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W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację zawodową 

podstawa programowa 2017 

TG.6. Sporządzanie potraw i napojów  
 
Po zadaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie kucharza 
 

podstawa programowa 2019 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań  

Po zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie kucharza 

Opis zawodu 

Podstawowymi zadaniami kucharza są przechowywanie żywności, produkcja 

i ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych 

i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, 

maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się 

przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, wykonując przy tym 

takie czynności, jak: magazynowanie i pobieranie surowców oraz półproduktów, 

zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, 

wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja 

różnych potraw. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych 

potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega 

także zasad racjonalnego żywienia. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, 

regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów. Zajmuje się przygotowywaniem 

pełnych posiłków codziennych oraz okolicznościowych.  

Kucharz powinien posiadać wiedzę o surowcach, dodatkach do żywności i materiałach 

pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej, zasadach racjonalnego 

wykorzystania surowców, zasadach gospodarki odpadami, zasadach racjonalnego 

żywienia, technikach i metodach stosowanych podczas sporządzania potraw. Powinien 

także umieć dobierać i posługiwać się narzędziami i urządzeniami stosowanymi 

w produkcji gastronomicznej. 



W zawodzie kucharz szczególnie ważna jest skrupulatność, dokładność i zdolność do 

koncentracji. Od kucharza wymaga się specyficznych predyspozycji i kompetencji 

społecznych, szczególnie – wysokiej odporności na stres, odpowiedzialności, rzetelności, 

zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności. 

 

Kucharz powinien w szczególności potrafić m.in.: 

 przechowywać żywność w warunkach zapewniających jej trwałość i identyfikować 

zmiany zachodzące w magazynowanej żywności, 

 dokonywać oceny towaroznawczej/organoleptycznej surowców, półproduktów 

i wyrobów gotowych stosowanych w gastronomii, 

 dobierać maszyny, urządzenia i drobny sprzęt stosowany w gastronomii, 

 dobierać surowce, tłuszcze oraz przyprawy roślinne do przygotowania potraw 

i napojów, 

 planować proces technologiczny sporządzania potraw i napojów zgodnie 

z recepturami,  

 użytkować sprzęt i urządzenia w produkcji potraw i napojów, 

 przygotować i wykończyć potrawy, napoje i desery, stosując różne metody i techniki 

procesu technologicznego, 

 przygotować i wykończyć potrawy tradycyjnej kuchni polskiej i regionalnej, 

dietetyczne, wegetariańskie i innych narodów, 

 rozpoznać i zapobiegać zmianom zachodzącym w surowcach i półproduktach 

podczas sporządzania potraw i napojów oraz oceniać organoleptycznie potrawy 

i napoje w poszczególnych etapach procesu technologicznego, 

 przestrzegać procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 

i żywienia podczas przechowywania, sporządzania i serwowania potraw i napojów, 

 klasyfikować i określać rolę składników pokarmowych zawartych w żywności, 

 planować i modyfikować jadłospisy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, 

 serwować potrawy i napoje, dobierając zastawę stołową, sprzęt i urządzenia, 

 stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia do 

przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym, 

 użytkować pomieszczenia zakładu gastronomicznego zgodnie z przeznaczeniem, 

 stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych, 



 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii w gastronomii, 

 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, 

 stosować zasady kultury i etyki, komunikacji interpersonalnej oraz techniki radzenia 

sobie ze stresem, 

 wykazywać się kreatywnością, otwartością na zmiany oraz aktualizować wiedzę 

zawodową, 

 przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju podczas wykonywania zadań 

zawodowych w gastronomii. 

W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych w branżowej szkole II stopnia lub na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu 

średniego. 

 

 


