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 Poniższy przedmiotowy system oceniania dotyczy przedmiotów: 
 Organizacja pracy w hotelarstwie 
 Marketing usług hotelarskich 
 Podstawy hotelarstwa 
 Język angielski zawodowy w hotelarstwie 
 Organizacja pracy w hotelarstwie 
 Obsługa konsumenta 
 Technika pracy  w hotelarstwie 

 
I. Cele przedmiotowego systemu oceniania: 

diagnozowanie i monitorowanie postępów ucznia, 
jasny i prosty system oceniania, 
sprawiedliwe ocenianie każdego ucznia, 
wspieranie rozwoju ucznia przez ewaluację jego osiągnięć, 
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć dydaktycznych i postępach w tym zakresie, 
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 
 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
wykorzystanie przez nauczyciela wyników osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej, 
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i 
trudnościach w 
nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
 

II. Kryteria oceny ucznia: 
a) obowiązująca skala ocen: 
celujący – 6 
bardzo dobry - 5 
dobry - 4 
dostateczny - 3 
dopuszczający - 2 
niedostateczny - 1 
b) ocenie podlegają: 
- krótkie prace kontrolne (mogą być nie zapowiedziane) z 2-3 ostatnich tematów 
- prace kontrolne (zapowiedziane)  
- samodzielna praca ucznia w czasie lekcji, 
- umiejętność sporządzania notatek w zeszycie przedmiotowym   
Na podstawie ocen cząstkowych wystawiana jest ocena semestralna (śródroczna i końcowa). 
Oceny cząstkowe mogą być wystawiane z (+) lub (-), oceny półroczne i roczne bez znaków dodatkowych. 
Oceny są jawne dla ucznia i rodziców (opiekunów prawnych). 
 
Przy ocenie prac pisemnych  (sprawdziany całogodzinne, kartkówki, próbne egzaminy, testy 
egzaminacyjne) stosuje się progi procentowe poszczególnych ocen:  

Progi procentowe Ocena 

0 % - 49% niedostateczny 
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50% - 63 % dopuszczający 

64 % - 74 % dostateczny 

75 % - 88 % dobry 

89 % - 99 % bardzo dobry 

100 % celujący 

 
Przy ocenie zadań praktycznych stosuje się progi procentowe poszczególnych ocen:  
 

Progi procentowe Ocena 

0 % - 74% niedostateczny 

75% - 80 % dopuszczający 

81 % - 85 % dostateczny 

86 % - 94 % dobry 

95 % - 99 % bardzo dobry 

100 % celujący 

 
 
III. Metody i formy oceniania: 

• ustne: odpowiedz ustna, dyskusja, rozmowa, zdefiniowanie 
• pisemne: sprawdzian zapowiedziany z określonego materiału, kartkówka lub test 

niezapowiedziany z ostatniej 1 - 2 lekcji, praca pisemna lub test sprawdzający z działu 
programowego, 

• ćwiczenia praktyczne 
• prace samodzielne uczniów 
• prace w grupach 
• aktywność i zaangażowanie na lekcjach 
• prace nieobowiązkowe, nadprogramowe 
• obserwacja czynności ucznia podczas wykonywania zadań na określonych stanowiskach pracy 

 
Podczas obserwacji czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń nauczyciel zwraca uwagę  na:  
- przygotowanie stanowiska pracy 
- stosowanie zasad kultury zawodowej 
- komunikowanie się z gośćmi hotelowymi 
- stosowanie właściwych procedur i czas wykonania określonych czynności 
- strój służbowy, wygląd zewnętrzny (makijaż, wygląd dłoni, włosy) 
- stosowanie zasad współpracy z zespołem 
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych 
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska 
 
IV. Kryteria związane z poziomem wymagań: 
 
a) konieczne – obejmuje wiadomości  umożliwiające kontynuowanie nauki na (K) danym szczeblu 
nauczania, 
stosowania wiadomości w sytuacjach typowych tzn. : zna pojęcia, terminy, prawa zasady, reguły, treści 
naukowe, zasady działania ( potrafi je nazwać, wymienić, zdefiniować, wyliczyć, wskazać), ma 
elementarny 
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poziom rozumienia tych wiadomości i nie powinien ich mylić miedzy sobą, 
b) podstawowe – obejmuje wiadomości , umiejętności stosunkowo łatwych do ( P) opanowania, pewne 
merytorycznie, użyteczne w życiu codziennym.: potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je 
zapamiętał, potrafi wytłumaczyć,  wyjaśnić, streścić, zróżnicować, zilustrować wiadomości, 
zinterpretować je i 
uporządkować, 
c) rozszerzające - obejmuje wiadomości , umiejętności o średnim stopniu trudności, ( R ) pogłębione i 
rozszerzone w stosunku do wymaga podstawowych, przydane, ale nie niezbędne w pracy zawodowej 
tzn.: 
opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych 
mu 
wzorów umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń, 
d) dopełniające – obejmuje wiadomości i umiejętności  trudne do opanowania, ( D ) twórcze naukowo, 
specjalistyczne zawodowo, stanowiące rozwinięcie wymagań  rozszerzających i mogą wykraczać poza 
program 
nauczania, tzn. : opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i 
syntezy nowych zjawisk, umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. 
 
V. Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 
 
OCENY:  
Ocena dopuszczająca 
- uczeń ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te 
nie przekreślaj możliwości dalszego kształcenia, 
- opanował w stopniu elementarnym przygotowanie do zawodu, 
- potrafi nazwać i wymienić przy pomocy nauczyciela podstawowe czynności związane z wykonywanym 
zawodem, 
- przejawia mało aktywny stosunek do przedmiotu, 
- z pomocą  nauczyciela potrafi wykonać proste ćwiczenia, 
- wie, jaka ważną rolę odgrywa wiedza i umiejętności  w pracy zawodowej 
- rokuje nadzieje, że zrozumie zdobyte wiadomości 
Ocena dostateczna 
- uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na zrozumienie większości i 
zagadnień  z danego przedmiotu teoretycznego lub zajęć  praktycznych 
-wykazuje się znajomości  zrozumieniem podstawowych pojęć zawodowych, pozwalających na 
zrozumienie większości zagadnień z przedmiotu, 
- podejmuje współprace w grupie przy zadaniach zespołowych, 
- przejawia zainteresowanie przedmiotem, 
- potrafi zgodnie z zasadami bhp wykonać proste ćwiczenia praktyczne, 
- w czasie zajęć wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 
- w stopniu podstawowym potrafi zorganizować prace, 
- potrafi omówić zagadnienie przy pomocy nauczyciela. 
Ocena dobra 
- uczeń opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
- poprawie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego wykonania typowych zadań, natomiast 
zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela, 
- prawidłowo rozumuje sytuacje, zasady i metody stosowane w zawodzie, 
- potrafi współpracować w zespole przy wykonaniu określonego zadania, 
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- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji, 
- prawidłowo rozpoznaje i wykorzystuje zdobyta widzę i umiejętności w realizacji ćwiczeń, 
- dostrzega błędy popełnione przy realizowaniu określonych zadań, 
- jest aktywny na zajęciach, 
- interesuje się przedmiotem, 
- prawidłowo posługuje się słownictwem zawodowym. 
 
 
Ocena bardzo dobra 
- uczeń opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 
- opanował wiedzę, umiejętności i nawyki zawodowe warunkujące  należyte przygotowanie do zawodu, 
- potrafi stosować zdobyta wiedze z różnych dziedzin podczas samodzielnego rozwiazywania zaistniałych  
problemów w swoim zawodzie, 
- opanował wiedzę, umiejętności i nawyki zawodowe warunkujące należyte przygotowania do zawodu, 
- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne związane z zawodem, 
- ma poczucie wysokich kwalifikacji zawodowych, 
- wykazuje dużą  samodzielność i potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, 
- potrafi rozplanować i samodzielnie wykonać powierzone zadanie, 
- wykazuje się aktywną postawą w czasie zajęć, 
- potrafi poprawnie rozmawiać w kategoriach przyczynowo – skutkowych wykorzystując wiedzę 
przewidzianą programem , również przedmiotów pokrewnych, 
- przywiązuje dużą  wagą do organizacji pracy, jakości praktyki podczas wykonywania ćwiczeń 
- prawidłowo analizuje, wnioskuje i dostrzega związki między wiadomościami teoretycznymi, a 
umiejętnościami praktycznymi. 
Ocena celująca 
- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela, 
- trafnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną i samodzielnie rozwiązuje problemy praktyczne związane z 
zawodem przy zachowaniu wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, 
- jest zainteresowany zawodem, 
- proponuje nowatorskie i twórcze podejście do zagadnienia, 
- umiejętnie i efektownie pracuje w grupie oraz współpracuje z nauczycielem zachowując przy tym 
wysoka kulturę osobistą, 
- współpracuje z nauczycielem w tworzeniu pomocy dydaktycznych. 
 
VI. Zasady wystawiania i poprawiania ocen: 
-wystawione oceny są jawne i uzasadnione przez nauczyciela 
- oceny semestralne wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych 
- prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
- uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne nie później niż 2 tygodnie od napisania pracy  
- prace pisemne są obowiązkowe, w przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń pisze pracę 
klasową w innym terminie 
- uczeń ma prawo poprawić ocenę - poprawa odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, poza 
lekcjami ucznia 
- uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną tylko raz, w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania tej 
oceny, 
 w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  
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-prawo do poprawy oceny na ww. warunkach mają także Ci uczniowie, których nie satysfakcjonuje 
-osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności, choć otrzymali stopnie pozytywne 
-ocenę z poprawy wpisuje się za „ukośnikiem” obok pierwszej oceny  
-nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją 
-warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa statut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


