;ゲ┣ ｷ ヮｷWI┣┞┘;が 
Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮﾗS ┘┣ｪﾉ`SWﾏ 

towaroznawczym makarony, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ;ゲﾗヴデ┞ﾏWﾐデ ヮｷWI┣┞┘;が 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

PヴﾗS┌ﾆデﾙ┘  ┣Hﾗ┦ﾗ┘┞Iｴ  

Ъ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; H┌Sﾗ┘` ┣ｷ;ヴﾐ; ┣Hﾙ┦ 

 Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ;ぎ デ┞ヮ ﾏEﾆｷが Gluten, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮﾗS ┘┣ｪﾉ`SWﾏ 

towaroznawczym makarony, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; asortyment pieczywa, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ┣Hﾗ┦ﾗ┘┞Iｴ  

Ъ systematyzuje produkty 

┣Hﾗ┦ﾗ┘W ヮﾗS ┘┣ｪﾉ`SWﾏ 

┘;ヴデﾗゴIｷ ﾗS┦┞┘I┣Wﾃ 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ┦┞┘ｷWﾐｷﾗ┘W 

PヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ┣Hﾗ┦ﾗ┘┞Iｴが 
 

 

5. Mleko i jego przetwory 

1. Mleko 

ヲく ŚﾏｷWデ;ﾐ; ｷ ゴﾏｷWデ;ﾐﾆ; 

3. Napoje mleczne 

4. Sery 

5. Przechowywanie 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ 
ﾗS┦┞┘I┣W ﾏﾉWﾆ;が 
Ъ charakteryzuje produkty mleczne, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ;ゲﾗヴデ┞ﾏWﾐデ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ 

Mlecznych, 

Ъ charakteryzuje koncentraty 

mleczne, 

Ъ przedstawia podstawowe metody 

utrwalania mleka, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

ﾏﾉWﾆ; ｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ﾏﾉWI┣ﾐ┞Iｴが 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ;が Iﾗ Sﾗ 

ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾑ ｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

ﾆﾗﾐIWﾐデヴ;デﾙ┘ ﾏﾉWI┣ﾐ┞Iｴ  

Ъ ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣; ;ﾐ;ﾉｷ┣` 

ゲWﾐゲﾗヴ┞I┣ﾐE ﾏﾉWﾆ; ゲヮﾗ┦┞┘I┣Wｪﾗ 

i wybranych 

ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ﾏﾉWI┣ﾐ┞Iｴ  

- rozpoznaje gatunki sera,  

 

 

ヶく Mｷ`ゲﾗ ｷ ヮヴﾗS┌ﾆデ┞ 

ﾏｷ`ゲﾐW 

ヱく Mｷ`ゲﾗ ｷ ヮヴﾗS┌ﾆデ┞ ﾏｷ`ゲﾐW 

2. Dziczyzna 

ンく OIWﾐ; ゴ┘ｷW┦ﾗゴIｷ 
ﾏｷ`ゲ; 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E ﾏｷ`ゲ; 

ｷ ┘`dlin, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; IWIｴ┞ ゴ┘ｷW┦Wｪﾗ ﾏｷ`sa, 

Ъ przedstawia kryteria klasyfikacji 

w`dlin, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

ﾏｷ`ゲ; ｷ ┘`dlin 

Ъ wymienia podstawowe elementy 

ｴ;ﾐSﾉﾗ┘W ヮﾙﾍtuszy wieprzowej i 

┘ﾗﾍowej, 

Ъ ヮﾗS;ﾃW ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ﾃ;S;ﾉﾐ┞Iｴ デﾍ┌ゲ┣I┣┞ 
┣┘ｷWヴ┣`cych, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

ﾏｷ`ゲ; ｷ ┘`dlin  

Ъ dokonuje oceny organoleptycznej 

wybranych 

┘`dlin 

 

Ъ wskazuje na schemacie 

ヮﾙﾍデ┌ゲ┣┞ ┘ｷWヮヴ┣ﾗ┘Wﾃ 
ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙlne elementy 

kulinarne, 

Ъ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ゲﾆﾍad chemiczny 

┘`dlin  

 

Αく Dヴﾙb i przetwory drobiowe 

ヱく W;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣; 

ヲく OIWﾐ; ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘; 

3. Tuszki i elementy drobiowe 

4. Opakowania 

5. Przetwory drobiowe 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E ﾏｷ`ゲ; 

Drobiowego, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

SヴﾗHｷ┌ ｷ ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘  
drobiowych 

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘Wﾃ 
tuszki drobiowej, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲﾗヴデ┞ﾏWﾐデ┞ ﾏｷ`ゲ; 

drobiowego, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｪﾍﾙ┘ﾐW ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴ┞ 

drobiowe, 

 

Ъ dokonuje oceny sensorycznej 

wyHヴ;ﾐ┞Iｴ ┘`Sﾉｷﾐ 

 Ъ ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣; ;ﾐ;ﾉｷ┣` 

ゲWﾐゲﾗヴ┞I┣ﾐE ﾏｷ`ゲ; 
drobiowego w elementach 

ｷ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW uzyskane 

wyniki z wymaganiami 

podanymi ┘ ﾗHﾗ┘ｷE┣┌ﾃEIWﾃ 
normie 

8. Ryby, przetwory 

Rybne i owoce morza 

ヱく W;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣; ryb 

ヲく PﾗS┣ｷ;ﾍ ﾗ┘ﾗIﾙw i warzyw 

3. Przechowywanie 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヴ┞H┞ ﾏﾗヴゲﾆｷW Sﾗゲデ`ヮﾐW 

w handlu, 

Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ﾗ┘ﾗIW ﾏﾗヴ┣; 

 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E ヴ┞H i 

uzasadnia zastosowanie ryb w diecie, 

Ъ omawia metody konserwacji ryb, 

Ъ wymienia i charakteryzuje 

HW┣ﾆヴ`ｪﾗ┘IW jadalne 

Ъ dokonuje oceﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘Wﾃ 
kawioru  

 

Ъ dokonuje oceny 

organoleptycznej 

wybranych ryb 

 

Ъ ﾗヮヴ;Iﾗ┘┌ﾃW ヮヴ┣┞ﾆﾍ;Sﾗ┘W 

ヮﾗヴ;S┞ Sﾗデ┞I┣EIW 
przechowywania, 

przez klienta, ヴ┞H ゴ┘ｷW┦┞Iｴ 
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Γく OﾉWﾃW ヴﾗゴﾉｷﾐﾐW 

ｷ デﾍ┌ゲ┣I┣W utwardzone 

1. Przetworzone デﾍ┌ゲ┣I┣W ヴﾗゴﾉｷﾐﾐW 

ヲく Tﾍ┌ゲ┣I┣W emulsyjne ｷ ┣┘ｷWヴ┣`IW 

3. Opakowania 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; デﾍ┌ゲ┣I┣W ┣┘ｷWヴ┣`IW 

 

Ъ charakteryzuje wybrane oleje 

RﾗゴﾉｷﾐﾐWが 
Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ｷ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW 

デﾍ┌ゲ┣I┣W ヴﾗゴﾉｷﾐﾐW ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴ┣ﾗﾐWが 
Ъ ヮﾗS;ﾃW IWIｴ┞ ﾏ;ゲﾍ;が 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

ﾏ;ゲﾍ; 

Ъ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ ﾏ;ゲﾍWﾏ a 

ﾏ;ヴｪ;ヴ┞ﾐE 

 - na podstawie informacji 

ヮヴﾗS┌IWﾐデ; ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴデﾗゴJ 

ﾗS┦┞┘I┣E ｷ ヮﾗS;ﾃW 

デWヴﾏｷﾐ ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴIｷ Sﾗ 

ゲヮﾗ┦┞Iｷ; ┘┞Hヴ;ﾐWﾃ ﾏ;ヴｪ;ヴ┞ﾐ┞ 

do smarowania 

pieczywa 

 

10. Jaja 

1. Budowa ｷ ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣; ﾃ;ﾃ 
2. Klasyfikacja, znakowanie 

i przechowywanie jaj 

- Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E 

jaj, ┘ｷWﾉﾆﾗゴIｷ ｷ ┘;ｪｷ 
Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; H┌Sﾗ┘` ﾃ;ﾃ;が 
Ъ wymienia warunki przechowywania 

jaj, 

Ъ dokonuje oceny towaroznawczej jaj  

- Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ﾗIWﾐ┞ ゴ┘ｷW┦ﾗゴIｷ 
jaj  

  

11. Warzywa i przetwory 

z warzyw 

ヱく PﾗS┣ｷ;ﾍ warzyw 

ｷ ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣; 

2. Przetwory 

Warzywne i przechowywanie 

Ъ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ;Iﾃ` ┘;ヴ┣┞┘が 
Ъ przedstawia warunki przechowywania 

warzyw, 

 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E 

ｷ ゲﾆﾍ;S IｴWﾏｷI┣ﾐ┞ ┘;ヴ┣┞┘が 
Ъ dokonuje oceny towaroznawczej 

warzyw, 

Ъ omawia metody utrwalania 

warzyw, 

Ъ charakteryzuje przetwory warzywne, 

Ъ wymienia typy koncentratu 

pomidorowego 

Ъ ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣; ﾗIWﾐ` 
ﾗヴｪ;ﾐﾗﾉWヮデ┞I┣ﾐE 

wybranych 

warzyw 

Ъ ヮﾗゲﾍ┌ｪ┌ﾃEI ゲｷ` デ;HWﾉ;ﾏｷ 
┣;┘;ヴデﾗゴIｷ ┣┘ｷE┣ﾆﾙ┘ 

mineralnych, wskazuje 

┘;ヴ┣┞┘; H`SEIW ﾐ;ﾃﾉWヮゲ┣┞ﾏ 

┤ヴﾙSﾍWﾏ ┦Wﾉ;┣; 

 

12. Owoce 

i przetwory owocowe 

ヱく PﾗS┣ｷ;ﾍ ﾗ┘ﾗIﾙ┘ ｷ ┘;ヴデﾗゴJ 

ﾗS┦┞┘I┣; 

2. Przetwory 

i przechowywanie 

Ъ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ;Iﾃ` ﾗ┘ﾗIﾙ┘ 

Ъ przedstawia warunki przechowywania 

ﾗ┘ﾗIﾙ┘  
 

Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ﾗ┘ﾗIﾙ┘ 

┘ ┦┞┘ｷWﾐｷ┌が 
Ъ wymienia asortyment wybranej 

ｪヴ┌ヮ┞ ﾗ┘ﾗIﾙ┘ 

Ъ podaje ﾏWデﾗS┞ ┌デヴ┘;ﾉ;ﾐｷ; ﾗ┘ﾗIﾙ┘ 

 

Ъ dokonuje oceny sensorycznej 

kilku wybranych 

ヮヴ┣Wデ┘ﾗヴﾙ┘ ﾗ┘ﾗIﾗ┘┞Iｴが 
 

Ъ ヮﾗゲﾍ┌ｪ┌ﾃEI ゲｷ` デ;HWﾉ;ﾏｷ 
┣;┘;ヴデﾗゴIｷ ┘ｷデ;ﾏｷﾐが 
┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ﾗ┘ﾗIW H`SEIW 

ﾐ;ﾃﾉWヮゲ┣┞ﾏ ┤ヴﾙSﾍWﾏ ┘ｷデ;ﾏｷﾐ┞ 

A i C  

Ъ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E ｷ 
ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐE truskawek i S┦Wﾏ┌ 
truskawkowego 

 

13. Grzyby i przetwory 

┣ ｪヴ┣┞Hﾙ┘ 

1. Budowa grzyba ｷ ┘;ヴデﾗゴJ 

ﾗS┦┞┘I┣; 

2. Przetwory ┣ ｪヴ┣┞Hﾙ┘ 

i przechowywanie 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ｪ;デ┌ﾐﾆｷ ｪヴ┣┞Hﾙ┘ 

uprawianych w Polsce  

Ъ charakteryzuje przetwory grzybowe, 

 

Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; ┣ﾐ;I┣WﾐｷW ｪヴ┣┞Hﾙ┘ 

┘ ┦┞┘ｷWﾐｷ┌が 
Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷﾗ┘Wﾃ ｪヴ┣┞Hﾙ┘ 

Ъ ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣; ﾗIWﾐ` 

ゲWﾐゲﾗヴ┞I┣ﾐE ヮｷWI┣;ヴWﾆ 

┘ ヴﾗ┦ﾐ┞ﾏ ゲデ;Sｷ┌ﾏ ゴ┘ｷW┦ﾗゴIｷが 
 

 

Ъ odczytuje z opakowania 

┘;ｪ` ﾐWデデﾗ ｷ Hヴ┌デデﾗが 
Ъ ヮﾗゲﾍ┌ｪ┌ﾃEI ゲｷ` ;デﾉ;ゲWﾏが 
rozpoznaje grzyby jadalne, 

 

14. Cukier, wyroby 

Cukiernicze ｷ ﾏｷﾙS 

1. Ocena towaroznawcza 

2. Gatunki handlowe cukru 

3. Przechowywanie 

ヴく PﾗS┣ｷ;ﾍ ﾏｷﾗSﾙ┘ naturalnych 

5. Klasyfikacja ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

cukierniczych 

Ъ przedstawia warunki przechowywania 

I┌ﾆヴ┌が ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

cukierniczych oraz miodu  

Ъ omawia gatunki handlowe 

Cukru, 

Ъ podaje ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ I┌ﾆヴWﾏ a 

ゲﾍﾗS┣ｷﾆｷWﾏが 
Ъ klasyfikuje wyroby cukiernicze, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴデﾗゴJ ﾗS┦┞┘I┣E 

ｷ ﾆ;ﾉﾗヴ┞I┣ﾐE ┘┞ヴﾗHﾙ┘ I┌ﾆｷWヴﾐｷI┣┞Iｴが 
Ъ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ﾗS┦┞┘I┣W 

miodu, 

Ъ dokonuje oceny organoleptycznej 

miodu naturalnego i sztucznego 

Ъ rozpoznaje i ﾗIWﾐｷ; ヴﾗ┦ﾐW 

gatunki miodu, 

Ъ ﾗIWﾐｷ; ヮﾗヮヴ;┘ﾐﾗゴJ 

znakowania opakowania 

czekolady 

 

 

15. Koncentraty ゲヮﾗ┦┞┘I┣W 

1. Koncentraty ゲヮﾗ┦┞┘I┣W 

2. Przechowywanie 

Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ﾆﾗﾐIWﾐデヴ;デ 

ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞ 

Ъ ヮヴ┣WSゲデ;┘ｷ; ヮﾗS┣ｷ;ﾍ ﾆﾗﾐIWﾐデヴ;デﾙ┘ 

ゲヮﾗ┦┞┘I┣┞Iｴが 
Ъ wymienia dodatki do ciast, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ ヮヴﾗゲ┣ﾆ┌ 

budyniowego  

Ъ ﾗIWﾐｷ; ヮﾗヮヴ;┘ﾐﾗゴJ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ  
na opakowaniu 

┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ ﾆﾗﾐIWﾐデヴ;デﾙ┘ 

 

Ъ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

ﾆﾗﾐIWﾐデヴ;デWﾏ ┣┌ヮ ┣┘┞ﾆﾍ┞Iｴ 

ｷ ┣┌ヮ Hﾍ┞ゲﾆ;┘ｷI┣ﾐ┞Iｴ 

 

 

16. Napoje bezalkoholowe Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ﾐ;ヮﾗﾃW Ъ klasyfikuje napoje bezalkoholowe Ъ dokonuje oceny organoleptycznej Ъ charakteryzuje wymagania  
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i wody mineralne 

1. PﾗS┣ｷ;ﾍ ﾐ;ヮﾗﾃﾙ┘ 

bezalkoholowych 

ヲく PﾗS┣ｷ;ﾍ ┘ﾙS  mineralnych 

3. Przechowywanie 

bezalkoholowe 

 

i wody mineralne, 

Ъ wymienia asortyment napoi 

bezalkoholowych, 

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷI` ﾏｷ`S┣┞ ┘ﾗSE 

mineralﾐE ; ﾏｷﾐWヴ;ﾉｷ┣ﾗ┘;ﾐE  

Wybranych ﾐ;ヮﾗﾃﾙ┘ 
bezalkoholowych 

 

Sﾗデ┞I┣EIW ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾑ 

i sposobu przechowywania 

ゲﾗﾆﾙ┘ Sﾉ; S┣ｷWIｷ 

17. Napoje alkoholowe 

ヱく PﾗS┣ｷ;ﾍ ﾐ;ヮﾗﾃﾙ┘ alkoholowych 

ヲく Sヮｷヴ┞デ┌ゲが ┘ﾙSﾆｷ 
3. Wina, piwa 

4. Przechowywanie 

ヵく Wヮﾍ┞┘ alkoholu na organizm 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

spirytusowych  

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾐ;┣┘` ﾏｷﾙS ヮｷデﾐ┞が 
Ъ charakteryzuje podstawowe 

gatunki i rodzaje piwa  

Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; ゲ┣ﾆﾗSﾉｷ┘┞ ┘ヮﾍ┞┘ 

alkoholu na organizm 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ;  

Ъ ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾃEI ┣ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ 
ﾐ; Wデ┞ﾆｷWデ;Iｴが ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW 

┣;┘;ヴデﾗゴJ ;ﾉﾆﾗｴﾗﾉ┌ ┘ ヮｷ┘ｷWが 
┘ｷﾐｷWが ┘ﾙSIW 

 

18. Przyprawy ｷ ┌┦┞┘ﾆｷ 
ヱく PﾗS┣ｷ;ﾍ ヮヴ┣┞ヮヴ;┘ 

2. Charakterystyka 

towaroznawcza przypraw 

3. Kawa, herbata 

4. Kakao 

ヵく T┞デﾗﾑが ┘┞ヴﾗH┞ tytoniowe 

6. Przechowywanie 

Ъ klasyfikuje przyprawy  

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

wyrobﾙw tytoniowych 

Ъ charakteryzuje wybrane przyprawy, 

Ъ wymienia metody konserwacji 

Przypraw, 

Ъ defｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ┌┦ywki, 

Ъ charakteryzuje gatunki herbat i 

┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ; Sﾗデ┞I┣EIW ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾑ 

 

Ъ ocenia organoleptycznie 

wybrane przyprawy  

 

- ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
ゲWﾐゲﾗヴ┞I┣ﾐW ﾐ;ヮ;ヴﾙw wybranych 

ｪ;デ┌ﾐﾆﾙ┘ ｴWヴH;デが 
Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; ゲ┣ﾆﾗSﾉｷ┘W S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷW 

tytoniu na organizm 

I┣ﾍﾗ┘ｷWﾆ; 

 

ヱΓく BW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘ﾗ 

Zdrowotne ┦┞┘ﾐﾗゴIｷ 
1. Podstawowe ゲ┞ゲデWﾏ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷが 
system HACCP 

2. Punkty krytyczne 

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮﾗﾃ`IｷW HACCP  
 

Ъ wymienia siedem zasad systemu 

HACCP, 

Ъ SWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ﾆヴ┞デ┞I┣ﾐ┞ 

punkt kontrolny  

  Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮ┌ﾐﾆデ┞ ﾆヴ┞デ┞I┣ﾐW 

w wybranym produkcie 

┦┞┘ﾐﾗゴIｷﾗ┘┞ﾏ 

ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE 

1. Surowce i wyroby 

┘ﾍﾙﾆｷWﾐﾐｷI┣W 

1. S┌ヴﾗ┘IW ┘ﾍﾙﾆｷWﾐﾐｷI┣W 

i ich klasyfikacja 

2. Wyroby ┘ﾍﾙﾆｷWﾐﾐｷI┣Wぎ 
tkaniny 

ンく Pﾍ;ゲﾆｷW ┘┞ヴﾗH┞ ┘ﾍﾙﾆｷWﾐﾐｷI┣Wぎ 
dzianiny 

ヴく W┞ヴﾗH┞ ﾗS┣ｷW┦ﾗ┘W 

5. Oznaczenie ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 
konfekcyjnych 

Ъ definiuje tkaniny, 

Ъ definiuje dzianiny  

Ъ wymienia i charakteryzuje etapy 

produkcji ﾗS┣ｷW┦┞が 
Ъ ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; デ┞ヮ┞ aｷｪ┌ヴ ﾗゲﾙH Sﾗヴﾗゲﾍ┞Iｴが 
Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW ﾗ┣ﾐ;I┣Wﾑ ﾐ; 

┘┞ヴﾗH;Iｴ ﾗS┣ｷW┦ﾗ┘┞Iｴが 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

Ъ kl;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ゲ┌ヴﾗ┘IW ┘ﾍﾙﾆｷWﾐﾐｷI┣Wが 
Ъ charakteryzuje sploty zasadnicze i 

pochodne, 

Ъ wymienia podstawowe typy tkanin, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW S┣ｷ;ﾐｷﾐ┞ ヴ┣ESﾆﾗ┘W i 

kolumienkowe, 

Ъ dzieli dzianiny produkowane 

┘ ヮヴ┣Wﾏ┞ゴﾉW S┣ｷW┘ｷ;ヴゲﾆｷﾏ 

w z;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ゲ┌ヴﾗ┘I;が ┣ ﾆデﾙrego 

┣ﾗゲデ;ﾍ┞ ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐWが 
Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙw 

ﾗS┣ｷW┦ﾗ┘┞Iｴが 

Ъ charakteryzuje podstawowe 

ｪヴ┌ヮ┞ ┘ﾍﾙﾆｷWﾐﾐｷI┣Wが 
Ъ charakteryzuje podstawowe 

typy tkanin, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ ﾗS┣ｷW┦ﾗ┘┞Iｴ 

 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ;が I┣┞ﾏ ヴﾗ┦ﾐｷ ゲｷ` 

デﾆ;ﾐｷﾐ; H;┘Wﾍﾐｷ;ﾐ; ﾗS 

H;┘WﾍﾐﾗヮﾗSﾗHﾐWﾃ ﾗヴ;┣ 

tk;ﾐｷﾐ; ┘Wﾍﾐｷ;ﾐ; ﾗS 
┘WﾍﾐﾗヮﾗSﾗHﾐWﾃが 
Ъ omawia oznaczenia na 

wybranych wyrobach 

ﾗS┣ｷW┦ﾗ┘┞Iｴ 

 

2. Skora, wyroby ゲﾆﾙヴ┣;ﾐW 

1. Skory naturalne 

ｷ ｷIｴ ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
2. Charakterystyka 

Towaroznawcza obuwia 

3. Galanteria 

ｷ ﾗS┣ｷW┦ ゲﾆﾙヴ┣;ﾐ; 

Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; H┌Sﾗ┘` ゲﾆﾗヴ┞ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐWﾃが 
Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; I┣`ゴIｷ ゲﾆﾍ;Sﾗ┘W ﾗH┌┘ｷ;が 
Ъ wymienia rodzaje nr obuwia, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ przechowywania 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲﾆﾍ;S IｴWﾏｷI┣ﾐ┞ 

skory surowej, 

Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; H┌Sﾗ┘` ゲﾆﾗヴ┞ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐWﾃが 
Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; I┣`ゴIｷ ゲﾆﾍ;Sﾗ┘W ﾗH┌┘ｷ;が 
Ъ zna rodzaje obuwia, 

Ъ wymienia typy obuwia, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ｪヴ┌ヮ┞ ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

kaletniczych  

Ъ wymienia i charakteryzuje 

ヴﾗS┣;ﾃW ゲﾆﾙヴ 

Ъ interpretuje oznaczenia 

na obuwiu na podstawie etykiet, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ｪ;ﾉ;ﾐデWヴｷ` 

ｷ ﾗS┣ｷW┦ ゲﾆﾙヴ┣;ﾐE  

Ъ ヮﾗS;ﾃW ﾐ┌ﾏWヴ;Iﾃ` ┘┞Hヴ;ﾐWｪﾗ 

ﾗH┌┘ｷ; ┘ｪ ﾗ┣ﾐ;I┣Wﾑ 

angielskich i francuskich 

 

 

ンく Aヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ IｴWﾏｷｷ gospodarczej 

ヱく ŚヴﾗSﾆｷ ヮﾗ┘ｷWヴ┣Iｴﾐｷﾗ┘ﾗ czynne 

oraz otrzymywanie i rodzaje 

ﾏ┞Sﾍ; 

2. Syntetyczne ゴヴﾗSﾆｷ ヮｷﾗヴEIW 

Ъ defｷﾐｷ┌ﾃW ゴヴﾗSﾆｷ ヮｷﾗヴEce, 

Ъ klasyfｷﾆ┌ﾃW ゴヴﾗSﾆｷ ヮｷﾗヴEce, definiuje 

ﾏ┞Sﾍo, 

Ъ defｷﾐｷ┌ﾃW ゲ┞ﾐデWデ┞I┣ﾐW ゴヴﾗSﾆｷ 
PｷﾗヴEce, 

Ъ klasyfｷﾆ┌ﾃW ゴヴﾗSﾆｷ ヮｷﾗヴEIWが 
defｷﾐｷ┌ﾃW ﾏ┞Sﾍo, 

Ъ wymienia surowce potrzebne do 

ヮヴﾗS┌ﾆIﾃｷ ﾏ┞Sﾍa, 

Ъ ヮﾗS;ﾃW ┣;ゲ;S┞ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ;Iﾃｷ ﾏ┞SWﾍ jako 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW 

ﾆ;デWｪﾗヴｷW ﾏ┞SWﾍが 
Ъ wymienia wady i zalety 

ゲ┞ﾐデWデ┞I┣ﾐ┞Iｴ ゴヴﾗSﾆﾙ┘ 

ヮｷﾗヴEI┞Iｴが 

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が ﾐ; I┣┞ﾏ ヮﾗﾉWｪ; 

niekorzystﾐ┞ ┘ヮﾍ┞┘ デ┘;ヴSWﾃ 
wody na proces prania, 

Ъ ┣ﾐ; ┘ヮﾍ┞┘ H┌Sﾗ┘┞ 

I┣EゲデWI┣ﾆｷ ﾏ┞Sﾍ; ﾐ; ﾃWｪﾗ 
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ンく ŚヴﾗSﾆｷ Sﾗ ┌デヴ┣┞ﾏ;ﾐｷ; I┣┞ゲデﾗゴIｷ 
Sヮヴ┣`デﾙ┘ gospodarstwa 

Domowego ｷ ┘┞ヮﾗゲ;┦Wﾐｷ; 

ﾏｷWゲ┣ﾆ;ﾑ 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ヴ┞ﾐﾆﾗ┘┞Iｴが 
Ъ klasyfｷﾆ┌ﾃW ゴヴﾗSﾆｷ Sﾗ ﾏ┞Iｷ; 

ｷ I┣┞ゲ┣I┣Wﾐｷ; ﾐ;I┣┞ﾑ kuchennych, 

Ъ klasyfｷﾆ┌ﾃW ゴヴﾗSﾆｷ Sﾗ I┣┞ゲ┣I┣Wﾐｷ; 

┌ヴ┣ES┣Wﾑ ゲ;ﾐｷデ;ヴﾐ┞Iｴ 

Ъ charakteryzuje pomocnicze 

ゴヴﾗSﾆｷ Sﾗ ヮヴ;ﾐｷ; 

┣SﾗﾉﾐﾗゴJ Sﾗ ┌ゲ┌┘;ﾐｷ; 

brudu  

4. Wyroby kosmetyczno- 

-perfumeryjne 

1. Klasyfikacja 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ ﾆﾗゲﾏWデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 

2. Wyroby perfumeryjne 

Ъ klasyfikuje wyroby kosmetyczne 

i perfumeryjne, 

Ъ charakteryzuje wybrane wyroby 

kosmetyczne, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘┞ヴﾗH┞ ヮｷWﾉ`ｪﾐ;I┞ﾃﾐW 

ｷ ┌ヮｷ`ﾆゲ┣;ﾃEIWが 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

Ъ  

 

Ъ ﾗIWﾐｷ; ﾃ;ﾆﾗゴJ ┘┞Hヴ;ﾐ┞Iｴ 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ ﾆﾗゲﾏWデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 

Ъ ヮﾗS;ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

ゲ┣;ﾏヮﾗﾐWﾏ ﾆﾗﾉﾗヴ┞┣┌ﾃEI┞ﾏ 

; a;ヴHEが 
Ъ ヮﾗS;ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

┘ﾗSE ﾆﾗﾉﾗﾑゲﾆEが ┘ﾗSE ﾆ┘ｷ;デﾗ┘E 

a perfumami  

 

5. Papier, wyroby 

papiernicze 

1. Surowce papiernicze 

2. Klasyfikacja ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 
papierniczych 

3. Charakterystyka 

W;┦ﾐｷWﾃゲ┣┞Iｴ ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 
papierniczych 

Ъ definiuje: wytwory papiernicze i 

przetwory papiernicze  

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

Ъ wymienia surowce do produkcji 

Papieru, 

Ъ przedstawia zasady klasyfikacji 

┘┞デ┘ﾗヴﾙ┘ ヮ;ヮｷWヴﾐｷI┣┞Iｴ 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W ┘┞ヴﾗH┞ 

papiernicze: wytwory 

i przetwory 

Ъ charakteryzuje proces 

technologiczny otrzymywania 

papieru, 

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ HｷH┌ﾍE 

; HｷH┌ﾍﾆE ﾗヴ;┣ デWﾆデ┌ヴE a kartonem, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ﾐ;ﾃ┘;┦ﾐｷWﾃゲ┣W 

┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ヮ;ヮｷWヴ┌が 
Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ヴﾗ┦ﾐｷ ゲｷ` zeszyt 

szkolny od brulionu szkolnego, 

Ъ ┘ゴヴﾙS ┘┞ヴﾗHﾙ┘ ヮ;ヮｷWヴﾐｷI┣┞Iｴ 

ﾗSゲ┣┌ﾆ┌ﾃW デWが ﾆデﾙヴW ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐW ゲE ┣ 
makulatury, dokonuje oceny tych 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ ｷ ｷIｴ ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴIｷ  

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ;が I┣┞ﾏ ヴﾗ┦ﾐｷ ゲｷ` ┘┞デ┘ﾙヴ 
papierniczy od przetworu 

papierniczego 

 

 

ヶく S┣ﾆﾍﾗが ┘┞ヴﾗH┞ 

┣W ゲ┣ﾆﾍ; 

ヱく RﾗS┣;ﾃW ゲ┣ﾆﾍ; 

ヲく S┣ﾆﾍﾗ H┌Sﾗ┘ﾉ;ﾐW i techniczne 

3. Charakterystyka ゲ┣ﾆﾍ; 
gospodarczego 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
ゲ┣ﾆﾍ;が 
Ъ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ゲ┣ﾆﾍﾗ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wが 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
S┣ﾆﾍ;が  
Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ゲﾆﾍ;Sﾐｷﾆｷ 
S┣ﾆﾍ;が 
Ъ podaje kryteria klasyfikacji 

S┣ﾆﾍ;が 
Ъ ヮﾗS;ﾃW IWIｴ┞ ゲ┣ﾆﾍ; H┌Sﾗ┘ﾉ;ﾐWｪﾗ i 

technicznego, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; IWIｴ┞ ゲ┣ﾆﾍ; ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wｪﾗ 

 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮﾗゲ┣I┣WｪﾙﾉﾐW 

etapy procesu technologicznego 

ゲ┣ﾆﾍ;が 
Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲ┣ﾆﾍﾗ ┘ｪ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ 
ﾆヴ┞デWヴｷﾙ┘が 
Ъ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ゲ┣ﾆﾍﾗ H┌Sﾗ┘ﾉ;ﾐWが 
Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ゲ┣ﾆﾍ; 

Bezpiecznego, 

Ъ dobiera i prezentuje asortyment 

ゲ┣ﾆﾍ; ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wｪﾗ 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ヴﾗﾉ`が ﾃ;ﾆE ヮWﾍﾐｷ 
ゲデﾍ┌I┣ﾆ; ゲ┣ﾆﾉ;ﾐ; ┘ ヮヴﾗIWゲｷW 

technologicznym  

 

7. Wyroby ceramiczne 

1. Surowce 

i proces technologiczny 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ ceramicznych 

2. Charakterystyka 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ ceramicznych 

ンく CWヴ;ﾏｷﾆ; ゲデﾗﾍﾗ┘; 

4. Ceramika budowlana 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW IWヴ;ﾏｷﾆ` ゲデﾗﾍﾗ┘E 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

Ъ klasyfikuje wyroby ceramiczne wg 

ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ﾆヴ┞デWヴｷﾙ┘ 

Ъ wymienia surowce do produkcji 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ IWヴ;ﾏｷI┣ﾐ┞Iｴが 
Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

Ceramicznych, 

Ъ klasyfikuje wyroby ceramiki 

Budowlanej, 

Ъ ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮﾗﾃ`IｷW ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
デWIｴﾐｷI┣ﾐW ┘┞ヴﾗHﾙ┘ IWヴ;ﾏｷI┣ﾐ┞Iｴ 

ｷ ┘;ヴデﾗゴJ ┌┦┞デﾆﾗ┘;  

Ъ charakteryzuje asortyment 

IWヴ;ﾏｷﾆｷ ゲデﾗﾍﾗ┘Wﾃが 
Ъ omawia metody dekoracji 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ ceramicznych, 

Ъ charakteryzuje podstawowe 

┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ ヮﾍ┞デWﾆ 

ceramicznych  

Ъ omawia kolejne etapy 

ﾗデヴ┣┞ﾏ┞┘;ﾐｷ; ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

ceramicznych, 

Ъ ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW ┘ﾍ;ゴIｷ┘ﾗゴIｷ 
┘┞ヴﾗHﾙ┘ ┣ ヮﾗヴIWﾉ;ﾐ┞が ヮﾗヴIWﾉｷデ┌が 
fajansu i kamionki 

 

 

8. Wyroby elektrotechniczne 

1. Charakterystyka wybranych 

┘┞ヴﾗHﾙ┘ elektrotechnicznych: 

przewody i kable 

ヲく Sヮヴ┣`デ ﾗゴ┘ｷWデﾉWﾐｷﾗ┘┞ 

Ъ charakteryzuje przewody elektryczne 

i kable, 

Ъ klasyfiﾆ┌ﾃW ゲヮヴ┣`デ ﾗゴ┘ｷWデﾉWﾐｷﾗ┘┞, 

Ъ charakteryzuje podstawowe 

┌ヴ┣Edzenia grzejne, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ゴヴﾗSﾆｷ ゲヮWIﾃ;ﾉﾐW ゲﾍ┌┦EIW 

HW┣ヮｷWI┣Wﾑゲデ┘┌ ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 
elektrotechnicznych, 

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ┌ヴ┣ES┣Wﾑ 

elektrycznych grzejnych zgodnie 

Ъ podaje ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

przewodem a kablem, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ;ゲﾗヴデ┞ﾏWﾐデ ┌ヴ┣ES┣Wﾑ 

ｪヴ┣Wﾃﾐ┞Iｴ ┣ﾐ;ﾃS┌ﾃEI┞Iｴ 

ゲｷ` ┘ ﾃWｪﾗ Sﾗﾏ┌  

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ヮ;ヴ;ﾏWデヴ┞ 

WﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐW ┦;ヴﾙ┘Wﾆが 
Ъ analizuje oznaczenia na 

ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾐｷ┌ ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

elektrotechnicznych, 
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ンく Uヴ┣ES┣Wﾐｷ; elektryczne 

grzejne oraz ﾗ┣ﾐ;I┣Wﾐｷ; ┘┞ヴﾗHﾙ┘ 

elektrotechnicznych 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

z przeznaczeniem 

 

 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヴﾙ┦ﾐｷIW ヮﾗﾏｷ`S┣┞ 

rodzaﾃ;ﾏｷ ┦;ヴﾙ┘Wﾆが  
Ъ ┣;ヮﾗ┣ﾐ;ﾃW ゲｷ` ┣ デヴWゴIｷE norm 

Sﾗデ┞I┣EIE ┌ヴ┣ES┣Wﾑ grzejnych 

9. Zmechanizowany 

Sヮヴ┣`デ gospodarstwa 

domowego 

ヱく Sヮヴ┣`デ Sﾗ ヮヴ;ﾐｷ; 

ヲく Sヮヴ┣`デ WﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐ┞ 

Do ゲヮヴ┣Eデ;ﾐｷ; 

ンく Sヮヴ┣`デ WﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐ┞ 

Do mechanicznych 

domowych prac kuchennych 

4. CｴﾍﾗS┣ｷ;ヴﾆｷ 
ｷ ┣;ﾏヴ;┦;ヴﾆｷ domowe 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲヮヴ┣`デ Sﾗ ヮヴ;ﾐｷ; 

w warunkach domowych  

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ゲヮヴ┣`デ┌ 

WﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐWｪﾗ Sﾗ ゲヮヴ┣Eデ;ﾐｷ;が 
Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ゲヮヴ┣`デ WﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐ┞ 

do mechanicznych domowych 

prac kuchennych, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW a┌ﾐﾆIﾃW ┌ヴ┣ES┣Wﾑ 

IｴﾍﾗSﾐｷI┣┞Iｴ 

 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ 
zmechanizowanego 

ゲヮヴ┣`デ┌ ｪﾗゲヮﾗS;ヴゲデ┘; domowego, 

Ъ omawia podstawowe funkcje ゲヮヴ┣`デ┌ 
do prania,  

Ъ charakteryzuje odkurzacze, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W I┣`ゴIｷ 
Odkurzacza, 

Ъ charakteryzuje miksery i roboty 

Kuchenne, 

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ┌ヴ┣ES┣Wﾑ 

Iｴﾍodniczych 

Ъ wymienia podstawowe 

┌ヴ┣ES┣Wﾐｷ; WﾉWﾆデヴ┞I┣ﾐW 

stosowane jako zmechanizowany 

ゲヮヴ┣`デ ｪﾗゲヮﾗS;ヴゲデ┘; domowego, 

Ъ charakteryzuje podstawowe 

IWIｴ┞ ┌┦┞デﾆﾗ┘W ヮヴ;ﾉﾆｷ 
Ъ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

mikserem a robotem 

kuchennym, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ;が ﾃ;ﾆ ヮﾗ┘ｷﾐｷWﾐ H┞J 

ﾗ┣ﾐ;ﾆﾗ┘;ﾐ┞ ゲヮヴ┣`デ ｪﾗゲヮﾗS;ヴゲデ┘; 

domowego  

Ъ ┣;ヮﾗ┣ﾐ;ﾃW ゲｷ` ┣ ┘┞ﾏ;ｪ;ﾐｷ;ﾏｷ 
ﾗｪﾙﾉﾐ┞ﾏｷ Sﾉ; 

odkurzaczy na podstawie 

normy PN-83/E-08200/0l 

 

 

ヱヰく Sヮヴ┣`デ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐ┞ 

ヱく PﾗS┣ｷ;ﾍ ゲヮヴ┣`デ┌ elektronicznego 

2. Charakterystyka 

Wybranego ゲヮヴ┣`デ┌ 
elektronicznego 

Ъ ;ﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ゲ┞ｪﾐ;ﾍ┞ ;ﾐ;ﾉﾗｪﾗ┘W 

i cyfrowe, 

Ъ ﾗﾆヴWゴla warunki przechowywania 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲヮヴ┣`デ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐ┞ 

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ゲヮヴ┣`t ｷ ┌ヴ┣ES┣Wﾑ 

elektronicznych, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘┞Hヴ;ﾐ┞ ゲヮヴ┣`デ 

elektroniczny 

 

Ъ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`dzy 

ゲ┞ｪﾐ;ﾍWﾏ ;ﾐ;ﾉﾗｪﾗ┘┞ﾏ 

; ゲ┞ｪﾐ;ﾍem cyfrowym, 

Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ゲヮヴ┣`t telewizyjny, 

pomiarowy, telekomunikacyjny 

 

  

11. Zabawki 

1. Wymagania Sﾗデ┞I┣EIW ┣;H;┘Wﾆ 

2. Informacje, 

instrukcje, ﾗゲデヴ┣W┦Wﾐｷ; 

Ъ defｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW zabawki, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

Ъ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ヮﾗS┣ｷ;ﾍ┌ ┣;H;┘Wﾆ 

┘WSﾍ┌ｪ PKWｷUが 
Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘┞Hヴ;ﾐE ┣;H;┘ﾆ`が 
Ъ ﾗﾏ;┘ｷ; ﾗ┣ﾐ;I┣Wﾐｷ; ┣ﾐ;ﾃS┌ﾃEIW ゲｷ` ﾐ; 
opakowaniu wybranej zabawki, 

Ъ ┘┞ﾏｷWﾐｷ; ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞が ┣ ﾃ;ﾆｷIｴ 
wykﾗﾐ;ﾐW ゲE ┣;H;┘ﾆｷ  

Ъ omawia wymagania ┣┘ｷE┣;ﾐW 

z zabawkami, 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ;が ﾃ;ﾆ ヮﾗ┘ｷﾐﾐ; H┞J 
oznakowana zabawka  

Ъ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

wybranymi grami 

komputerowymi, 

Ъ analizuje oznaczenia podane na 

opakowaniu ┣;H;┘ﾆｷ ┣W ┘┣ｪﾉ`S┌ 
na ｷﾐaﾗヴﾏ;IﾃWが ﾗゲデヴ┣W┦Wﾐｷ; 

i instrukcje  

 

ヱヲく Sヮヴ┣`デ ゲヮﾗヴデﾗ┘┞ 

1. RﾗS┣;ﾃW ゲヮヴ┣`デ┌ sportowego 

┘WSﾍ┌ｪ PKWｷU 

2. Charakterystyka wybranego 

ゲヮヴ┣`デ┌ 

Ъ ﾗﾆヴWゴﾉ; ┘;ヴ┌ﾐﾆｷ ヮヴ┣WIｴﾗ┘┞┘;ﾐｷ; 

 

Ъ ﾆﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ゲヮヴ┣`デ ゲヮﾗヴデﾗ┘┞が 
Ъ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ┘┞Hヴ;ﾐ┞ ゲヮヴ┣`デ 

sportowy 

 Ъ ┘ゲﾆ;┣┌ﾃW ヴﾙ┦ﾐｷIW ﾏｷ`S┣┞ 

wybranymi elementami 

ゲヮヴ┣`デ┌ ゲヮﾗヴデﾗ┘Wｪﾗが 
Ъ analizuje oznaczenia na 

ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾐｷ┌ ゲヮヴ┣`デ┌ ゲヮﾗヴデﾗ┘Wｪﾗ 

 

 

 

 


