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Klasa: ………. 

Data: …………….………. 

Tematyka zajęć: Materiały w opakowalnictwie Ŝywności 

Przedmiot: wyposaŜenie techniczne 

Korelacja: technologia gastronomiczna 
 
Cele edukacyjne: zapoznanie z zastosowaniem i cechami materiałów stosowanych w opakowalnictwie 
Ŝywności  

 
Metody pracy: pogadanka, pytania i odpowiedzi, wykład; 
 
Formy pracy: praca grupowa, indywidualna; 
 
Czas: 1 godzina lekcyjna; 
 
Środki dydaktyczne: pokaz slajdów przedstawiających przykłady opakowań z omawianych materiałów 

  

Lp. / Etap 

  

Przebieg lekcji  

  

Czas 
zaplanowany 
na daną część 

lekcji 

I.  
Czynności 
organizacyjne. 
  
II.  
Zajęcia 
wprowadzające. 
  
  
III.  
Temat lekcji 
  
IV.  
Główna część 
lekcji. 
  
  
  
  
  
V. 
Podsumowanie  
i ocena pracy 
uczniów. 
  
VI.  
Podanie pracy 
domowej. 
  
VII. 
Zakończenie 
zajęć. 

Sprawdzenie obecności. 
Przypomnienie tematyki poprzednich zajęć. 
Sprawdzenie zadania domowego. 
  
Wprowadzenie do tematu lekcji. 
  
  
  
  
Podanie tematu lekcji. 
„Klasyfikacja opakowań ze względu na rodzaj materiału” 
  
Charakterystyka materiałów opakowalniczych 
Cechy opakowań z tworzyw sztucznych, metali, drewna, papieru, 
szkła 
Przykłady zastosowania materiałów w konstrukcji opakowań 
Ŝywności 
Przydatność poszczególnych materiałów w opakowalnictwie 
Ŝywności 
Ekologia i recykling w obrocie opakowaniami Ŝywności 
 
  
Pogadanka nawiązująca do wcześniejszej tematyki zajęć: funkcje- 
zabezpieczająca, informacyjna, marketingowa, techniczna 
opakowań z poszczególnych materiałów 
Ocena aktywności uczniów 
  
Podanie tematu pracy domowej. 
„W oparciu o podany schemat opisz cechy pozostałych grup 
opakowań” 
Wyjaśnienie tematyki pracy domowej 
  
  
Wprowadzenie do tematyki kolejnych zajęć 
PoŜegnanie klasy 
  

 
5 minut; 
 
 
 
 
5 minut; 
 
 
 
2 minuty 
 
 
 
25 minut 

  

  

5 minut 

  

2 minut 

  

  

1 minuta 

Treści szczegółowe lekcji, notatka, oraz zadania do wykonania: 



Temat: Klasyfikacja opakowań ze względu na rodzaj materiału 

  

1. Treści wprowadzające- nawiązanie do tematyki wcześniejszych zajęć: „Funkcje opakowań Ŝywności” 
 

Opakowania chronią towary przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem, 
rozlewaniem. Opakowania umoŜliwiają manipulację produktami w czasie transportu i obrotu. 
Opakowania w obrocie Ŝywności spełniają następujące funkcje: ochronną, informacyjną, promocyjną, 
techniczną 
�  Funkcja ochronna zabezpiecza Ŝywność przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych np. działanie 
temperatury, światła słonecznego uszkodzeniami mechanicznymi itp. 
�  Funkcja informacyjna informuje klienta (konsumenta) umieszczonym w widocznym miejscu i czytelnym 
nadrukiem o nazwie produktu, składzie surowcowym, masie, ilości sztuk, wartości kalorycznej, sposobie uŜycia, 
przydatności do spoŜycia, adresie i nazwie producenta, numerze partii, sugerowanej cenie, znakach 
informacyjnych i kodzie kreskowym. 
�  Funkcja techniczna ułatwia obrót towarowy produktu podczas jego transportu, magazynowania, sprzedaŜy i 
uŜytkowania. 
�  Funkcja promocyjna przyczynia do zwiększenia się zainteresowaniem towaru poprzez odpowiednią barwę, 
informację o promocjach, promowane logo firmy lub wyrobu, wzór opakowania, hasła promocyjne itp. 
Kryteria podziału opakowań mogą być bardzo róŜne. W zaleŜności od funkcji, jaką spełniają; opakowania dzieli 
się na jednostkowe, transportowe i zbiorcze. 
  

2. Podział opakowań ze względu na rodzaj materiału  

    Ze względu na rodzaj tworzywa opakowania dzieli się na: 
 
- metalowe 
- szklane 
- drewniane 
- papierowe 
- z tworzyw sztucznych 
 
 
Opakowania metalowe wykonywane są najczęściej z blachy stalowej oraz blach i folii aluminiowej. Do 
najczęściej stosowanych opakowań jednostkowych tego typu zalicza się puszki, pudełka, tuby, a do 
transportowych konwie, bębny, beczki, skrzynie itp. Do większości produktów, np. owoców, warzyw, 
przetworów mięsnych, stosuje się puszki. 
  
Przykłady opakowań metalowych  

 

 

Opakowania szklane mona podzielić na słoje, butelki, balony, fiolki. Butelki są opakowaniami przeznaczonymi 
do produktów płynnych. W przemyśle spoŜywczym stosuje się róŜne rodzaje butelek. 
 
 
Przykłady opakowań szklanych 
 

 



 
 

  

Opakowania drewniane wytwarzane są z drewna świerkowego, sosnowego, jodłowego, dębowego, 
bukowego, brzozowego, topolowego, olchowego i lipowego. Opakowania drewniane moŜna podzielić na 

skrzynki, beczki oraz łubianki. 
 
Przykłady opakowań drewnianych 
 

 
 

 

 
 
2. Przydatność poszczególnych materiałów w opakowalnictwie Ŝywności 

 
Opakowania metalowe 

 

a. opakowania metalowe zabezpieczają towary Ŝywnościowe przed działaniem czynników zewnętrznych – 

dobrze pełnią funkcje zabezpieczającą   (samodzielne przykłady uczniów...) 

b. opakowania metalowe umoŜliwiają umieszczenie na opakowaniu informacji o towarze – dobrze pełnią funkcje 

informacyjną     (samodzielne przykłady uczniów...) 

c. opakowania metalowe mogą przyczyniać się do zwiększenia zainteresowania konsumenta zakupem towaru – 

dobrze pełnią funkcje marketingowo – promocyjną   (samodzielne przykłady uczniów...) 

d. opakowania metalowe umoŜliwiają łatwy transport towarów – dobrze pełnią funkcje manipulacyjną  
(samodzielne przykłady uczniów...) 

 

Opakowania szklane 

 

a. opakowania szklane zabezpieczają towary Ŝywnościowe przed działaniem czynników zewnętrznych – dobrze 

pełnią funkcje zabezpieczającą   (samodzielne przykłady uczniów...) 

b. opakowania szklane umoŜliwiają umieszczenie na opakowaniu informacji o towarze – dobrze pełnią funkcje 

informacyjną     (samodzielne przykłady uczniów...) 

c. opakowania szklane mogą przyczyniać się do zwiększenia zainteresowania konsumenta zakupem towaru – 

dobrze pełnią funkcje marketingowo – promocyjną   (samodzielne przykłady uczniów...) 

d. opakowania szklane umoŜliwiają łatwy transport towarów – dobrze pełnią funkcje manipulacyjną 

(samodzielne przykłady uczniów...) 

 

 

 

 



Opakowania drewniane 

 

a. opakowania drewniane zabezpieczają towary Ŝywnościowe przed działaniem czynników zewnętrznych – 

dobrze pełnią funkcje zabezpieczającą   (samodzielne przykłady uczniów...) 

b. opakowania drewniane umoŜliwiają umieszczenie na opakowaniu informacji o towarze – dobrze pełnią 

funkcje informacyjną     (samodzielne przykłady uczniów...) 

c. opakowania drewniane mogą przyczyniać się do zwiększenia zainteresowania konsumenta zakupem towaru – 

dobrze pełnią funkcje marketingowo – promocyjną   (samodzielne przykłady uczniów...) 

d. opakowania drewniane umoŜliwiają łatwy transport towarów – dobrze pełnią funkcje manipulacyjną 

(samodzielne przykłady uczniów...) 

 

3. Podanie tematu pracy domowej. 
„W oparciu o przedstawiony podczas lekcji schemat opisz cechy pozostałych grup opakowań (opakowania 
z tworzyw sztucznych oraz opakowania papierowe)” 
 
4. Zakończenie zajęć, wprowadzenie do tematyki kolejnych lekcji: „ Charakterystyka i zastosowanie grup 
opakowań Ŝywności” 
 

 

 

 

 

 

podpis prowadzącego lekcję:                                           podpis hospitującego lekcję: 

.........................................                                          …………………………………………………… 

 

 

Notatki: 

 


