
 
Praktyka zawodowa 

 
(łączny wymiar praktyki zawodowej 140 godzin- realizowany 

u pracodawców) 
 
 

Bloki tematyczne 
     1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego 
     2. Czynności związane z produkcją wyrobów spożywczych 
     3. Kontrola jakości produkcji żywności  

 
 

Realizacja efektów w oparciu o materiał kształcenia jest wpisywana do dziennika praktyki 
ucznia w zależności od specyfiki firmy w której praktyka się odbywa. 
 

1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego 

Uszczegółowione efekty kształcenia (uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi) 

BHP(4) 1 rozpoznać zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w zakładach 
przetwórstwa spożywczego; 
BHP(4) 2 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w zakładach 
przetwórstwa spożywczego; 
BHP(7) 5 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w 
zakładach przetwórstwa spożywczego; 

BHP(8) 1 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy w zakładach 
przetwórstwa spożywczego; 
BHP(8) 2 zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w zakładach przetwórstwa 
spożywczego; 
BHP(9) 1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzie 
przetwórstwa spożywczego; 
BHP(9) 2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas prac w zakładzie przetwórstwa spożywczego; 
BHP(10) 1 zidentyfikować stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa 
spożywczego; 
BHP(10) 2 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. 
Materiał kształcenia 

− Przepisy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące w zakładach przetwórstwa spożywczego. 

− Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy w zakładach przetwórstwa 
spożywczego 
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2. Czynności związane z produkcją wyrobów spożywczych 

Uszczegółowione efekty kształcenia (uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi) 

T.16.1(1) 3 dobrać warunki magazynowania surowców spożywczych; 
T.16.1(1) 4 dobrać warunki przechowywania półproduktów spożywczych; 
T.16.1(1) 5 dobrać warunki magazynowania wyrobów gotowych; 
T.16.1(2) 5 dobrać operacje i procesy technologiczne do produkowanych wyrobów; 
T.16.1(2) 6 obliczyć zapotrzebowanie na surowce i materiały pomocnicze zgodnie z zamówieniem; 
T.16.1(3) 2 dobrać surowce, półprodukty, dodatki i materiały pomocnicze do produkcji zamówionych 
asortymentów; 
T.16.1(3) 3 zamówić surowce, dodatki i materiały pomocnicze w magazynie zakładu spożywczego; 
T.16.1(4) 6 wyliczyć na podstawie receptury zapotrzebowanie surowców do produkcji wyrobów 
spożywczych; 
T.16.1(4) 7 opracować schemat technologiczny produkcji wyrobu spożywczego; 
 T.16.1(4) 8 zastosować instrukcje technologiczne obowiązujące w zakładzie przetwórstwa 
spożywczego;  
T.16.1(6) 3 dokonać analizy zamówionego asortymentu ze zdolnością produkcyjną zakładu 
przetwórstwa spożywczego; 
T.16.1(6) 4 opracować harmonogram produkcji zgodny z zamówioną ilością wyrobu gotowego;  
T.16.1(7) 2 dobrać maszyny i urządzenia stosowane do produkowanych wyrobów spożywczych;  
T.16. 1(7) 3 obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;  
T.16. 1(7) 4 zastosować bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów 
spożywczych zgodnie zasadami bhp; 
T.16.1(8) 3 zastosować wybraną metodę utrwalania do produkowanego asortymentu;  
T.16.1(9) 1 rozróżnić środki transportu wewnętrznego do transportowanego produktu;  
T.16.1(9) 2 obsługiwać środki transportu wewnętrznego;  
T.16.1(9) 3 zastosować bieżącą konserwację środków transportu wewnętrznego;  
T.16.1(10) 3 posegregować produkty uboczne i odpady poprodukcyjne w produkcji wyrobów 
spożywczych;  
T.16.1(10) 4 zastosować procedurę postępowania z produktami ubocznymi i odpadami 
poprodukcyjnymi w zakładzie przetwórstwa spożywczego; 
T.16.2(1) 4 skontrolować parametry procesów technologicznych produkcji wyrobów spożywczych;  
T.16.2(1) 5 dokonać porównania parametrów technologicznych z obowiązującą dokumentacją 
technologiczną;  
T.16.2(1) 6 przeprowadzić analizę jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych metodą 
organoleptyczną;  
T.16.2(1) 7 dokonać porównania wyników analizy z normami zakładowymi;   
 T.16.2(2) 4 dokonać zapisów parametrów technologicznych w wyznaczonych punktach kontrolnych 
procesu technologicznego produkcji wyrobów spożywczych; 
T.16.2(2) 5 monitorować krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji pod kątem zgodności z 
systemami zapewnienia jakości; 
T.16.2(3) 2 skorygować nieprawidłowy przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych;  
T.16.2(11) 4 obliczyć różnicę zużycia surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych 
faktycznych z obowiązującymi normami zakładowymi;  
T.16.2(12) 3 ustalić normę wydajności na podstawie przeprowadzonych prób technologicznych. 
Materiał kształcenia 

− Struktura organizacyjna zakładu przetwórstwa spożywczego. 

− Układ funkcjonalny pomieszczeń zakładu przetwórstwa spożywczego. 
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2. Czynności związane z produkcją wyrobów spożywczych 
− Zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. 

− Asortyment wyrobów spożywczych. 

− Dobieranie i obliczanie surowców, półproduktów, dodatków i materiałów pomocniczych do 
produkcji zamówionych asortymentów. 

− Czynności technologiczne składające się na proces produkcji wyrobów spożywczych. 

− Dokumentacja technologiczna i produkcyjna. 

− Kontrola jakości w toku produkcji. 

− Gospodarowanie odpadami poprodukcyjnymi. 

− Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładzie przetwórstwa spożywczego. 

− Stosowanie systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

−  Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska obowiązujących podczas pracy w różnych działach produkcyjnych zakładu 
przetwórstwa spożywczego. 

 
3. Kontrola jakości produkcji żywności 

Uszczegółowione efekty kształcenia 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

BHP(4) 4. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w 
laboratorium; 
BHP(7) 4 zorganizować stanowisko pracy laboranta zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;  

BHP(8) 5 zastosować środki ochrony indywidualnej podczas pracy w laboratorium; 

BHP(9) 5 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska podczas prac w laboratorium; 
BHP(10) 2 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 
T.16.2(4) 7 pobrać do badań próbki surowców, dodatków do żywności, półproduktów i wyrobów 
piekarskich; 
T.16.2(5) 4 dobrać sprzęt laboratoryjny do wykonania oznaczeń chemicznych; 

T.16.2(5) 5 przygotować sprzęt laboratoryjny do wykonania oznaczeń chemicznych; 

T.16.2(5) 6 dobrać odczynniki chemiczne do wykonania oznaczeń chemicznych; 

T.16.2(7) 8 rozróżnić sprzęt i aparaturę laboratoryjną stosowaną do badania jakości żywności w 
laboratorium zakładowym; 
T.16.2(7) 9 dobrać sprzęt i aparaturę laboratoryjną do badania określonych parametrów; 
T.16.2(7) 10 obsłużyć sprzęt i aparaturę laboratoryjną do określonych badań; 
T.16.2(8) 4 wykonać analizę sensoryczną surowców, półproduktów, produktów gotowych i dodatków 
do żywności różnymi metodami; 
T.16.2(8) 7 porównać otrzymane wyniki analizy sensorycznej z obowiązującymi normami 
zakładowymi; 
T.16.2(9) 14 przeprowadzić badania fizykochemiczne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;  
T.16.2(9) 15 porównać otrzymane wyniki badań fizykochemicznych z obowiązującymi normami 
zakładowymi; 
T.16.2(10) 4 skorygować parametry technologiczne na podstawie otrzymanych wyników badań 
fizykochemicznych; 
T.16.2(13) 3 wykonać badania żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-
epidemiologicznymi i ochrony środowiska; 
OMZ(1) 1 dokonać analizy przydzielonych zadań; 
OMZ(1) 2 zaplanować pracę zespołu; 
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3. Kontrola jakości produkcji żywności 
OMZ(3) 1 zmobilizować członków zespołu do wykonywania zadań; 
OMZ(3) 2 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania; 
OMZ(4) 1 monitorować jakość wykonywanych zadań; 
OMZ(4) 2 ocenić jakość wykonywanych zadań według przyjętych kryteriów; 
OMZ(5) 1 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości 
pracy; 
OMZ(5) 2 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 
OMZ(6) 1 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami; 
OMZ(6) 2 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych. 
Materiał kształcenia 
− Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 

obowiązujących podczas pracy w laboratorium. 

− Kontrola w toku produkcji. Kontrola międzyoperacyjna. 

− Stosowanie sprzętu i aparatury laboratoryjnej. Przeprowadzanie oceny sensorycznej i 
organoleptycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.  

− Wykonywanie analiz fizyko – chemicznych i mikrobiologicznych surowców, półproduktów i 
wyrobów gotowych.  

− Interpretacja wyników badań w oparciu o obowiązujące normy. 
 

 


