INFORMATOR
O EGZAMINIE ZAWODOWYM

PRZETWÓRCA RYB
751103

Część szczegółowa

Kształcenie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.

Aktualizacja – 25 sierpnia 2022 r.

WARSZAWA 2022

Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi

UKŁAD GRAFICZNY © CKE 2022

Spis treści
1. Wstęp……………………………………………………………………………………………………………………………..…

4

2. Informacje o zawodzie……………………………………………………………………………………………………….……

5

2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie……………………………………………………………….………….……..…..

5

2.2 Zadania zawodowe…………………………………………………………………………………….…...…………………

5

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie………………………………………………………………………………………….

5

3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań………………………………………………………………………….….

6

Kwalifikacja SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych……………………………………………………….

6

3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu………………………………………….……………………………..

6

3.1.1

SPC.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy………………………………………………………….………..

6

3.1.2

SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego……………………………………………………………….

6

3.1.3

SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych ……………………………………………..

8

3.1.4

SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych………………………….….

10

3.1.5

SPC.05.5. Przygotowywanie surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych do dystrybucji……….

13

3.1.6

SPC.05.6. Język obcy zawodowy……………………………………………………………………………….

14

3.1.7

SPC.05.7. Kompetencje personalne i społeczne……………………………………………………………...

15

3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu.……………………………………………………………....….…

19

1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie Przetwórca ryb wyodrębniono jedną kwalifikację:
Symbol kwalifikacji

SPC.05.

Nazwa kwalifikacji

Obróbka ryb i produkcji przetworów rybnych.

2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.05 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
1) przygotowywania surowców do produkcji przetworów rybnych;
2) wykonywania operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów rybnych;
3) dystrybucji i magazynowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych.

3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie przetwórca ryb jest realizowane w dwuletniej branżowej szkolej II stopnia
(BS II), technikum o okresie nauczania 5 lat. Możliwe jest prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub
na kursach umiejętności zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja SPC 05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 SPC.05.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05 .1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) wymienia instytucje oraz służby działające w
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Zewnętrznym organem kontroli i nadzoru technicznego nad warunkami pracy w zakładzie jest
A.
B.
C.
D.

Społeczna Inspekcja Pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Zakładowy Związek Zawodowy.
Służba Bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prawidłowa odpowiedź: B.

3.1.2 SPC.05.2 Podstawy przemysłu spożywczego
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) 2) określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych
2) opisuje rolę składników żywności w żywieniu człowieka
Przykładowe zadanie 2.
Który składnik żywności pełni funkcję budulcową w organizmie człowieka?
A.
B.
C.
D.

Białka.
Tłuszcze.
Witaminy.
Cukrowce.
Prawidłowa odpowiedź: A.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
klasyfikuje
zmiany
zachodzące podczas produkcji
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i
i
przechowywania
wyrobów
spożywczych
mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i
przechowywania wyrobów spożywczych
Przykładowe zadanie 3.
Zbrylanie się soli podczas jej magazynowania, wywołane pochłanianiem wilgoci, należy do zmian
A.
B.
C.
D.

fizycznych.
chemicznych.
biochemicznych.
fizykochemicznych.
Prawidłowa odpowiedź: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dobiera metody utrwalania żywności do produkcji
wyrobów spożywczych

Uczeń (zdający):
6) rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na
jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych
Przykładowe zadanie 4.
Którą metodę utrwalania należy zastosować do produkcji konserw rybnych?
A.
B.
C.
D.

Osmozę.
Sterylizację.
Pasteryzację.
Kriokoncentrację.
Prawidłowa odpowiedź: B.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach
przetwórstwa spożywczego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia po kolorach oznakowanie instalacji
technicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego,
np. instalację gazową, parową, wodną, powietrzną

Przykładowe zadanie 5.
Którym kolorem oznacza się w przetwórni rybnej instalację gazową?
A.
B.
C.
D.

Białym.
Żółtym.
Zielonym.
Niebieskim.
Prawidłowa odpowiedź: B.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje systemy zarządzania jakością i
bezpieczeństwem zdrowotnym żywności

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności, np. fizyczne, chemiczne, biologiczne

Przykładowe zadanie 6.
Do którego rodzaju zagrożeń zalicza się znalezione w marynacie rybnej łupiny cebuli?
A.
B.
C.
D.

Mikrobiologicznych.
Biologicznych.
Chemicznych.
Fizycznych.
Prawidłowa odpowiedź: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny
zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
Przykładowe zadanie 7.
Jakie oznaczenie posiada norma międzynarodowa?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
europejskiej i krajowej

HACCP
GMP
TQM
ISO
Prawidłowa odpowiedź: D.

3.1.3 SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) określa źródła i metody pozyskiwania surowców
2)
rybnych oraz innych organizmów wodnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
rozróżnia metody pozyskiwania surowców rybnych
oraz innych organizmów wodnych

Przykładowe zadanie 8.
Które statki są stosowane do połowu ryb włokiem?
A.
B.
C.
D.

Trawlery.
Longlinery.
Zbiornikowce.
Transportowce.
Prawidłowa odpowiedź: A.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje rodzaje i gatunki ryb wykorzystywanych w
1) klasyfikuje ryby zgodnie z systematyką, np. na
przetwórstwie
śledziowate, łososiowate, karpiowate, węgorzowate,
dorszowate, okoniowate, makrelowate, flądrowate,
szczupakowate, sumowate, solowate
Przykładowe zadanie 9.
Które ryby należą do rodziny ryb dorszowatych?
A.
B.
C.
D.

Halibut, torbut, sardela.
Sola, sardynka, tuńczyk.
Karmazyn, makrela, dorsz.
Morszczuk, witlinek, mintaj.
Prawidłowa odpowiedź: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) klasyfikuje skorupiaki, mięczaki oraz inne organizmy
4) wskazuje rodzaje głowonogów stosowanych w
wodne wykorzystywane w przetwórstwie
przetwórstwie, np. kalmary, mątwy i ośmiornice
Przykładowe zadanie 10.
Do głowonogów stosowanych w przetwórstwie zalicza się
A.
B.
C.
D.

mule, homary, mątwy.
ślimaki, krewetki, kalmary.
kalmary, mątwy, ośmiornice.
langusty, ośmiornice, ostrygi.
Prawidłowa odpowiedź: C.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) rozpoznaje przyczyny szybkiego psucia się ryb,
3) rozpoznaje pogarszanie się jakości surowców rybnych na
skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów
podstawie zapachu i wyglądu łuski, skóry, śluzu, oczu,
wodnych wykorzystywanych w przetwórstwie
skrzeli, trzewi, mięsa
Przykładowe zadanie 11.
Jakie cechy świadczą o złej jakości ryb?
A.
B.
C.
D.

Jasnoczerwone skrzela i brak śluzu bakteryjnego.
Zapach intensywny morski i połyskliwa łuska.
Śluz zewnętrzny biały i połyskliwe mięśnie.
Oczy zapadnięte i ciemnobrązowe skrzela.
Prawidłowa odpowiedź: D.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje czynności z zakresu obróbki wstępnej
1) przeprowadza czyszczenie, odśluzowywanie,
surowców rybnych zgodnie z zasadami obowiązujących
odłuszczanie, patroszenie, odgławianie i odgardlanie
systemów jakości
ryb
Przykładowe zadanie 12.
Które czynności należy wykonać podczas patroszenia ryb?
A.
B.
C.
D.

Przecięcie gardła, usunięcie skrzeli i oczyszczenie jamy ciała.
Usunięcie łuski, skrzeli i płetw oraz wycięcie mięśnia brzusznego.
Przecięcie skóry i mięśni brzucha wzdłuż osi ciała i usunięcie wnętrzności.
Oddzielenie głowy wraz z pasem barkowym, płetwami piersiowymi i sercem.
Prawidłowa odpowiedź: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) sporządza podstawową dokumentację procesu
2) wykonuje obliczenia ilości części jadalnych i odpadów
wstępnej obróbki surowców rybnych
surowców rybnych, powstałych podczas obróbki
wstępnej
Przykładowe zadanie 13.
Ile kilogramów odpadów otrzymano podczas filetowania 50 kilogramów śledzi, jeżeli wydajność czystych filetów
śledziowych wynosi 76%?
A.
B.
C.
D.

12 kg
18 kg
24 kg
38 kg
Prawidłowa odpowiedź: A.

3.1.4 SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje czynności związane z
3) przeprowadza proces mrożenia, np. metodą
chłodzeniem, mrożeniem i rozmrażaniem surowców,
owiewową, immersyjną, kriogeniczną i kontaktową
półproduktów i przetworów
surowców, półproduktów i przetworów rybnych
rybnych
Przykładowe zadanie 14.
Zamrażanie fluidyzacyjne pałeczek rybnych przeprowadza się w
A.
B.
C.
D.

roztworze soli kuchennej.
roztworze ciekłego azotu.
strumieniu ciekłego freonu.
silnym strumieniu powietrza.
Prawidłowa odpowiedź: D.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje czynności związane z produkcją przetworów
4) produkuje przetwory z ryb solonych, np. matiasy,
rybnych solonych
anchois, kawior, TIDBITS
Przykładowe zadanie 15.
Wymieszanie niepatroszonego śledzia islandzkiego z solą, cukrem i korzeniami oraz zapakowanie go szczelnie w beczki
to etapy produkcji
A.
B.
C.
D.

matiasów.
klipfisza.
anchois.
tidbits.
Prawidłowa odpowiedź: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje czynności związane z produkcją przetworów
3) przeprowadza wędzenie surowców rybnych
rybnych wędzonych
Przykładowe zadanie 16.
Którą temperaturę należy uzyskać w najgrubszej części ryby podczas wędzenia na gorąco?
A.
B.
C.
D.

30C
40C
50C
60C
Prawidłowa odpowiedź: D.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje czynności związane z produkcją przetworów 4) produkuje marynaty smażone
rybnych marynowanych
Przykładowe zadanie 17.
W filmie przedstawiono wykonywanie czynności, związanych z produkcją
A.
B.
C.
D.

rolmopsów po kaszubsku.
rolad marynowanych.
marynat smażonych.
prezerw w zalewie.
Prawidłowa odpowiedź: C.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje czynności związane z produkcją konserw i
2) produkuje konserwy rybne, np. w sosie własnym, w
prezerw
zalewie olejowej, w sosie pomidorowym, rybnowarzywne, pasztety rybne
Przykładowe zadanie 18.
Konserwę rybną w sosie pomidorowym należy utrwalić stosując
A.
B.
C.
D.

liofilizację
termizację.
sterylizację.
pasteryzację.
Prawidłowa odpowiedź: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) stosuje dodatki do żywności, substancje i materiały
2) wskazuje przydatność dodatków do żywności,
pomocnicze oraz określa ich zastosowanie w
substancji i materiałów pomocniczych w przetwórstwie
przetwórstwie rybnym
rybnym
Przykładowe zadanie 19.
W jakim celu stosuje się kwas sorbowy w produkcji prezerw rybnych?
A.
B.
C.
D.

Stabilizacji struktury prezerwy.
Przedłużenia trwałości prezerwy.
Zagęszczenia zalewy w prezerwie.
Utrwalenia barwy ryby w prezerwie.
Prawidłowa odpowiedź: B.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
13) określa sposoby wykorzystania odpadów
1) wskazuje produkty uboczne przemysłu rybnego
poprodukcyjnych i ich wpływ na środowisko
wykorzystywane jako surowce do produkcji, np.
mączki rybnej, olejów leczniczych, tłuszczy
technicznych i innych
Przykładowe zadanie 20.
Jakie produkty uboczne produkuje się z głów, kręgosłupów, płetw i skór ryb?
A.
B.
C.
D.

Mączki rybne.
Trany techniczne.
Żelatynę spożywczą.
Preparaty chitynowe.
Prawidłowa odpowiedź: A.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
16) oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność
2) sporządza zapotrzebowanie surowcowe do produkcji
produkcji przetworów rybnych
przetworów rybnych
Przykładowe zadanie 21.
Przy soleniu mocnym, stosunek soli do ryby wynosi 0,25: 0,30. Ile kilogramów soli należy przygotować do solenia 150
kilogramów ryby?
A.
B.
C.
D.

105 kg
115 kg
125 kg
135 kg
Prawidłowa odpowiedź: C.
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3.1.5 SPC.05.5. Przygotowanie surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych do
dystrybucji i magazynowania
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.5. Przygotowywanie surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje rodzaje opakowań surowców, półproduktów 3) dobiera opakowania do rodzaju surowców, półproduktów
i przetworów rybnych oraz ocenia ich jakość
i przetworów rybnych
Przykładowe zadanie 22.
Które opakowanie należy zastosować do konserwy „szprot w oleju”?
A.
B.
C.
D.

Puszkę metalową.
Konwię aluminiową.
Folię termokurczliwą.
Pergamin laminowany.
Prawidłowa odpowiedź: A.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.5. Przygotowywanie surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) przestrzega zasad znakowania oraz identyfikowalności
1) wykonuje czynności związane ze znakowaniem
surowców, półproduktów i przetworów rybnych
surowców, półproduktów i przetworów rybnych
Przykładowe zadanie 23.
Którą niezbędną informację należy umieścić na etykiecie zamocowanej do słoika ze śledziem marynowanym?
A.
B.
C.
D.

Datę produkcji marynaty.
Wykaz składników produktu.
Sposób sporządzania marynaty.
Oznaczenie zastosowanej normy.
Prawidłowa odpowiedź: B.
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3.1.6 SPC.05.6. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.6. Język obcy zawodowy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
realizację czynności zawodowych w zakresie:
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych)
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
zakresie tematów związanych:
i higieny pracy
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
zawodzie
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
świadczonych usług, w tym obsługi klienta
Przykładowe zadanie 24.
Good Manufacturning Practice (GMP) to system jakości oznaczający
A.
B.
C.
D.

Dobrą Praktykę Dystrybucyjną.
Dobrą Praktykę Laboratoryjną.
Dobrą Praktykę Produkcyjną.
Dobrą Praktykę Higieniczną.
Prawidłowa odpowiedź: C.

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych)
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w
tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 25.
„Patroszenie ryb” w języku angielskim, to
A.
B.
C.
D.

Frying the Fish.
Gutting the Fish.
Roasting the Fish.
Smoking the Fish.
Prawidłowa odpowiedź: B.
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3.1.7. SPC.05.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) podaje przykłady możliwości rozwoju zawodowego

Przykładowe zadanie 26.
Ukończenie, którego z wymienionych szkoleń może ułatwić każdemu absolwentowi szkoły zawodowej poruszanie się
na rynku pracy?
A.
B.
C.
D.

Zdrowego żywienia.
Grafiki komputerowej.
Sztuki autoprezentacji.
Obsługi kas fiskalnych.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

1. Część praktyczna egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych jest przeprowadzana według
modelu W i trwa 150 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Wykonaj zgodnie z zamieszczoną recepturą i opisem sposobu wykonania, 16 kotletów ze śledzi, każdy o wadze 100 g (± 5).
Wykorzystaj surowce, dodatki i materiały pomocnicze zgromadzone na stanowisku egzaminacyjnym.
Prace rozpocznij od przygotowania śledzi:
1. zważ śledzie,
2. dokonaj obróbki wstępnej śledzi: oczyść z płetw i wnętrzności, odetnij głowę, odfiletuj i usuń ości, zdejmij skórę.
3. zważ oczyszczone mięso z ryb – M1 oraz wszystkie odpady razem – M2,
4. oblicz w stosunku do masy M ryby przed obróbką:
a. uzysk, czyli procentowy udział otrzymanego mięsa ze śledzi – W1
b. uzysk odpadów produkcyjnych – W2,
Wyniki ważenia i obliczeń zapisz w Tabeli 1. Wydajności mięsa oczyszczonego ze śledzia bałtyckiego i odpadów
produkcyjnych zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w części pt.: „Dokumentacja produkcji”
Wykonaj farsz, uformuj i usmaż 16 kotletow. Ułóż na 4 tackach /w opakowaniach jednostkowych po 4 usmażone i schłodzone kotlety,
parami - jeden na drugim przekładając papierem. Każdą tackę owiń szczelnie i dokładnie folią spożywczą
Zadanie wykonaj zgodnie z zachowaniem zasad organizacji pracy, bezpieczeństwa zywności, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Receptura i opis sposobu wykonania kotletów ze śledzi
Normatyw surowcowy na 4 kotlety
po 100 g każdy
Opis sposobu wykonania farszu i formowania kotletów ze śledzi
Surowce i dodatki
Filety śledziowe
400 g
1. Odważ 1600 g mięsa ze śledzi, pozostałe składniki, przyprawy i dodatki są
odmierzone/odważone.
Bułka czerstwa
40 g
2. Bułkę namocz w mleku, odciśnij.
3. Cebulę posiekaj w drobną kostkę, zeszklij na maśle, ostudź.
Cebula
40 g
4. Zmiel oczyszczone filety z namoczoną bułką za pomocą wilka/maszynki do mięsa
Masło
10 g
(zastosuj siatkę o oczkach 4 mm).
Jaja
1 szt.
5. Do masy dodaj cebulę, jajo, sól, pieprz; wymieszaj za pomocą mieszarki lub ręcznie
Bułka tarta
40 g
- tak aby masa łatwo oddzielała się od rąk. Czas mieszania około 5-7 minut.
Mleko
80 ml
6. Z otrzymanej masy dłońmi zamoczonymi w zimnej wodzie uformuj 16 owalnych
kotletów. Każdy uformowany kotlet powinien ważyć 100 g (±5).
Olej
80 ml
7. Kotlety lekko spłaszcz, obtocz w bułce tartej i smaż na rozgrzanym oleju z dwóch
Sól, pieprz,
do smaku
stron na złoty kolor, schłodź
Zabezpiecz niewykorzystane do wykonania zadania surowce oraz odpady produkcyjne - odłóż do chłodni/lodówki lub na stanowisko
magazynowania.
Wypełniony arkusz egzaminacyjny oraz tacki/opakowania jednostkowe ze sporządzonymi kotletami pozostaw na stanowisku
egzaminacyjnym. Uporządkuj stanowisko pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
 sporządzone kotlety ze śledzi w opakowaniach jednostkowych/na tackach,
 dokumentacja produkcji
oraz przebieg
 obróbki śledzi i sporządzenia kotletów rybnych w opakowaniach jednostkowych/na tackach z uwzględnieniem stosowania
zasad bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska.

16

Dokumentacja produkcji
Tabela 1. Wydajności mięsa oczyszczonego ze śledzia bałtyckiego i odpadów produkcyjnych
M – masa śledzi przed obróbką w (g)

M* =

M1 – masa oczyszczonego mięsa ze śledzi w (g)

M1* =

M2 – łączna masa odpadów produkcyjnych w (g)

M2* =

Uzysk, W1 – udział otrzymanego mięsa w (%)

W1** = M1/M x 100 % =

Uzysk, W2 – udział odpadów produkcyjnych w (%)

W2** = M2/M x 100 % =

*Wynik ważenia podaj z dokładnością jednego miejsca po przecinku
**Wynik obliczeń podaj z dokładnością jednego miejsca po przecinku
Miejsce na obliczenia:
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami
weryfikacji:
SPC.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
6) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w produkcji wyrobów rybnych

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania
zadań zawodowych zgodnie z instrukcją obsługi

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) organizuje stanowisko pracy zgodnie
1) 4) utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy w produkcji
z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa
wyrobów rybnych
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
w produkcji wyrobów rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
7) przewiduje zagrożenia dla zdrowia lub życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych w trakcie
produkcji wyrobów rybnych

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) zapobiega zagrożeniom podczas wykonywania zadań
w produkcji wyrobów rybnych

SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.2. Podstawy przemysłu spożywczego
Efekty kształcenia 05.2.4.
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje zmiany biochemiczne,
fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące
podczas produkcji i przechowywania wyrobów
spożywczych

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dobiera sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom
biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym
zachodzącym podczas produkcji i przechowywania
wyrobów spożywczych

SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) użytkuje maszyny, urządzenia i narzędzia do
5) posługuje się narzędziami do ręcznej i maszynowej
wstępnej obróbki surowców rybnych
wstępnej obróbki surowców rybnych morskich
i słodkowodnych
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje czynności z zakresu obróbki wstępnej
1) przeprowadza czyszczenie, odśluzowywanie,
surowców rybnych zgodnie z zasadami
odłuszczanie, patroszenie, odgławianie i odgardlanie ryb
obowiązujących systemów jakości
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje czynności z zakresu obróbki wstępnej
5) przeprowadza filetowanie, trymowanie, odskórzanie,
surowców rybnych zgodnie z zasadami
porcjowanie, dzwonkowanie oraz rozdrabnianie ryb
obowiązujących systemów jakości
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) sporządza podstawową dokumentację procesu
1) wypełnia dokumentację procesu wstępnej obróbki
wstępnej obróbki surowców rybnych
surowców rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.3. Prowadzenie obróbki wstępnej surowców rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) sporządza podstawową dokumentację procesu
2) wykonuje obliczenia ilości części jadalnych i odpadów
wstępnej obróbki surowców rybnych
surowców rybnych, powstałych podczas obróbki wstępnej

SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) ocenia przydatność i jakość surowców oraz
3) przeprowadza ocenę przydatności surowców
półproduktów do produkcji przetworów rybnych
i półproduktów do produkcji przetworów rybnych, np. do
wyrobów garmażeryjnych, konserw, prezerw, marynat,
wyrobów wędzonych, solonych, mrożonych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Efekty kształcenia SPC.05.4.7
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) wykonuje czynności związane z produkcją
2) produkuje wyroby garmażeryjne rybne niekonserwowane,
wyrobów garmażeryjnych
do bezpośredniego spożycia, np. ryba w galarecie, ryba
po grecku, rolady rybne faszerowane, sałatki z owocami
morza
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) użytkuje maszyny i urządzenia oraz aparaturę
3) obsługuje maszyny i urządzenia w produkcji przetworów
kontrolno-pomiarową w produkcji przetworów
rybnych
rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) użytkuje maszyny i urządzenia oraz aparaturę
2) prowadzi mycie i dezynfekcję maszyn i urządzeń
kontrolno-pomiarową w produkcji przetworów
w produkcji przetworów rybnych
rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
13) określa sposoby wykorzystania odpadów
4) zabezpiecza i zagospodarowuje odpady przetwórstwa
rybnego
poprodukcyjnych i ich wpływ na środowisko
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) przestrzega norm, procedur i receptur
3) używa receptur technologicznych w produkcji przetworów
technologicznych w procesie produkcji
rybnych
przetworów rybnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05.4. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
15) przestrzega procedur zarządzania jakością
3) zapobiega zagrożeniom mającym wpływ na jakość i
i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas
bezpieczeństwo zdrowotne przetworów rybnych w trakcie
produkcji przetworów rybnych
procesu technologicznego

SPC.05. 7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05. 7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury i etyki podczas realizacji
zadań zawodowych
Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05. 7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury i etyki podczas realizacji
zadań zawodowych

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) przestrzega zasad rzetelności, lojalności i kultury osobistej

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający)
4) stosuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonym i ze
współpracownikami
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Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05. 7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) ustala harmonogram wykonania zadań

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05. 7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) realizuje zadanie w wyznaczonym czasie

Jednostka efektów kształcenia:
SPC.05. 7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) stosuje komunikację werbalną i niewerbalną

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji SPC.05. Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych mogą dotyczyć,
np.:









wykonywania czynności związanych z czyszczeniem, patroszeniem, odgławianiem, odgardlaniem, filetowaniem,
trymowaniem, odskóraniem, porcjowaniem oraz rozdrabnianiem ryb,
wykonywania czynności związanych z obróbką wstępną skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych,
wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem, utrwalaniem surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych,
wykonywania czynności związanych z produkcją przetworów rybnych marynowanych,
wykonywania czynności związanych z produkcją przetworów rybnych solonych,
wykonywania czynności związanych z produkcją przetworów rybnych wędzonych,
wykonywania czynności związanych z produkcją konser I prezerw,
wykonywania czynności związanych z produkcją przetworów rybnych marynowanych.
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