
 

 

 

KURS CUKIERNIK 

 

PLAN NAUCZANIA 

Wykonawca: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój; ul. Węgierska 41; 38-300 Gorlice 

Miejsce realizacji kursu: Gorlice, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice lub w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  

Nazwa kursu: Cukiernik 

Cel kursu: podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój 
zainteresowań i pasji 

 
Czas trwania i sposób organizacji kursu 
 
Liczba godzin zajęć: 80, w tym zajęcia teoretyczne: 25; zajęcia praktyczne: 55 

Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć: 

 odpowiednie pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe – autorski skrypt zawierający 

podsumowanie treści kursu; 

 produkty, sprzęty i urządzenia niezbędne do realizacji zajęć szkoleniowych, w tym zajęć 

praktycznych; m.in. miksery, piekarnik, akcesoria cukiernicze  

 rzutnik multimedialny 

 monitor interaktywna  

Wykorzystywane metody kształcenia: 

 metoda teoretyczna 

 metoda praktyczna 

 metoda aktywizująca 

 metoda eksponująca 

Metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne dostosowane do Uczestników kursu oraz treści kursu. 



 

 

Temat zajęć edukacyjnych 
Liczba godzin 
teoretycznych 

Liczba godzin 
praktycznych 

Podstawowe informacje o pracy cukiernika 4 0 

Wyposażenie stanowiska pracy, organizacja 
stanowiska pracy; Terminologia stosowana w 
cukiernictwie (narzędzia, maszyny i urządzenia 
wykorzystywane w pracy) 

5 0 

Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. oraz 
pierwszej pomocy. Wymogi systemu HACCP w 
gastronomii 

6 0 

Procesy technologiczne stosowane  
w produkcji żywności 

4 0 

Surowce i materiały pomocnicze stosowane  
w cukiernictwie - sposoby doboru surowców do 
produkcji.  Najnowsze trendy  
w cukiernictwie 

5 0 

Kruche ciasta i półkruche (podstawowe i słone, 
drobne wyroby, spody do ciast, tarty  
i tartaletki) 

0 13 

Ciasta biszkoptowe i ucierane  
(biszkoptowo - tłuszczowe)  

0 9 

Ciasto drożdżowe – wyroby słone i słodkie 
(gotowane, pieczone i smażone) 

0 8 

Ciasto francuskie i półfrancuskie – zastosowanie 
metod tradycyjnych  
i półproduktów 

0 10 

Ciasto parzone, zbijane i bezowe 0 14 



 

 

Kremy, pianki, musy, mleczka – ogólne zasady 
sporządzania podstawowych deserów. 

0 8 

Podstawy pracy z czekoladą na przykładzie 
pralinek 
Wykonanie z czekolady 

0 16 

Podstawy dekorowania wyrobów cukierniczych 
(masa cukrowa, marcepan) 
Wykonanie kwiatów z marcepanu dekoracji na 
torty 

0 18 

ŁĄCZNIE: 24 96 

 

Cele szkolenia 

Efekty - 
Umiejętności 

nabyte w trakcie 
szkolenia 

Wskaźnik pomiaru efektów 

Poznanie podstawowych informacji o pracy 
cukiernika, wyposażenia stanowiska pracy  

Terminologia stosowana w cukiernictwie 
(narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane 
w pracy) 

Uczestnik potrafi 
opowiedzieć o 

pracy cukiernika, 
zna zasady pracy, 
przepisy BHP oraz 

ppoż. na 
stanowisku pracy 
cukiernika, potrafi 
opisać stanowisko 
pracy cukiernika 

 

 

Uczestnik zna 
procesy 
technologiczne 
stosowane w 
produkcji 
żywności, potrafi 
wskazać 
odpowiednie 

egzamin 



 

 

składniki do 
wytworzenia 
danego dania. 

 

Uczestnik potrafi 
opowiedzieć oraz 
przygotować 
ciasto kruche 
i półkruche, 
potrafi wskazać 
odpowiednie 
składniki 
potrzebne do 
produkcji ww. 
ciasta. 

egzamin 

 Uczestnik potrafi 
opowiedzieć oraz 
przygotować 
ciasto biszkoptowe 
i ucierane, potrafi 
wskazać 
odpowiednie 
składniki 
potrzebne do 
produkcji ww. 
ciasta. 

egzamin 

Uczestnik potrafi opowiedzieć oraz przygotować 
ciasto francuskie i półfrancuskie, potrafi wskazać 
odpowiednie składniki potrzebne do produkcji ww. 
ciasta. 

  

Uczestnik potrafi opowiedzieć oraz przygotować 
ciasto drożdżowe, potrafi wskazać odpowiednie 
składniki potrzebne do produkcji ww. ciasta. 

  

Uczestnik potrafi opowiedzieć oraz przygotować 
ciasto parzone, zbijane i bezowe, potrafi wskazać 

  



 

 

odpowiednie składniki potrzebne do produkcji ww. 
ciasta. 

Uczestnik zna zasady sporządzania podstawowych 
deserów oraz potrafi je wykonać. 

  

Uczestnik zna zasady sporządzania wyrobów 
z czekolady. 

  

Uczestnik potrafi wykonać ozdoby z marcepanu 
jako dekoracji na torty, ciasta. 

  

   

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu (wydanie dokumentu potwierdzającego 
ukończenie kursu jest równoważne z posiadaniem minimum 80% obecności uczestnika na zajęciach 
oraz z pozytywnym wynikiem egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji z zakresu carvingu 

Certyfikat ukończenia kursu carvingu wydany przez Wykonawcę. 

Sposób sprawdzenia efektów kursu 

 Ankieta ewaluacyjna 
 Test POST 
 Egzamin końcowy  

 

 


