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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  

GASTRONOMICZNYCH  

oraz 

WYKAZ DOSTOSOWAŃ DO WYMAGAN EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIE O POTRZEBIE 

DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYNYCH Z POWODU SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, DYSLEKSJI, 

DYSGRAFII, DYSKALKULII I INNYCH  

 

 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 

1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach 

nauczania. 

2. Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 

3. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia 

4. Wykorzystanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela. 

 

 

I.  Obszary aktywności ucznia, które będą podlegać ocenie 

1. Wiedza – 

1.Znajomość pojęć, zasad zagadnień i reguł dotyczących zagadnień zawodowych przewidzianych w programie nauczenia                                                                                                                  

- na lekcjach teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

- na zajęciach praktycznych. 

2.Zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej. 

3.Uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na odpowiednich przykładach. 

 2. Umiejętności – 

1.Posługiwanie się wiadomościami według podanych wzorów. 

2.Prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem.  

3.Prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią a praktyką i stosowanie w rozwiązywaniu zadań. 

4.Formułowanie problemów, planu działania, przewidywania i prezentowanie ich na własny sposób. 



5.Ocenianie, wartościowanie, wnioskowanie.  

6.Poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych. 

3. Postawy –  

1.Samodzielność i  aktywność na lekcji. 

2.Pozytywna nastawienie i zainteresowanie przedmiotem. 

3.Praca w zespole. 

4.Obecność i przygotowanie na lekcji. 

5.Prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań. 

6.Samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza. 

7.Kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu. 

8.Umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej pracy. 

 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Prace pisemne –  

1.Kartkówki obejmujące zakres 3 ostatnich lekcji. 

2.Prace klasowe (sprawdziany, testy) podsumowujące zrealizowany dział programowy lub określony etap kształcenia – zapowiedziane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

3.Zadania domowe. 

4.Referaty.  

5.Prezentacje multimedialne. 

2. Odpowiedzi ustne z zakresu 3 ostatnich zajęć lekcyjnych (poza lekcjami powtórzeniowymi). 

3. Ćwiczenia praktyczne. 

4. Aktywność na zajęciach, przestrzeganie obowiązującego ubioru ochronnego oraz przepisów BHP.  

5. Prace w grupach. 

6. Samodzielna praca ucznia na lekcji. 

III. Kryteria oceniania 

1. Ocena celująca (6) 

- uczeń wykazuje głębokie zainteresowanie problematyką żywieniową i kulinarną, posiada zasób wiedzy i umiejętności znacznie wykraczającej poza  

standardy określone programem nauczania, dzięki licznym lekturom, pracy własnej oraz dzięki udziałowi z sukcesami w szklonych lub pozaszkolnych 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, angażuje się w aktywne życie społeczne na terenie szkoły i w środowisku. 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, potrafi szybko i samodzielnie rozwiązywać postawione przed  nim zadania, jasno i precyzyjnie formułować swoje 

myśli, posługuje się językiem zawodowym.  

- wzorowo współpracuje w grupie, potrafi słuchać innych, 

- posiada umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy  w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe oraz 



dokonać syntezy i analizy materiału rzeczowego;  potrafi odnaleźć się w sytuacjach trudnych lub problemowych, 

- jest systematyczny i twórczy, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu dydaktycznego. 

2. Ocena bardzo dobra (5) 

- uczeń ma doskonale opanowaną wiedzę określoną programem nauczenia oraz uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań 

przedmiotem poprzez pracę własną i uczestnictwo w szkolnych konkursach. 

- posiada umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy  w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi odnajdywać związki przyczynowo-skutkowe oraz 

dokonać syntezy i analizy materiału rzeczowego;   

- jest systematyczny i aktywny na zajęciach, 

- dobrze współpracuje w grupie,  

- myśli wyraża jasno i precyzyjnie z uzasadnieniem,  

- dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy. 

3. Ocena dobra (4) 

- uczeń opanował dobrze wiedzę określoną programem,  

- opanował umiejętności przewidziane programem i potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w procesie dalszego kształcenia i w życiu codziennym, 

- jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowe, wynikające z potrzeb klasy. 

4. Ocena dostateczna (3) 

- uczeń dysponuje w stopniu dostatecznym zasobem wiedzy przewidzianej przez program, 

- potrafi wykonać polecenia o średnim stopniu trudności, wymagające wykorzystania wiedzy i umiejętności przewidzianych przez program, 

- wypowiada się nie zawsze precyzyjnie , 

- ma kłopoty w pracy w grupie, 

- uczestniczy w procesie kształcenia w stopniu zadowalającym i wykazuje gotowość do rozwijania swych umiejętności w podstawowym zakresie. 

5. Ocena dopuszczająca  (2) 

- uczeń nie opanował w sposób dostateczny materiału przewidzianego programem i jego wiedza ma poważne luki, 

- wykazuje chęci do dalszej nauki i przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia wymagające zastosowania posiadanej wiedzy i 

umiejętności przewidzianych w programie; nie jest jednak zdolny do samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy, 

- pracuje w grupie jedynie kontrolowany przez nauczyciela, 

- posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i rokuje osiągnięcie wymaganego minimum. 

6. Ocena niedostateczna (1) 

- uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym mu dalsze kształcenie w przedmiocie, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań, 

- nie wykazuje chęci współpracy ani z nauczycielem, ani z kolegami, 

- nie jest w najmniejszym stopniu zainteresowany przedmiotem. 

 

 



IV. Skale stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu   

1. Kryteria oceny prac pisemnych: 

1. dopuszczający  

2. dostateczny      

3. dobry                

4. bardzo dobry    

5. celujący  

Ocena może być uzupełniona znakiem „-„ lub „+”. 

2. Kryteria oceny wypowiedzi ustnej. 

    Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych uwzględniane będą: 

1. zawartość rzeczowa,  

2. argumentowanie, uzasadnienie, 

3. stosowanie fachowego słownictwa z elementami obcojęzycznymi, 

4. umiejętność formułowania myśli, zgodność z tematem. 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych, zadań domowych, referatów bierze się pod uwagę: 

1. rzeczowość, zrozumienie problemu i sposób argumentacji, 

2. samodzielność, 

3. przejrzystość i czystość, 

4. techniki i narzędzia kreatywnego myślenia, 

5. umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji, 

6. umiejętność stosowania fachowego słownictwa i terminologii technologicznej. 

4. Przy ocenianiu ćwiczeń praktycznych bierze się pod uwagę: 

1. czystość i kompletność stroju ochronnego, 

2. organizację stanowiska, 

3. fachowość obsługi urządzeń i sprzętu gastrycznego, 

4. zachowanie podczas ćwiczeń, zaangażowanie ucznia, 

5. sprawność wykonywania prac technologicznych,, 

6. czystość produkcji, umiejętność wdrażania zasad dobrej praktyki kulinarnej, higienicznej (GMP/GHP, HACCP) 

7. przestrzeganie zasad BHP,  

8. współpracę w grupie, 

9. estetykę i dekorację potraw i stołu , 

10. ekspedycję potraw, 

11. zasady serwowania potraw , 

12. przygotowanie w zakresie dostarczenia grupie przydzielonych do zakupu produktów spożywczych. 



5. Udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym jest premiowany oceną bardzo dobrą, natomiast zajęcie miejsc od 1 do 3- oceną celującą. 

6. Wyróżnienie w etapie okręgowym olimpiady lub konkursu podwyższa ocenę końcową o jeden stopień. 

7. Zakwalifikowanie się do finału centralnego olimpiady lub konkursu- ocena celująca w klasyfikacji końcowo rocznej z przedmiotu objętego główną 

tematyką tej olimpiady (konkursu). 

8.Nauczyciel może stosować system „+” i „-” otrzymanie przez ucznia trzech plusów oznacza ocenę bardzo dobrą, natomiast trzech minusów ocenę 

niedostateczną.          

 

 

V. Kontrakt z uczniami 

1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia- wiedzę i umiejętności oraz postawę. 

2. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. 

3. Zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe. 

4. Każdy dział programowy kończy się pracą pisemna lub testem zapowiedzianym na tydzień przed terminem sprawdzianu. 

5. Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych to powinien go odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

6. Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac. 

7. Krótkie sprawdziany teoretyczne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji,  nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie pisemnej. 

8. Uczeń ma prawo do oceny za dodatkowo i nadprogramowo wykonaną pracę. 

9. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, a końcowa na 

podstawie ocen z pierwszego i drugiego semestru. 

10. Uczeń który opuścił ponad 50% obowiązkowych zajęć lekcyjnych, będzie nieklasyfikowany i powinien zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

11. Ocenie śródrocznej i końcoworocznej uczeń i rodzice będą informowani zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 

 

 

 

Warunki i kryteria oceniania uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotów zawodowych gastronomicznych 

     Obniżenie wymagań edukacyjnych nauczyciel stosuje indywidualnie dla każdego ucznia zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej. 

Może ono polegać na: 

• wydłużeniu czasu pisania sprawdzianów,  

• ograniczeniu ilości zadań, 

• stopniowaniu trudności zadań (od najłatwiejszego i najtrudniejszego),  

• nieuwzględnianiu błędów ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych, 

• stwarzaniu możliwości większej ilości ćwiczeń, 

• zadawaniu podobnych, przykładowych zadań, jak na sprawdzianie, do wykonania w domu, 



• dawaniu uczniowi krótkiego czasu na zastanowienie się podczas wypowiedzi ustnych, 

• zamianę sposobu egzekwowania wiedzy z wypowiedzi ustnej na krótką odpowiedź pisemną lub odwrotnie, w zależności od potrzeb i 

możliwości ucznia, 

• obniżeniu wymagań na poszczególne oceny podczas sprawdzania pracy pisemnej lub oceniania wypowiedzi ustnej, 

• przygotowaniu dla ucznia specjalnego zestawu zadań o obniżonej skali trudności, 

• umożliwienie uczniowi konsultacji indywidualnych, pozalekcyjnych w celu nadrobienia, uporządkowania wiedzy i wyjaśnienia trudniejszych 

kwestii. 

 

 

 

 

 

 
 


