
PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 
W SZKOLE ZAWODOWEJ – IV ETAP EDUKACYJNY 

 
PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO 

IV ETAP EDUKACYJNY 
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

 Ocenie podlegają 
 Wiadomości 
 Umiejętności 
 Aktywność, zaangażowanie, systematyczność 
 Możliwość ucznia 

WARUNKI DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA 
 Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisów, 

podręcznik i dodatkowe pomoce wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela. 
 Uczeń czyta w domu wskazane wcześniej teksty utworów literackich. 
 Uczeń stara  się  pracować na lekcjach, wykonując polecenia nauczyciela lub pracując                     

w grupie. 
 Uczeń powtarza przyswajaną wiedzę, czego efektem jest zaliczanie  poszczególnych 

sprawdzianów, testów, prac pisemnych. 
OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ODBYWA SIĘ: 
a) w formie ustnej: 

 odpowiedzi ustne 
 czytanie 

b) w formie pisemnej: 
 prace pisemne 2 w semestrze 
 kartkówki-krótkie sprawdziany z trzech ostatnich lekcji-mogą być niezapowiedziane 
 test diagnostyczny 

Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie lub z innych 
uzasadnionych przyczyn, zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
c) inne oceny: 

 prowadzenie zeszytu 
 aktywność podczas lekcji 
 zadania dodatkowe 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę  dla siebie niekorzystną po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Braki należy uzupełnić. 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są  oceny z przedmiotu, które zobowiązani są 
podpisywać Rodzice (Prawni Opiekunowie). 

 
 
 

 

 

 



PSO Z MATEMATYKI 
IV ETAP EDUKACYJNY 

Ocenie podlegają: 
 Odpowiedzi ustne z zakresu omawianego działu. 
 Sprawdziany pisemne obejmujące przerobiony dział tematyczny, zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem- na koniec każdego działu. 
 Karty pracy oraz kartkówki z trzech ostatnich lekcji. 
 Zadania domowe lub na lekcji kontrolowane na bieżąco i oceniane. 
 Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu. 
 Noszony i uzupełniony zeszyt.  

 
Na ocenę z przedmiotu wpływ mają następujące warunki: 
1. Umiejętności i możliwości ucznia. 
2. Pilność, systematyczność i praca na lekcji. 
3. Stosunek i postawa wobec nauczyciela i przedmiotu. 
4. Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. 
5. Staranne prowadzenie zeszytu, noszenie go na zajęcia i uzupełnianie w razie nieobecności. 
6. Odrabianie w terminie zadań domowych oraz dodatkowych. 
7. Poprawa lub uzupełnienie oceny z sprawdzianu.  

 
 
Zasady oceniania: 
1. W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej pięć ocen cząstkowych, w tym ocena:                       

z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu, za zeszyt/ teczkę z kartami pracy oraz aktywność na lekcj. 
2. Uczeń ma możliwość poprawienia tylko raz oceny ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, po 

zgłoszeniu tego  nauczycielowi. Niezależnie od wyniku, ocena poprawkowa jest wpisana do 
dziennika. Uczeń który był nieobecny ma 2 tygodnie od powrotu do szkoły na napisanie zaległego 
sprawdzianu, po ustalonym czasie wpisana jest ocena niedostateczna. 

3. Brak zeszytu  traktowany jest jak nie przygotowanie do lekcji, 2 raz zanotowane 
nieprzygotowanie to ocena niedostateczna.  

4. Uczeń wykonujący w terminie dodatkowe prace lub projekty, otrzymuje za nie ocenę cząstkową – 
celujący. 

5. Ocena semestralna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.  
6. Oceny cząstkowe nie są równoważne.  
7. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych. 
 
 

 

 



Kryteria ocen: 

 Ocena niedostateczna (ndst) 
Uczeń: o nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania,     

a braki w wiadomościach i umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu 

o nie wykonuje zadań na lekcji  
o nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy negatywnych 

ocen 
o brak aktywności 
o posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa   
o nie posiada zeszytu lub teczki z kartami pracy  
o nie wykonuje zadań domowych 
o celowo opuszcza lekcje lub ma ponad 50% nieobecności 
o nie posiada przyborów szkolnych 

  Ocena dopuszczająca (dop) – wymagania konieczne 
Uczeń: o ma duże trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania 
o wykonuje wybiórczo zadania z lekcji 
o wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy negatywnych ocen   
o jest mało aktywny 
o posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa 
o posiada zeszyt, ale rzadko nosi na lekcje  
o nie wykonuje zadań domowych w terminie 
o nie posiada przyborów szkolnych 

  Ocena dostateczna (dost) – wymagania podstawowe 
Uczeń: o ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania 
o wykonuje zadania na lekcji przy pomocy nauczyciela 
o wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy ocen na lepsze 
o stara się być aktywnym na lekcji 
o posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 
o nosi zeszyt  prawie na każdą lekcję 
o odrabia zadania domowe, czasem z błędnymi rozwiązaniami 
o posiada przybory szkolne   

  Ocena dobra (db) – wymagania rozszerzające 
Uczeń: o opanował istotne wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przedmiotu nauczania 

o wykonuje zadania z lekcji, czasem przy wskazówkach nauczyciela 
o jest aktywny na lekcji i pomaga innym 
o posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 
o zawsze nosi zeszyt  
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania 
o posiada przybory szkolne  

  Ocena bardzo dobra (bdb) – wymagania dopełniające 
Uczeń: o opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu 

nauczania 
o wykonuje zadania w czasie lekcji samodzielnie 
o jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 
o częściowo posługuje się naukowym słownictwem 
o zawsze nosi zeszyt 
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, wykonuje zadania dodatkowe 
o posiada przybory szkolne 

  Ocena celująca (cel) – wymagania ponadprogramowe 
Uczeń: o posiadł wiedzę i umiejętności wykraczającą poza podstawę programową przedmiotu nauczania 

o samodzielnie wykonuje zadania w czasie lekcji  
o jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 
o posługuje się naukowym słownictwem 
o zawsze nosi zeszyt lub teczkę z kartami pracy 
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, wykonuje wszystkie zadania dodatkowe 
o posiada przybory szkolne 

 

 



PSO Z HISTORII 
IV ETAP EDUKACYJNY 

I  Założenia ogólne: 
Ocenie podlegają: 

1. wiedza, 
2. umiejętności 
3. aktywność i zaangażowanie ucznia. 

II  Warunki konieczne do spełnienia. Uczeń: 
1. posiada zeszyt prowadzony systematycznie, starannie i poprawnie pod względem 

ortograficznym, 
2. uczestniczy w lekcji, 
3. stara się pracować samodzielnie, 
4. odrabia zadania, 
5. potrafi współpracować w grupie. 

III  Formy oceniania wiadomości i umiejętności : 
1. sprawdziany/ testy po zakończonym dziale materiału, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 
2. odpowiedzi ustne, 
3. aktywność na lekcji, 
4. zadania domowe, 
5. zeszyt, 
6. prasówka- znajomość aktualnych wiadomości z kraju i świata, 
7. zadania dodatkowe, udział w konkursach. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z nauczycielem. Uczeń 
ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. Braki zadań domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań 
to ocena niedostateczna. Braki należy uzupełnić. Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana 
jest na podstawie ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe nie są równoważne.  Ocena semestralna czy 
końcoworoczna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Do zeszytów 
przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisywać rodzice (lub 
prawni opiekunowie). 
IV  Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne.  
Na każdy wyższy stopień uczeń posiada kompetencje określone w wymaganiach na niższa ocenę. 
Celujący  
 rozwija własne zainteresowania historyczne,  
 umie organizować pracę swoją i innych, chętnie bierze odpowiedzialność za realizację różnych 

działań 
 jest poszukujący, samodzielny, wykazuje się inicjatywą, podejmuje z własnej woli różne 

zadania, pomaga innym, 
 współpracuje  z  nauczycielem w  przygotowaniu  zajęć  opartych  na twórczym 

rozwiązywaniu problemów,  
 osiąga sukcesy w konkursach historycznych,  
 potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę na lekcjach innych przedmiotów, w ścieżkach 

przedmiotowych. 
 Bardzo dobry 
 umie formułować i przedstawiać własne opinie, sądy,  
 potrafi samodzielnie umiejscawiać zjawiska i procesy historyczne w czasie i przestrzeni,  
 zna i rozumie współczesne formy udziału obywateli w życiu publicznym, 
 dostrzega ciągłość i zmienność w różnych formach życia społecznego  
 podejmuje i wykonuje zadania o charakterze dobrowolnym,  
 jest aktywny, poszukujący, samodzielny. 

Dobry 



 wyciąga wnioski z informacji pozyskanych z różnych źródeł, 
 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa, 
 rozumie proste związki przyczynowo-skutkowe, 
 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z gospodarką, 
 umie analizować treści podręcznika i na tej podstawie konstruować własne wnioski,  
 umie samodzielnie zredagować notatkę w formie planu,  
 chętnie pracuje na lekcji. 

Dostateczny  
 zna różne formy organizacji społeczeństwa, 
 zna podstawowe zasady funkcjonowania państwa, 
 umie posługiwać się mapą – wskazywać omawiane państwa, 
 potrafi współpracować w grupie, 
 potrafi lokalizować wydarzenia na osi czasu, określić wiek, 
 umie pod kierunkiem nauczyciela zredagować notatkę (opisową, graficzną), 

Dopuszczający  
 prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
 zna fakty wyznaczające cezury epok historycznych, 
 rozróżnia podstawowe źródła informacji, 
 potrafi na mapie pokazać kontynenty, 
 posiada sporo braków w opanowaniu materiału, 
 ma trudności z komunikowaniem, chętniej buduje proste odpowiedzi., 
 jest bierny, ale swoją postawą stwarza szansę na uzupełnienie braków. 

Niedostateczny 
 uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie, 
 nie odrabia zadań domowych, 
 nie wyraża chęci na uzupełnienie braków.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSO Z FIZYKI I ASTRONOMII 
IV ETAP EDUKACYJNY 

Ocenie podlegają: 
1.  Odpowiedzi ustne z zakresu omawianego działu. 
2. Sprawdziany pisemne obejmujące przerobiony dział tematyczny, zapowiedziane z tygodniowym     
     wyprzedzeniem- na koniec każdego działu. 
3. Karty pracy oraz kartkówki z trzech ostatnich lekcji. 
4. Zadania domowe lub na lekcji kontrolowane na bieżąco i oceniane. 
5. Doświadczenia wykonane samodzielnie lub w grupie zarówno na lekcji jak i w domu. 
6. Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu. 
7. Noszony i uzupełniony zeszyt.  
 
Na ocenę z przedmiotu wpływ mają następujące warunki: 

1.Umiejętności i możliwości ucznia. 
1. Pilność, systematyczność i praca na lekcji. 
2. Stosunek i postawa wobec nauczyciela i przedmiotu. 
3. Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. 
4. Staranne prowadzenie zeszytu, noszenie go na zajęcia i uzupełnianie w razie 

nieobecności. 
5. Odrabianie w terminie zadań domowych oraz dodatkowych. 
6. Poprawa lub uzupełnienie oceny z sprawdzianu.  

 
Zasady oceniania: 

1. W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej pięć ocen cząstkowych, w 
tym ocena:                      z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu, za wykonane 
doświadczenia, zeszyt/ teczkę z kartami pracy oraz aktywność na lekcj. 

2. Uczeń ma możliwość poprawienia tylko raz oceny ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, 
po zgłoszeniu tego  nauczycielowi. Niezależnie od wyniku, ocena poprawkowa jest 
wpisana do dziennika. Uczeń który był nieobecny ma 2 tygodnie od powrotu do 
szkoły na napisanie zaległego sprawdzianu, po ustalonym czasie wpisana jest ocena 
niedostateczna. 

3. Brak zeszytu  traktowany jest jak nie przygotowanie do lekcji, 2 raz zanotowane 
nieprzygotowanie to ocena niedostateczna.  

4. Uczeń wykonujący w terminie dodatkowe prace lub projekty, otrzymuje za nie ocenę  
cząstkową  – celujący. 

5. Ocena semestralna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie ocen 
cząstkowych.  

6. Oceny cząstkowe nie są równoważne.  
7. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych. 
 
 
 
 



Kryteria ocen: 

 Ocena niedostateczna (ndst) 
Uczeń: o nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania,     

a braki w wiadomościach i umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu 

o nie wykonuje zadań na lekcji  
o nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy negatywnych 

ocen 
o brak aktywności 
o posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa   
o nie posiada zeszytu lub teczki z kartami pracy  
o nie wykonuje zadań domowych 
o celowo opuszcza lekcje lub ma ponad 50% nieobecności 
o nie posiada przyborów szkolnych 

  Ocena dopuszczająca (dop) – wymagania konieczne 
Uczeń: o ma duże trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania 
o wykonuje wybiórczo zadania z lekcji 
o wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy negatywnych ocen   
o jest mało aktywny 
o posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa 
o posiada zeszyt, ale rzadko nosi na lekcje  
o nie wykonuje zadań domowych w terminie 
o nie posiada przyborów szkolnych 

  Ocena dostateczna (dost) – wymagania podstawowe 
Uczeń: o ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania 
o wykonuje zadania na lekcji przy pomocy nauczyciela 
o wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy ocen na lepsze 
o stara się być aktywnym na lekcji 
o posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 
o nosi zeszyt  prawie na każdą lekcję 
o odrabia zadania domowe, czasem z błędnymi rozwiązaniami 
o posiada przybory szkolne   

  Ocena dobra (db) – wymagania rozszerzające 
Uczeń: o opanował istotne wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej przedmiotu nauczania 

o wykonuje zadania z lekcji, czasem przy wskazówkach nauczyciela 
o jest aktywny na lekcji i pomaga innym 
o posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 
o zawsze nosi zeszyt  
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania 
o posiada przybory szkolne  

  Ocena bardzo dobra (bdb) – wymagania dopełniające 
Uczeń: o opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu 

nauczania 
o wykonuje zadania w czasie lekcji samodzielnie 
o jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 
o częściowo posługuje się naukowym słownictwem 
o zawsze nosi zeszyt 
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, wykonuje zadania dodatkowe 
o posiada przybory szkolne 

  Ocena celująca (cel) – wymagania ponadprogramowe 
Uczeń: o posiadł wiedzę i umiejętności wykraczającą poza podstawę programową przedmiotu nauczania 

o samodzielnie wykonuje zadania w czasie lekcji  
o jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 
o posługuje się naukowym słownictwem 
o zawsze nosi zeszyt lub teczkę z kartami pracy 
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, wykonuje wszystkie zadania dodatkowe 
o posiada przybory szkolne 

 

 



PSO Z GEOGRAFII Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA 
IV ETAP EDUKACYJNY 

Kl. I zasadniczej szkoły zawodowej 

I ŚRODOWISKO ŻYCIA CZŁOWIEKA 
A) PRZYRODNICZE PODSTAWY GOSPODAROWANIA 
B) WPŁYW CZYNNIKÓW SPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I   
     EKONOMICZNYCH NA WARUNKI ŻYCIA I SPOSOBY GOSPODAROWANIA 
 

Wymagania na ocenę dopuszczającą – poziom konieczny 

Uczeń: 

 potrafi odczytać z mapy ogólnogeograficznej i tematycznej lokalizację miejsc, 

 zna główne skały, 

 wskaże na mapie regiony Polski, w których wydobywa się surowce mineralne, 

 wymieni podstawowe formy ukształtowania terenu, 

 wskaże na mapie rozmieszczenie lądów i oceanów, 

 wymieni składniki i rodzaje gleb, 

 zna jaki jest kształt i wymiary Ziemi,  

 wymieni zjawiska pogodowe występujące w troposferze,  

 wskaże na mapie największe systemy rzeczne,  

 wskaże na mapie rozmieszczenie największych kompleksów leśnych świata i obszary 

trawiaste 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ – POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

 potrafi zastosować skalę mapy do obliczeń odległości i powierzchni, 

 zna budowę skorupy ziemskiej, 

  zna skały występujące w okolicy miejsca zamieszkania,  

 wskaże na mapie duże płyty litosfery, regiony występowania wulkanów i trzęsień ziemi, 

 wymieni funkcje gleby w przyrodzie,  

 wskaże na mapie rozmieszczenie głównych form ukształtowania Ziemi, 

 potrafi określić współrzędne geograficzne,  

 wymieni podstawowe cechy ruchu wirowego Ziemi,  

  zna nazwy wiatrów stałych i przykłady wiatrów sezonowych i lokalnych, 

 wymieni główne warstwy atmosfery,  

 potrafi obliczyć czas strefowy w danym miejscu,  



 zna skład chemiczny wody morskiej,  

 potrafi wskazać na mapie rozmieszczenie oceanów i mórz przybrzeżnych,  

 potrafi określić położenie Bałtyku i wymieni jego cechy, 

 zna rozmieszczenie wód słodkich na Ziemi oraz obszary zasobne i ubogie w wodę, 

 zna główne strefy  biogeograficzne i piętra roślinne w górach, 

 

 

 

Wymagania na ocenę dobrą – poziom rozszerzający 

Uczeń: 

 potrafi omówić procesy geologiczne prowadzące do powstawania surowców,  

 potrafi omówić czynniki i procesy modelujące powierzchnię Ziemi, 

 potrafi scharakteryzować najciekawsze miejsca w Polsce i na świecie, gdzie występują 

poznane formy terenu; 

 potrafi zinterpretować wykresy występujące w podręczniku, 

 omówić na podstawie mapy występowanie typów gleb w Polsce, 

 zna przyczyny degradacji gleb i regiony Polski, gdzie występuje erozja gleb, 

 zna podstawowe cechy ruchu obiegowego Ziemi,  

 potrafi wyjaśnić od czego zależy rozkład ciśnienia na Ziemi, 

 potrafi wyjaśnić przyczyny zmienności pogody w Polsce,  

 rozumie wpływ czynników klimatycznych na klimat danego regionu, 

 potrafi omówić rozkładu ciśnienia na Ziemi i kierunki wiatrów, 

 potrafi omówić rozmieszczenie prądów morskich i zjawisko El Niño,  

 wymienia przykłady międzynarodowych działań na rzecz ochrony Bałtyku,  

 rozumie proces eutrofizacji wód,  

 potrafi omówić procesy związane z krążeniem wody w przyrodzie, 

 potrafi wyjaśnić przyczyny zróżnicowania stref biogeograficznych na Ziemi, 

 potrafi wyjaśnić pojęcia: biocenoza, biotop, ekosystem, biom – strefa biogeograficzna, 

 potrafi podać przykłady działalności człowieka, która zagraża lasom,  

 rozumie pojęcia: ekologia, zachowanie równowagi, bioróżnorodność 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą – poziom dopełniający 

Uczeń: 

 potrafi zaplanować wycieczkę na podstawie mapy turystycznej,  

 rozumie na czym polega rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,  



 potrafi wyciągać wnioski z analizy map przedstawiających różne elementy środowiska 

przyrodniczego,  

 potrafi zaproponować sposoby działań ograniczających degradację gleby, 

 zna zastosowanie Globalnego Systemu Nawigacyjnego (GPS), 

 potrafi określić znaczenie poszczególnych warstw atmosfery dla życia na Ziemi,  

 potrafi wyjaśnić zjawiska atmosferyczne tworzące pogodę, 

 potrafi wyjaśnić powstawanie: smogu, kwaśnych opadów, efektu cieplarnianego, dziury 

ozonowej i skutki ich występowania, 

 potrafi zanalizować zjawiska atmosferyczne obserwowane wzdłuż frontu atmosferycznego, 

 potrafi ocenić wpływ klimatu na działalność człowieka, 

 dostrzega związki miedzy oceanami a innymi powłokami ziemskimi, 

 potrafi zanalizować rysunki występujące w podręczniku, 

 potrafi wskazać związki między rozmieszczeniem człowieka na Ziemi a obszarami nadwyżek i 

niedoborów wody,  

 potrafi zaproponować działania , jakie należy podjąć, aby uchronić się przed powodzią,  

 potrafi cenić gospodarowanie w lasach na świecie, 

 potrafi wskazać przykłady niewłaściwej gospodarki człowieka na obszarach trawiastych, 

  potrafi przykłady działalności człowieka, która przyczynia się do wymierania gatunków, 

 potrafi omówić powiązania w środowisku przyrodniczym. 

Wymagania na ocenę celującą – poziom ponadprogramowy 

Uczeń: 

 spełnia wszystkie powyższe wymagania dydaktyczne oraz wykazuje szersze zainteresowania 

przedmiotem.  

 

II FUNKCJONOWANIE ŚWIATOWEGO SYSTEMU GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO – ŚRODOWISKO 
 
Wymagania na ocenę dopuszczającą – poziom konieczny 

Uczeń: 

 zna podział polityczny świata, rasy ludzkie i podstawowe religie, wybrane regiony konfliktów, 

 zna różne typy rolnictwa, typowe rośliny uprawiane w danej strefie klimatyczno-glebowej 

oraz przyczyny braku żywności, 

 potrafi wymienić odnawialne i nieodnawialne źródła energii, 

 zna typy okręgów przemysłowych na świecie i w Polsce, 

 zna podstawowe terminy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, 



 potrafi zlokalizować na mapie obiekty geograficzne i określa ich wzajemne położenie. 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ – POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

 potrafi pogrupować kraje według struktury zatrudnienia, 

 zna przyczyny konfliktów na świecie, 

 zna rozmieszczenie największych miast świata, różne typy zespołów miast i funkcje miast, 

 zna przykłady krajów o danym typie rolnictwa, 

 potrafi wskazać na mapie regiony upraw wybranych roślin, 

 rozumie przyczyny braku żywności i zna kraje objęte problemem głodu, 

 zna rozmieszczenie surowców energetycznych, 

 potrafi porównać kraje pod względem rozwoju społecznego. 

Wymagania na ocenę dobrą – poziom rozszerzający 

Uczeń: 

 potrafi pogrupować kraje według wybranego kryterium, 

 zna kraje o różnym wskaźniku urodzeń i strukturze zawodowej, 

 rozumie zadania i cele UNHCR, 

 zna rozmieszczenie największych miast świata, czynniki miastotwórcze, 

 potrafi zanalizować czynniki powodujące różną jakość życia mieszkańców miast, 

 zna związek między typem rolnictwa a poziomem rozwoju krajów, 

 zna znaczenie „zielonej rewolucji”, 

 potrafi porównać znaczenie surowców energetycznych, 

 potrafi porównać strukturę wytwarzanej energii wg typów elektrowni w różnych krajach, 

 potrafi ocenić znaczenie usług w gospodarce kraju, 

 potrafi wskazać zalety i wady różnych środków transportu, 

 zna dziedziny życia, które obejmuje globalizacja, 

 zna kraje należące do bogatej „Północy” i biednego „Południa”. 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą – poziom dopełniający 

Uczeń: 

 potrafi uzasadnić konsekwencje gospodarcze i społeczne dużego przyrostu naturalnego, 

 potrafi uzasadnić potrzebę tolerancji wobec różnych ras i wyznawców różnych religii, 

 potrafi scharakteryzować obszary, na których toczą się konflikty, 

 potrafi scharakteryzować pod względem pełnionej funkcji kilka miast w Polsce lub na świecie, 

 potrafi wskazać różnicę między procesami urbanizacyjnymi krajów bogatych i biednych, 

 potrafi zanalizować wskaźniki ilustrujące cechy rolnictwa, 



 potrafi zaproponować działania rozwiązujące problem głodu, 

 porównuje i wyjaśnia poziom wyżywienia na świecie na podstawie wykresu i mapy, 

 rozumie znaczenie surowców energetycznych, 

 analizuje wielkość produkcji energii przypadającą na 1 mieszkańca, 

 zna największe centra przemysłowe na świecie i potrafi je krótko scharakteryzować, 

 wskazuje wpływ transportu na środowisko przyrodnicze, 

 porównuje kraje pod względem rozwoju społecznego. 

Wymagania na ocenę celującą – poziom ponadprogramowy 

Uczeń: 

 spełnia wszystkie powyższe wymagania dydaktyczne oraz wykazuje szersze zainteresowania 

przedmiotem. 

 

Kl. II zasadniczej szkoły zawodowej 

 
III ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY 
Wymagania na ocenę dopuszczającą – poziom konieczny 

Uczeń: 

 zna cele i zasady rozwoju zrównoważonego, 

 potrafi wymienić międzynarodowe organizacje społeczne oraz ruchy proekologiczne 

działające na rzecz ochrony środowiska, 

 rozumie cele ochrony przyrody. 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ – POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

 podaje przykłady działalności zgodnej z założeniami rozwoju zrównoważonego, 

 potrafi wymienić najważniejsze konferencje poświęcone ratowaniu środowiska Ziemi, 

 potrafi wymienić parki narodowe w Polsce i Światowe rezerwaty Biosfery, 

 zna różne formy ochrony przyrody. 

Wymagania na ocenę dobrą – poziom rozszerzający 

Uczeń: 

 dokonuje oceny działalności człowieka w środowisku, 

 potrafi scharakteryzować wspólne działania Polski w Europie na rzecz ochrony środowiska, 

 potrafi wyjaśnić, na czym polega modelowy system ochrony przyrody. 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą  - poziom dopełniający 

Uczeń: 



 potrafi uzasadnić potrzebę określania wartości ekonomicznej poszczególnych gatunków i 

ekosystemów oraz wielkość strat ekologicznych, 

 potrafi wyjaśnić konieczność istnienia społecznych organizacji zajmujących się ochroną 

środowiska,  

 dokonuje oceny działalności człowieka na obszarach chronionych, 

 formułuje pytania, problemy, hipotezy dotyczące problemów ochrony środowiska w różnych 

skalach przestrzennych. 

Wymagania na ocenę celującą – poziom ponadpodstawowy 

Uczeń: 

 spełnia wszystkie powyższe wymagania dydaktyczne oraz wykazuje szersze zainteresowania 

tematyką związaną rozwojem zrównoważonym. 

IV. MIEJSCE POLSKI W EUROPIE I ŚWIECIE 
Wymagania na ocenę dopuszczającą – poziom konieczny 

Uczeń: 

 zna i potrafi wymienić najważniejsze informacje dotyczące Polski,  

 zna przykłady polskich nazw na mapie świata, 

 potrafi wymienić cechy polskiego rolnictwa, 

 zna przykłady zabytków kultury materialnej i miejsca wpisane na Listę Światowego 

dziedzictwa Kultury UNESCO, 

 potrafi wymienić kilka euroregionów w Polsce, 

 zna kraje UE oraz europejskie kraje stowarzyszone. 

WYMAGANIA NA OCENĘ DOSTATECZNĄ – POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

 zna pasy ukształtowania powierzchni Polski, 

 potrafi wymienić główne okręgi przemysłowe Polski, 

 zna regiony turystyczne Polski, 

 zna podstawowe cele tworzenia euroregionów, 

 zna najważniejsze cele UE, 

 zna najważniejsze etapy integracji polski z UE. 

Wymagania na ocenę dobrą – poziom rozszerzający 

Uczeń: 

 zna cech środowiska Polski wynikające z jej położenia, 

 zna przyczyny historyczne, które wpłynęły na liczbę ludnosci po II wojnie światowej, 



 zna przykłady emigracji w różnych okresach historycznych, 

 zna warunki rozwoju rolnictwa w Polsce oraz regiony o największej towarowości, 

 zna główne kierunki przekształceń w przemyśle Polski, 

 potrafi zaproponować ciekawe obiekty do zwiedzania, 

 potrafi ocenić korzyści współpracy przygranicznej, 

 zna cele funduszy pomocowych (PHARE, SAPARD, ISPA). 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą – poziom dopełniający 

Uczeń: 

 korzysta z map tematycznych przy opisie środowiska przyrodniczego Polski, 

 potrafi analizować wykres przyrostu naturalnego i struktury wiekowej ludności Polski, 

 zna przyczyny emigracji w dziejach Polski, 

 porównuje na podstawie rysunków rolnictwo Polski z rolnictwem UE, 

 potrafi porównać dane dotyczące zmian w przemyśle, 

 zna pojęcie restrukturyzacji polskiego przemysłu, 

 potrafi uzasadnić trafność wyboru miejsc wpisanych na Listę Światowego dziedzictwa Kultury 

UNESCO, 

 potrafi zaproponować przykłady wspólnych działań i projektów w obszarach przygranicznych, 

 ocenić warunki, jakie daje krajom członkowskim UE, 

 ocenić warunki, jakie musi spełnić Polska, aby stać się członkiem UE. 

Wymagania na ocenę celującą – poziom ponadprogramowy 

Uczeń: 

 spełnia wszystkie powyższe wymagania dydaktyczne oraz wykazuje szersze zainteresowania 

przedmiotem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSO  Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 

 Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów                                              
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 
a) praca przy komputerze  
b) uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco) 
c) sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze 
d) sprawdzian pisemny 2 x w semestrze.                                                                                                           
e) prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego                                   
z nauczycielem. 

 Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem 
zapowiedzianego sprawdzianu lub testu. 

 Braki zadań domowych odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełnić. 

 Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.  
 Oceny cząstkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona 

jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
 Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są 

podpisywać rodzice (lub prawni opiekunowie). 
 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

- nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  
- nie zna terminologii informatycznej,  
- nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,  
- nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu.                                                      
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 
- częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  
- częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować,  
- bezpiecznie obsługuje komputer,  
- zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela,  
- ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  
- poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  
- poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje.                                                                        
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 
- w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 
programowego,  
- zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem,  
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  
- nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań  
  programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  
- poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.                                                             
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 
- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,  
- posługuje się terminologią informatyczną,  
- poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer,  
- z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania 
zadań  
  programowych,  
- pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.                                                                          
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 



informatyki 
   w danej klasie, 
- sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami,  
- samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  
- biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  
- biegle i bezpiecznie obsługuje komputer,  
- biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.                                                                               
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 
- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego,  
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma 
   komputerowe, edukacyjne programy multimedialne) 
- wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy 
   pozalekcyjnej,  
- wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
- wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje 
multimedialne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W KLASACH  I-II ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

 
 
OCENIE PODLEGAJĄ: 
 

o Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji. 
o Sprawdziany pisemne w formie testu, dwa razy w ciągu semestru, obejmujące przerobiony 

dział tematyczny zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
o Kartkówki ze słówek z zakresu dwóch ostatnich lekcji zapowiedziane z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem.  
o Zadania domowe kontrolowane na bieżąco ocenione plusem, lub minusem. 
o Czytanie i tłumaczenie krótkich tekstów z podręcznika lub kart pracy.  
o Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu ocenione plusem lub minusem pod 

koniec lekcji.  
o Zeszyt, sprawdzony i oceniony jeden raz w semestrze.  

 
NA OCENĘ Z PRZEDMIOTU WPŁYW MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
 

o Umiejętności i możliwości ucznia.  
o Pilność, systematyczność i praca na lekcji.  
o Stosunek i postawa wobec nauczyciela i przedmiotu. 
o Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu.  
o Staranne prowadzenie zeszytu i jego uzupełnianie w razie nieobecności.  
o Odrabianie zadań domowych ustnych i pisemnych.  

 
ZASADY OCENIANIA: 
 

o W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej trzy oceny cząstkowe.  
o Otrzymane na lekcjach plusy i minuty tworzą oceny w następujący sposób: trzy plusy tworzą 

ocenę bardzo dobrą, trzy minusy tworzą ocenę niedostateczną.  
o Uczeń ma możliwość poprawienia oceny na wyższą po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
o Uczeń biorący udział w konkursie z zakresu języka angielskiego otrzymuje cząstkową ocenę 

celującą. 
o Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
o Oceny cząstkowe nie są równoważne.  
o Ocena semestralna i roczna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.  

 
KRYTERIA OCEN: 
 
 OCENA NIEDOSTATECZNA (NDST):  
Uczeń: 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania, a 

braki w wiadomościach i umiejętnościach pomimo wsparcia ze strony nauczyciela uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu, 

2. nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,  
3. nie wykazuje aktywności i chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków,  
4. nie posiada zeszytu,  
5. nie rozpoznaje słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
6. ma nieodpowiedni stosunek do nauki i przedmiotu, 
7. celowo opuszcza lekcje. 

 
 
 



 OCENA DOPUSZCZAJĄCA (DOP): 
Uczeń:  wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,  

 wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków,  
 posiada zeszyt,  
 odrabia zadania domowe, 
 jest mało aktywny, posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa, 
 rozpoznaje minimum słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi jedynie powtórzyć za nauczycielem słowa lub krótkie zwroty,  
 potrafi zrozumieć ogólny sens wypowiedzi pisemnej lub ustnej, krótkiego tekstu z błędami,  
 wykonuje zadania pisemne tylko we współpracy z nauczycielem. 

 
 OCENA DOSTATECZNA (DST): 
Uczeń:  wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,  

 posiada zeszyt i odrabia zadania domowe z pewnymi brakami, 
 pracuje na lekcjach indywidualnie i w grupie, stara się być aktywny,   
 rozpoznaje co najmniej połowę słów w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi samodzielnie wymienić i zapisać co najmniej połowę słów lub krótkich zwrotów z bieżącej lekcji,  
 zazwyczaj rozumie polecenia i reaguje na nie, 
 posługuje się częściowo poprawnym językiem popełniając sporo błędów, 
 wykonuje zadania pisemne samodzielnie lub we współpracy z nauczycielem. 

 
 OCENA DOBRA (DB): 
Uczeń:  opanował treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu,  

 posiada zeszyt i odrabia zadania domowe, 
 pracuje na lekcjach, jest aktywny,   
 rozpoznaje poznane słowa w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi samodzielnie wymienić ustnie i zapisać słowa i zwroty poznane na  bieżącej lekcji,  
 wykonuje samodzielnie zadania pisemne,  
 reaguje na polecenia, rozumie je i sam stara się je wydawać,  
 rozumie ogólny sens wypowiedzi ustnej lub pisemnej 
 powtarza i utrwala swoją wiedzę stosując ją w życiu codziennym, 
 stosuje poznane struktury gramatyczne, 
 nieźle dokonuje tłumaczeń, potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania.  

 
 OCENA BARDZO DOBRA (BDB): 
Uczeń:  opanował pełny zakres treści i umiejętności określony programem nauczania,  

 posiada zeszyt i regularnie odrabia zadania domowe, 
 pracuje na lekcjach, jest aktywny i zaangażowany,   
 rozpoznaje wszystkie poznane słowa w formie pisemnej, ustnej lub ze słuchu,  
 potrafi samodzielnie i poprawnie wymienić ustnie i zapisać wszystkie słowa i zwroty poznane na bieżącej 

lekcji, oraz używa ich w życiu codziennym,  
 wykonuje samodzielnie zadania pisemne z zachowaniem pisowni angielskiej ,  
 reaguje na polecenia, rozumie je i sam je poprawnie wydaje,  
 rozumie sens wypowiedzi ustnej lub pisemnej, 
 systematycznie powtarza i utrwala swoją wiedzę,  
 stosuje poznane struktury gramatyczne, 
 dokonuje tłumaczeń, potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania, 
 formułuje krótkie wypowiedzi ustne, lub pisemne z zachowaniem prawidłowej wymowy. 

 
 OCENA CELUJĄCA (CEL):    Wymagania ponadprogramowe 
Uczeń:  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje zadania wykraczające poza 
program danej klasy, 

 wykonuje dodatkowe prace pisemne, 
 bierze udział w konkursach z zakresu języka angielskiego, 
 biegle i prawidłowo używa w życiu codziennym słów i zwrotów poznanych na lekcjach zarówno w 

formie ustnej jak i pisemnej z zachowaniem pisowni angielskiej oraz z zachowaniem poznanych struktur 
gramatycznych,  

 jest regularnie zaangażowany i aktywny, systematycznie powtarza i utrwala swoją wiedzę,  
 wzbogaca swoją wiedzę wykorzystując różnorodne źródła.  



PSO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
IV ETAP EDUKACYJNY 

 

Założenia ogólne  

Ocenie podlegają: 

 Osiągane postępy w sprawności fizycznej 
 Umiejętności ruchowe  
 Pozytywne zachowania i postawy 
 Wiadomości z zakresu wychowania fizycznego 
 Aktywność i pilność w zakresie czynności ruchowych 

 

Warunki do spełnienia przez ucznia: 

 Uczeń posiada strój sportowy i obuwie zmienne 
 Systematycznie  i aktywnie uczestniczy w zajęciach 
 Przestrzega regulaminów korzystania z sali gimnastycznej i obiektów sportowych 
 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz ich częstotliwość: 

1. Sprawdziany/ testy sprawnościowe –  
Ocenie podlegają umiejętności ruchowe z poszczególnych dyscyplin sportowych, wyszczególnione w 
planie wynikowym dla danej klasy. 

 

2. Sprawdziany motoryczne -   
 Szybkość 
 Skoczność 
 Wytrzymałość 
 Moc 
 Zwinność 

 
3. Przeprowadzenie rozgrzewki – jeden raz w semestrze 
4. Strój sportowy – oceniany na każdej lekcji 

Uczeń może dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji/ brak stroju 
sportowego/. Za  każdy następny brak stroju  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Aktywność i zaangażowanie – Za aktywne uczestnictwo w lekcji, uczeń otrzymuje „+” – trzy 
„+’ to ocena bardzo dobra 

6. Aktywność pozalekcyjna -  za reprezentowanie szkoły w zawodach imprezach sportowych 
uczeń otrzymuje ocenę celującą 

 

 Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną po uzgodnieniu z nauczycielem 
 Uczeń, który nie zaliczył sprawdzianu w terminie, powinien zaliczyć go na następnej lekcji lub 

w innym terminie ustalonym z nauczycielem 
 Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych 
 Ocena semestralna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna 

 
 

 
 



PSO Z RELIGII 
IV ETAP EDUKACYJNY 

 
  
Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.  
2. Stosunek do przedmiotu.  
3. Pilność i systematyczność.  
4. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.  
5. Postawa 

  
Ocenie podlegają: 

1. Pisemne prace kontrolne dwa razy w ciągu semestru, obejmujące co najmniej trzy 
jednostki lekcyjne, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji.  
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia.  
4. Praca domowa, kontrolowana na bieżąco.  
5. Znajomość podstawowych prawd wiary.  
6. Zeszyt: sprawdzany jeden raz w semestrze.  
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

  
Ilość ocen: 
W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej 4 oceny cząstkowe. 
  
Poprawianie: 
Uczeń ma możliwość poprawiania. Przeprowadza się je według ustaleń osób 
zainteresowanych w terminie i z zakresu wyznaczonego przez nauczyciela religii                    
z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej. 
  
Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się zasady: 
Ocena nie będzie miła charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych: znaczący wpływ 
mają przede wszystkim oceny uzyskane z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi. Uczeń, 
który przystąpi do konkursu religijnego i pomyślnie ukończ co najmniej etap szkolny, będzie 
mógł uzyskać podniesienie oceny końcoworocznej o jeden stopień. 
 
 
 

Wymagania programowe w obrębie poszczególnych poziomów 
oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 

  
Ocena NIEDOSTATECZNA 

Katechizowany: 
- Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 
- Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 
- Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 
- Nie posiada zeszytu. 
- Nie wykazuje się znajomością modlitw. 
- Lekceważy przedmiot. 
- Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji. 
- Opuszcza lekcje religii. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 



2. Wymagania konieczne 
Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZJĄCEJ 

Katechizowany: 
- Opanował konieczne pojęcia religijne. 
- Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności. 
- Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 
- Niedbale prowadzi zeszyt 
- Wykazuje poprawny stosunek do religii. 
- Ma problemy ze znajomością modlitw. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 
  
3. Wymagania podstawowe 

Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ 
Katechizowany: 
- Opanował niezbędne wiadomości, postawy, umiejętności. 
- Prezentuje podstawowe treści programowe. 
- Wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela. 
- Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 
- W zeszycie ma brak notatek, prac domowych. 
- Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 
  
4. Wymagania rozszerzające 

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ 
Katechizowany: 
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 
- Opanował ważniejszy materiał programowy z religii. 
- Stosuje wiedzę w sytuacjach praktycznych i teoretycznych. 
- Wykazuje dobrą znajomość pacierza. 
- Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 
- Jest zainteresowany przedmiotem. 
- W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 
- Stara się być aktywnym podczas lekcji. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dobrą. 
  

5. Wymagania dopełniające 

Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ 
Katechizowany: 
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 
- Opanował zakres wiedzy, postaw , umiejętności określony poziomem nauczania. 
- Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce. 
- Odznacza się pełną znajomością pacierza. 
- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 
- Aktywnie uczestniczy w lekcji. 
- Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń. 
- Stara się być światkiem wyznawanej wiary, włącz się w przeżycia roku liturgicznego. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę bardzo dobrą. 

  
6. Wymagania ponadprogramowe 

Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ 



Katechizowany: 
- Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo  dobrej. 
- Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii. 
- Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 
- Angażuje się w prace pozalekcyjne. 
- Uczestniczy w konkursach religijnych. 
- Jego pilność, systematyczność, stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 
- Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 
- Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę celującą. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSO Z TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ Z TOWAROZNAWSTWEM ORAZ PRAKTYCZNEJ 
NAUKI ZAWODU DLA KUCHARZA MAŁEJ GASTRONOMII  

 
 

Ocenie podlegają: 
 Wiadomości 
 Umiejętności 
 Aktywność, zaangażowanie, systematyczność 
 Możliwości ucznia 
 Stosowanie zasad BHP 
 Higiena osobista 
 

Warunki do spełnienia przez ucznia: 
 Uczeń posiada zeszyt w,  którym systematycznie dokonuje zapisów 
 Systematycznie na zajęciach pracuje zgodnie z zasadami BHP 
 Zgodnie z zasadami korzysta z odzieży ochronnej-  

Dziewczyny-czepek, fartuch, zasłonka, obuwie antypoślizgowe na wiązanie, ręcznik do 
wycierania rąk, ścierka do wycierania naczyń, myjka do mycia naczyń 
Chłopcy- furażerka, bluza, białe spodnie, zasłonka, obuwie antypoślizgowe na wiązanie, 
ręcznik do wycierania rąk, ścierka do wycierania naczyń, myjka do mycia naczyń 

 Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe- ustne, pisemne 
 Stara się pracować zgodnie z poleceniami nauczyciela 
 Posługuje się odpowiednim sprzętem zgodnie z zasadami higieny i BHP 
 Uczeń potrafi pracować indywidualnie oraz samodzielnie 
 Systematycznie przyswaja wiedzę – co uwidocznione jest na sprawdzianach, testach, 
      ustnych wypowiedziach  

 
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 
Szkoła Zawodowa nr 4 – I i II semestr 2006/2007r. 

 
Ilość 

 
Ocena 

Sprawdziany/ testy 

2  

Kartkówki 2  
Odpowiedzi  1  
Zadania domowe 3  
Aktywność  3  
Zeszyt  1  
Stosowanie zasad BHP 2  
Samodzielna praca , praca zespołowa 2  
Organizacja pracy zgodnie z zasadami OKE 2  
Uwaga. 

 Aktywność na zajęciach punktowana jest 1-5 punktów- są sumowane  po kilku zajęciach na 
prośbę ucznia i wstawiana jest ocena. 

 Brak zadania domowego, zeszytu-  równoznaczne jest z oceną niedostateczną. 
 Brak czegokolwiek z  odzieży ochronnej równoznaczne jest z oceną niedostateczną. 
1. uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niekorzystną dla siebie po uzgodnieniu tego                        
2. z nauczycielem  
3. Brak zadań domowych oraz zaległe lekcje należy uzupełnić. 
4. Uczeń ma prawo do  2 zgłoszonych na początku zajęć nie przygotowań do zajęć – w 1 

semestrze. 



5. Do zeszytu przedmiotowego wpisywane są oceny z przedmiotu, które sa zobowiązani 
podpisywać  rodzice (Prawni Opiekunowie) 

 
Poziom wymagań z zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej                      

z towaroznawstwem w klasie  I. 
 
Poziom wymagań na ocenę niedostateczną:  

 uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i treści, które umożliwiają mu wykonanie 
zadań o niewielkim stopniu trudności,  

 lekceważy przepisy bhp,  
 stosuje niewłaściwe metody pracy - brak u niego reakcji na wskazówki udzielone                            

w instruktażu,  
 nauczyciel obserwuje u ucznia bezwzględny brak umiejętności organizacji pracy                                

i organizacji stanowiska pracy,  
 uczeń niewłaściwe wykorzystuje maszyny, urządzenia, narzędzia,  
 wykonuje potrawy z błędami nie do naprawienia,  
 jego wyrób nie odpowiada warunkom odbioru.  

Poziom wymagań na ocenę dopuszczającą – poziom konieczny:  
 uczeń ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, lecz braki te nie przekreślają 

możliwości wykonania zadań o niewielkim stopniu trudności,  
 odtwarza czynności bez obserwowania wzorca,  
 rozróżnia składniki podstawowe, dodatki stosowane do potraw,  
 wyjaśnia sposoby wykonywania i podawania potraw,  
 nie zachowuje niektórych przepisów bhp, w trakcie trwania zajęć popełnia duże błędy                     

w wykonywaniu czynności nawet w przypadku, gdy nauczyciel udziela mu pomocy,  
 w organizacji pracy i organizacji stanowiska pracy ucznia pojawiają się wyraźne braki,  
 błędnie wykorzystuje maszyny, urządzenia, narzędzia,  
 zadania wykonuje z dużymi błędami, których usunięcie obniża nieco jakość wyrobu - wyrób 

po poprawkach nadaje się do wykorzystania.  
Poziom wymagań na ocenę dostateczną – poziom podstawowy:  

 uczeń dostatecznie opanował wiadomości podstawowe z zakresu treści teoretycznych                           
i praktycznych (charakterystycznych dla zawodu), potrafi je zastosować do rozwiązania zadań 
o średnim stopniu trudności praktycznych (charakterystycznych dla zawodu),  

 potrafi scharakteryzować poszczególne rodzaje przygotowanych potraw,  
 przy wykonywaniu potraw osiąga 80% minimum żądanej wydajności w normie czasu,  
 brak u ucznia wyraźnych uchybień w przestrzeganiu przepisów bhp,  
 dokładnie wykonuje czynności praktyczne,  
 przy wykonywaniu potraw brakuje mu umiejętności samodzielnej pracy, istnieje konieczność 

częstego instruktażu i kontroli opiekuna,  
 nauczyciel obserwuje niewielkie braki w organizacji pracy ucznia i organizacji jego stanowiska 

pracy,  
 uczeń słabo wykorzystuje podczas zajęć maszyny, urządzenia i narzędzia,  
 zadania uczeń wykonuje z usterkami, które następnie poprawia według wskazań nauczyciela,  
 wyrób ucznia po poprawkach odpowiada warunkom odbioru i konsumpcji.  

Poziom wymagań na ocenę dobrą – poziom dopełniający:  
 uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem, lecz potrafi poprawnie 

stosować te wiadomości przy rozwiązaniu zadań typowych,  
 ocenia możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązania zadań praktycznych,  
 potrafi przewidzieć skutki niewłaściwego zastosowania składników do produkcji potraw,  



 osiąga 90% minimum żądanej wydajności,  
 w pełni przestrzega przepisy bhp,  
 pracuje prawie samodzielnie, wymaga minimalnego nadzoru opiekuna,  
 wykonuje czynności dość sprawnie,  
 stosuje prawidłowe metody pracy,  
 w organizacji jego stanowiska pracy pojawiają się niewielkie usterki,  
 przy sporządzaniu przez ucznia poszczególnych potraw pojawiają się wyraźne usterki pracy,  
 poprawnie wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia,  
wykonanie zadań przez ucznia odpowiada w zasadzie warunkom pracy. 

Poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą – poziom rozszerzony:  
 uczeń bezbłędnie wykonuje potrawy z jaj, kasz, mąki, warzyw, mięsa zwierząt rzeźnych, 

mleka, owoców, ziemniaków, grzybów, które odpowiadają w pełni warunkom odbioru,  
 prawidłowo przebiega u niego organizacja stanowiska pracy i samej pracy,  
 bezbłędnie wykorzystuje maszyny i narzędzia oraz urządzenia niezbędne podczas 

sporządzania potraw,  
 prawidłowo i bardzo sprawnie wykonuje wszystkie czynności, w pełni przestrzega 

poszczególnych etapów pracy przy sporządzaniu produktów z różnych składników, pracuje w 
pełni samodzielnie,  

 uczeń przestrzega przepisy bhp w trakcie pracy,  
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne ujęte w programie nauczania,  
 potrafi zastosować wiedzę teoretyczną i praktyczną w nowych sytuacjach,  
 osiąga minimum żądanej wydajności pracy przy wykonywaniu poszczególnych prac,  
 wykrywa zależności między zdobytą wiedzą a możliwościami zastosowania jej  w działaniu 

praktycznym.  
Poziom wymagań na ocenę celującą – wykraczający:  

 uczeń wykonuje doskonale czynności w zakresie:  
- obróbki wstępnej i termicznej: warzyw, owoców, grzybów, ziemniaków,  
- sporządzania surówek,  
- obróbki termicznej mleka i jego przetworów,  
- sporządzania potraw z jaj, kasz, mąki,  
- sporządzania zup i sosów gorących,  
- wykonywania potraw z mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, podrobów, ryb  

 wykazuje wzorową organizację pracy i wzorowy przebieg poszczególnych czynności,  
 wzorowo i przykładnie wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia niezbędne do 

prawidłowego wykonywania prac,  
 wzorowo i wyjątkowo sprawnie wykonuje wszystkie czynności, pracuje zupełnie samodzielnie 

z własnymi usprawnieniami, zdolnościami, wiedzą w danym zakresie materiału,  
 uczeń przykładnie przestrzega norm i przepisów obowiązujących podczas pracy na terenie 

pracowni, przy stanowisku pracy,  
 jego praca jest wydajna - przekracza ustaloną normę minimalną,  
 biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań, czynnościach praktycznych 

wykraczających poza program nauczania,  
 proponuje rozwiązania nietypowe.  

Poziom wymagań z zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej - kl. II           

       
    Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  



 nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 
w kl. II,  

 pracuje niedbale, niestarannie, nie zachowuje zasad higieny, pracuje niezgodni  z zasadami 
bhp,  

 opuszcza zajęcia, nie uzupełnia wiedzy,  
 nie umie scharakteryzować surowców pod względem przydatności kulinarnej.  

       Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma duże luki w wiadomościach i umiejętnościach – wykonuje ćwiczenia o niewielkim stopniu 
trudności,  

 na lekcjach jest bierny pracuje opieszale, ćwiczenia wykonuje niestarannie i mało 
higienicznie, pracuje z grupą lub z pomocą nauczyciela,  

 nie zna składu chemicznego surowców,  
 nie umie dokonać oceny organoleptycznej surowców i potraw,  
 nie potrafi wyciągnąć wniosków z wykonanych ćwiczeń,  
 prawidłowo przeprowadza obróbkę wstępną surowców 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował wiadomości i umiejętności podstawowe,  
 wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,  
 przy wykonywaniu ćwiczeń określonych programem nauczania w klasie II jest mało 

samodzielny, pracuje tylko w grupie, jest mało staranny, ale pracuje zgodnie z przepisami 
bhp,  

 zna rodzaje obróbki termicznej,  
 słabo określa skład chemiczny i wartość odżywczą surowców,  
 nie umie określić zmian fizyczno-chemicznych zachodzących podczas obróbki termicznej.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował wiadomości i umiejętności o umiarkowanym stopniu trudności,  
 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne,  
 samodzielnie i higienicznie wykonuje ćwiczenia z poszczególnych działów określonych 

programem nauczenia (podroby, desery, żywność wygodna, kuchnia staropolska  i 
regionalna, ryby, wyroby cukiernicze, garmażeryjne, dietetyczne),  

 zna rodzaje obróbki termicznej i poprawnie je stosuje,  
 umie przeprowadzić ocenę organoleptyczną,  
 popełnia niewielkie pomyłki przy omawianiu zmian fizyczno-chemicznych zachodzących 

podczas obróbki termicznej,  
 popełnia drobne pomyłki przy ocenie towaroznawczej.  

 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami przewidzianymi programem nauczania,  
 samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne,  
 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w sytuacjach nowych i nietypowych,  
 osiąga minimum wymaganej wydajności,  



 przestrzega przepisy bhp,  
 prawidłowo i bardzo sprawnie wykonuje ćwiczenia w zakresie sporządzania potraw 

półmięsnych, z ryb, z drobiu, deserów dietetycznych, wyrobów cukierniczych, potraw kuchni 
religijnej,  

 pracuje w pełni samodzielnie,  
 określa zmiany fizyczno-chemiczne zachodzące podczas obróbki termicznej,  
 potrafi omówić poszczególne rodzaje obróbki cieplnej, sprawnie omawia poszczególne etapy 

pracy – od surowców do uzyskania gotowej potrawy,  
 wykonuje ćwiczenia starannie i z zachowaniem higieny oraz zasad bezpieczeństwa pracy,  
 sprawnie przeprowadza ocenę organoleptyczną produktów i potraw,  
 biegle charakteryzuje produkty pod względem towaroznawczym. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań wykraczających poza program 
nauczania,  

 proponuje rozwiązania nietypowe,  
 jego wydajność pracy przekracza ustaloną normę minimalną,  
 wzorowo wykonuje ćwiczenia pracy praktycznej, pracuje zupełnie samodzielnie z własnymi 

usprawnieniami,  
 wzorowo organizuje pracę i wzorowy jest przebieg tej pracy, uczeń wykorzystuje narzędzia, 

maszyny oraz inne urządzenia,  
 przykładnie przestrzega norm i przepisów,  
 uczeń doskonałe wykonuje zadania - wynik w pełni odpowiada warunkom odbioru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSO Z PODSTAW ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 
 
I. Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

1. Wiedza 
2. Umiejętności 
3. Aktywność i zaangażowanie ucznia 

 
II. Warunki konieczne do spełnienia: 
 

1. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisu 
2. Uczeń wykazuje się znajomością zagadnień programowych na ocenę co najmniej 

dopuszczającą  
3. Uczeń oddał wszystkie prace domowe przewidziane do realizacji w danym roku szkolnym 

 
III. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się : 
 
1. W formie ustnej: 
- odpowiedz ustna  
- aktywność na lekcji 
 
2. W formie pisemnej: 
- sprawdziany organizowane po zakończeniu działu programowego, zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem 
- testy 
- kartkówki z 2-3 ostatnich tematów 
- prace domowe 
 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie, lub z innych uzasadnionych przyczyn, 
zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
 
3. Inne oceny: 
- samodzielna praca ucznia w czasie lekcji 
- zeszyt przedmiotowy 
 
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowego odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełniać. 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
Oceny cząsteczkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisać 
rodzice (lub prawni opiekunowie) 
III. Kryteria ocen: 

 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć edukacyjnych w danej 
klasie, 



- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.  
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  
- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania  
- jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim.  
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem danych zajęć edukacyjnych  
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach  
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie, ale 
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym  
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne  
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych w danej klasie na 
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym  
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności  
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
- ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki  
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności  
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym zajęć edukacyjnych 
w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSO Z WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH  
 

I. Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

4. Wiedza 
5. Umiejętności 
6. Aktywność i zaangażowanie ucznia 

 
II. Warunki konieczne do spełnienia: 
 

1. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisu 
2. Uczeń wykazuje się znajomością zagadnień programowych na ocenę co najmniej 

dopuszczającą  
3. Uczeń oddał wszystkie prace domowe przewidziane do realizacji w danym roku szkolnym 

 
III. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się : 
 
1. W formie ustnej: 
- odpowiedz ustna  
- aktywność na lekcji 
 
2. W formie pisemnej: 
- sprawdziany organizowane po zakończeniu działu programowego, zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem 
- testy 
- kartkówki z 2-3 ostatnich tematów 
- prace domowe 
 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie, lub z innych uzasadnionych przyczyn, 
zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
 
3. Inne oceny: 
- samodzielna praca ucznia w czasie lekcji 
- zeszyt przedmiotowy 
 
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowego odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełniać. 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
Oceny cząsteczkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisać 
rodzice (lub prawni opiekunowie) 
III. Kryteria ocen: 

 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć edukacyjnych w danej 
klasie, 



- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.  
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  
- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania  
- jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim.  
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem danych zajęć edukacyjnych  
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach  
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem zajęć edukacyjnych w danej klasie, ale 
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym  
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne  
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych w danej klasie na 
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym  
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności  
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
- ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 
podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki  
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności  
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym zajęć edukacyjnych 
w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



opracowała :  Edyta Gilner-Pfeifer 
  

 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

                   Z DOKUMENTACJI   TECHNICZNEJ   
zawód  : technolog robót wykończeniowych w budownictwie  
 

I. Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

7. Wiedza 
8. Umiejętności 
9. Aktywność i zaangażowanie ucznia 

 

II. Warunki konieczne do spełnienia: 
 

4. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisu 
5. Uczeń wykazuje się znajomością zagadnień programowych na ocenę co najmniej 

dopuszczającą  
6. Uczeń oddał wszystkie prace domowe przewidziane do realizacji w danym roku szkolnym 

 

III. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się : 
 
1. W formie ustnej: 
- odpowiedz ustna  
- aktywność na lekcji 
 
2. W formie pisemnej: 
- sprawdziany organizowane po zakończeniu działu programowego, zapowiedziane 
   z tygodniowym wyprzedzeniem; 
- testy; 
- kartkówki z 2-3 ostatnich tematów; 
- wykonanie rysunku technicznego; 
- prace domowe; 
 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie, lub z innych uzasadnionych przyczyn, 
zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
 
3. Inne oceny: 
- samodzielna praca ucznia w czasie lekcji; 
- zeszyt przedmiotowy 
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nie przygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowego odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełniać. 
Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 



Oceny cząsteczkowe nie są równoważne. Ocena semestralna  nie jest liczona jako średnia 
arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisać 
rodzice (lub prawni opiekunowie) 
 

III. Kryteria ocen: 
 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć edukacyjnych 
   w danej klasie, 
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami;  
- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania;  
- bezbłędnie  odczytuje i wykonuje podstawowe i złożone  rysunki techniczne; 
 
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem danych zajęć  
   edukacyjnych  
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych   
   sytuacjach ; 
- wykonuje i odczytuje  podstawowe rysunki techniczne; 
 
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem zajęć edukacyjnych w danej  
   klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum  
   programowym  
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania  
   teoretyczne lub praktyczne ; 
- z pomocą nauczyciela odczytuje i wykonuje rysunki techniczne; 
 
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych w danej  
   klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym  
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu      
   trudności  
- z pomocą nauczyciela odczytuje rysunki techniczne, ale wykazuje braki w samodzielnym  
   wykonaniu rysunków technicznych; 
 
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
- ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez  
   ucznia podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki  
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu  
   trudności ; 
- wykazuje duże braki w odczytywaniu i wykonywaniu podstawowych rysunków  
   technicznych; 
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym zajęć  
 edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 
 dalsze zdobywanie wiedzy  



- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 
   trudności; 
- nie odczytuje  i nie wykonuje rysunków technicznych; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII  
dla zawodu -   technolog robót wykończeniowych w 

budownictwie    (713(06)) 
 

                        
 
 
I. Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

10. Wiedza 
11. Umiejętności 
12. Aktywność i zaangażowanie ucznia 

 
II. Warunki konieczne do spełnienia: 
 

7. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisów 
8. Uczeń wykazuje się znajomością zagadnień programowych na ocenę co najmniej 

dopuszczającą  
9. Uczeń oddał wszystkie prace domowe przewidziane do realizacji w danym roku 

szkolnym 
 
III. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się : 
 
1. W formie ustnej: 
- odpowiedz ustna  
- aktywność na lekcji 
 
 
2. W formie pisemnej: 
- sprawdziany organizowane po zakończeniu działu programowego, zapowiedziane z  
  tygodniowym wyprzedzeniem 
- testy 
- kartkówki z 2-3 ostatnich tematów 
- prace domowe 
 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie, lub z innych uzasadnionych 
przyczyn, zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
 
 
3. Inne oceny: 
- samodzielna praca ucznia w czasie lekcji 
- zeszyt przedmiotowy 
- ocena z praktycznej nauki zawodu wystawiona przez mistrza ; 
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z 
nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 3 razy w semestrze zgłosić nie przygotowanie do zajęć z wyjątkiem 
zapowiedzianego sprawdzianu lub testu. 



Braki zadań domowego odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 3 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełniać. 
Ocena semestralna  wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
Oceny cząsteczkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest 
liczona jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są 
podpisać rodzice (lub prawni opiekunowie) 
 
III. Kryteria ocen: 
 
 
Zajęcia z technologii  są podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną( ocenę z części 
praktycznej wystawia mistrz zawodu, u którego prowadzona jest praktyczna część nauki zawodu). Z 
każdej z nich uczeń otrzymuje niezależną ocenę, chociaż część teoretyczna stanowi niezbędną 
podbudowę do wykonywania części praktycznej 

 
 
Część teoretyczna zajęć jest oceniania według poniższych zasad: 
 
 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
 
* posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania w   
   danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
* biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  
   teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania  
   nietypowe, rozwiązuje także problemy wykraczające poza program nauczania; 
 
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
 

     * opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  
        w danej klasie; 
     * sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
     * rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte w programem nauczania,  
     * potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w  
        nowych sytuacjach ; 
     * bezbłędnie posługuje się właściwą terminologią; 
 

3.Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
 
* opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające rozumienie większości  
   relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu; 

     * poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe  
        zadania teoretyczne lub praktyczne  
     * poprawnie stosuję terminologię; 
 
 

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
 

    * opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych  
       w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w 



       minimum programowym  
    * rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim  
       stopniu trudności  
    * w sposób poprawny przedstawia większość wiadomości 
 

5.Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
 

    * w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ,  
       a  braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  
       z danego przedmiotu w ciągu dalszej jego nauki, 
    * rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim  
       stopniu trudności; 
    * przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany; 
    * nie przejawia aktywności na zajęciach edukacyjnych; 
 
   6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
 
    * nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności  
       określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w  
       wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  
    * nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 
       stopniu trudności 
    * nie jest aktywny na zajęciach 
    * opuszcza zajęcia 
    * nie wykazuje chęci uzupełniania braków z teorii i praktyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PSO PODSTAW  RACHUNKOWOŚCI  
zawód: kucharz  małej  gastronomii 

 
 
I. Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

13. Wiedza 
14. Umiejętności 
15. Aktywność i zaangażowanie ucznia 

 
II. Warunki konieczne do spełnienia: 
 

10. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisu 
11. Uczeń wykazuje się znajomością zagadnień programowych na ocenę co najmniej 

dopuszczającą  
12. Uczeń oddał wszystkie prace domowe przewidziane do realizacji w danym roku szkolnym 

 
III. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się : 
 
1. W formie ustnej: 
- odpowiedz ustna  
- aktywność na lekcji 
 
2. W formie pisemnej: 
- sprawdziany organizowane po zakończeniu działu programowego, zapowiedziane 
   z tygodniowym wyprzedzeniem; 
- testy; 
- kartkówki z 2-3 ostatnich tematów; 
- wykonanie rysunku technicznego; 
- prace domowe; 
 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie, lub z innych uzasadnionych przyczyn, 
zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
 
3. Inne oceny: 
- samodzielna praca ucznia w czasie lekcji; 
- zeszyt przedmiotowy 
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nie przygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowego odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 2 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełniać. 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
Oceny cząsteczkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisać 
rodzice (lub prawni opiekunowie) 
 
III. Kryteria ocen: 



 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć  
  edukacyjnych w danej klasie, 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami;  
- posługuję się bezbłędnie terminologią ekonomiczną ( w wymaganym zakresie ) 
- rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania;  
- bezbłędnie  odczytuje i wykonuje  podstawową i złożoną dokumentację rachunkową ; 
 
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem danych zajęć  
  edukacyjnych  
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
- posługuję się  terminologią ekonomiczną ( w wymaganym zakresie ) 
- bezbłędnie wykonuje i odczytuje  podstawową dokumentację rachunkową  
 
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem zajęć edukacyjnych  
  w danej  klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte   
  w minimum  programowym ; 
- poprawnie stosuje wiadomości i zna terminologię ekonomiczną ; 
- z niewielką pomocą nauczyciela odczytuje i wykonuje dokumentację rachunkową ; 
 
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych w 
  danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum  
  programowym ; 
- stosuje terminologię ekonomiczną w ograniczonym zakresie; 
- z pomocą nauczyciela odczytuje dokumentację rachunkową , ale popełnia błędy w   
  wykonaniu dokumentacji rachunkowej; 
 
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  
- ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości 
  uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej 
  nauki  
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 
 stopniu trudności ; 
- nie stosuje terminologii ekonomicznej; 
- wykazuje duże braki w odczytywaniu i wykonywaniu podstawowej dokumentacji  
   rachunkowej; 
 
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym zajęć  
  edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach  
  uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 
  trudności; 
- nie odczytuje  i nie wykonuje dokumentacji rachunkowej; 
 

 



PSO ORGANIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO I  HIGIENA PRACY - 
zawód  :  kucharz  małej  gastronomii 

  
 
 
I . Założenia ogólne: 
 
Ocenie podlegają: 

16. Wiedza 
17. Umiejętności 
18. Aktywność i zaangażowanie ucznia w organizację i bezpieczeństwo imprez gastronomicznych 

na terenie szkoły; 
 
II. Warunki konieczne do spełnienia: 
 

13. Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisów 
14. Uczeń wykazuje się znajomością zagadnień programowych na ocenę co najmniej 

dopuszczającą  
15. Uczeń oddał wszystkie prace domowe przewidziane do realizacji w danym roku szkolnym 

 
III. Ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się : 
 
1. W formie ustnej: 
- odpowiedz ustna  
- aktywność na lekcji 
 
2. W formie pisemnej: 
- sprawdziany organizowane po zakończeniu działu programowego, zapowiedziane z  
  tygodniowym wyprzedzeniem; 
- testy; 
- kartkówki z 2-3 ostatnich tematów; 
- prace domowe; 
3. W formie praktycznej: 
- ocena samodzielnej organizacji stanowiska pracy oraz bezpiecznego i higienicznego przebiegu 
imprez gastronomicznych na terenie szkoły lub imprez organizowanych przez szkołę ( współpraca z 
Sekcją Olimpiad Specjalnych „ Optymiści „ oraz Stowarzyszeniem „ RAZEM „ ) 
 
Uczniowie, którzy nie piszą sprawdzianów, np. po chorobie, lub z innych uzasadnionych przyczyn, 
zobowiązani są do uzupełnienia ich w terminie do 2 tygodni. 
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po uzgodnieniu tego z nauczycielem. 
Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nie przygotowanie do zajęć z wyjątkiem zapowiedzianego 
sprawdzianu lub testu. 
Braki zadań domowego odnotowane są w dzienniku lekcyjnym – 2 braki zadań to ocena 
niedostateczna. Braki należy uzupełniać. 
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych. 
Oceny cząsteczkowe nie są równoważne. Ocena semestralna czy końcoworoczna nie jest liczona jako 
średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. 
Do zeszytów przedmiotowych wpisywane są oceny z przedmiotu, które zobowiązani są podpisać 
rodzice (lub prawni opiekunowie) 
 



III. Kryteria ocen: 
 

3. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  
 
* posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania w   
   danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
* biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  
   teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, rozwiązuje także  
   problemy wykraczające poza program nauczania; 
* bezbłędnie stosuje prawidłową terminologię fachową ; 
* bezbłędnie  i samodzielnie organizuje stanowisko pracy i bezpiecznie 
   przeprowadza wszystkie czynności podczas organizowanych imprez  
   gastronomicznych; 
 
4. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  
 

     * opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  
        w danej klasie; 
     * sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
     * rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte w programem nauczania, 
     * posługuje się właściwą terminologią; 
     * potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  
        podczas zajęć praktycznych; 

* organizuje stanowisko pracy i bezpiecznie przeprowadza wszystkie  
   czynności podczas organizowanych imprez gastronomicznych; 

 
         

3.Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
 
* opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające rozumienie większości  
   relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu; 

     * poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe  
        zadania teoretyczne lub praktyczne  
     * poprawnie stosuję terminologię; 

* z pomocą nauczyciela organizuje stanowisko pracy i bezpiecznie przeprowadza  
   wszystkie  czynności podczas organizowanych imprez gastronomicznych; 

 
 

4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  
 

    * opanował wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych  
       w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w 
       minimum programowym  
    * rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim  
       stopniu trudności  
    * w sposób poprawny przedstawia większość wiadomości oraz poznanych  
       terminów; 
    * z pomocą nauczyciela organizuje stanowisko pracy i  przeprowadza większość  

   czynności podczas organizowanych imprez gastronomicznych; 
 
 

5.Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  



 
    * w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności ,  
       a  braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  
       z danego przedmiotu w ciągu dalszej jego nauki, 
    * rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim  
       stopniu trudności; 
    * przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany; 
    * nie przejawia aktywności na zajęciach edukacyjnych; 
    * nie bierze udziału w organizacji imprez gastronomicznych;  
 
   6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  
 
    * nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności  
       określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w  
       wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  
    * nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 
       stopniu trudności 
    * nie jest aktywny na zajęciach 
    * opuszcza zajęcia 
    * nie wykazuje chęci uzupełniania braków z teorii i praktyki; 
    * nie bierze udziału w organizacji imprez gastronomicznych;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSO Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
 

Ocenie podlegają: 
1. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji - raz w semestrze. 
2. Sprawdziany pisemne w formie testu, obejmujące przerobiony dział tematyczny, zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem- dwa razy w semestrze. 
3. Zadania domowe lub na lekcji kontrolowane na bieżąco i oceniane. 
4. Aktywność, zaangażowanie i postawa wobec przedmiotu oceniana raz na semestr. 
5. Noszony i uzupełniony zeszyt. 
 
Na ocenę z przedmiotu wpływ mają następujące warunki: 
1. Umiejętności i możliwości ucznia. 
2. Pilność, systematyczność i praca na lekcji. 
3. Stosunek i postawa wobec nauczyciela i przedmiotu. 
4. Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. 
5. Staranne prowadzenie zeszytu, noszenie go na zajęcia i uzupełnianie w razie nieobecności. 
6. Odrabianie w terminie zadań domowych oraz dodatkowych. 
7. Poprawa lub uzupełnienie oceny z sprawdzianu.  
 
Zasady oceniania: 
1. W ciągu jednego semestru uczeń otrzymuje co najmniej cztery oceny cząstkowe, w tym ocena:    

z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu, za zeszyt oraz aktywność na lekcji. 
2. Otrzymane na lekcjach plusy i minusy za aktywność tworzą ocenę: trzy plusy- bardzo dobry, a trzy 

minusy - niedostateczny.  
3. Uczeń ma możliwość poprawienia tylko raz oceny ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni, po 

zgłoszeniu tego  nauczycielowi. Niezależnie od wyniku, ocena poprawkowa jest wpisana do 
dziennika. Uczeń który był nieobecny ma 2 tygodnie od powrotu do szkoły na napisanie zaległego 
sprawdzianu, po ustalonym czasie wpisana jest ocena niedostateczna. 

4. Brak zeszytu  traktowany jest jak nie przygotowanie do lekcji, 3 razy zanotowane 
nieprzygotowanie to ocena niedostateczna.  

5. Uczeń wykonujący w terminie dodatkowe prace lub projekty, otrzymuje za nie ocenę cząstkową – 
celujący. 

6. Ocena semestralna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.  
7. Oceny cząstkowe nie są równoważne.  
8. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych. 
 

 

 

 Ocena niedostateczna (ndst) 
Uczeń: o nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania,     a braki w wiadomościach i umiejętnościach pomimo 
wsparcia ze strony nauczyciela uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i 
umiejętności z przedmiotu 

o nie wykonuje zadań na lekcji  
o nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub 

poprawy negatywnych ocen 
o brak aktywności 
o posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa   
o nie posiada zeszytu  



o nie wykonuje zadań domowych 
o celowo opuszcza lekcje lub ma ponad 50% nieobecności 
o nie posiada przyborów szkolnych 

 Ocena dopuszczająca (dop) – wymagania konieczne 
Uczeń: o ma duże trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej przedmiotu nauczania 
o wykonuje wybiórczo zadania z lekcji 
o wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy 

negatywnych ocen   
o jest mało aktywny 
o posługuje się ograniczonym zasobem słownictwa 
o posiada zeszyt, ale rzadko nosi na lekcje  
o nie wykonuje zadań domowych w terminie 
o nie posiada przyborów szkolnych 

 Ocena dostateczna (dost) – wymagania podstawowe 
Uczeń: o ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej przedmiotu nauczania 
o wykonuje zadania na lekcji przy pomocy nauczyciela 
o wykazuje chęć współpracy z nauczycielem w celu uzupełnienia braków lub poprawy 

ocen na lepsze 
o stara się być aktywnym na lekcji 
o posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 
o nosi zeszyt  prawie na każdą lekcję 
o odrabia zadania domowe, czasem z błędnymi rozwiązaniami 
o posiada przybory szkolne   

 Ocena dobra (db) – wymagania rozszerzające 
Uczeń: o opanował istotne wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania 
o wykonuje zadania z lekcji, czasem przy wskazówkach nauczyciela 
o jest aktywny na lekcji i pomaga innym 
o posługuje się podstawowym zasobem słownictwa 
o zawsze nosi zeszyt  
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania 
o posiada przybory szkolne  

 Ocena bardzo dobra (bdb) – wymagania dopełniające 
Uczeń: o opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej przedmiotu nauczania 
o wykonuje zadania w czasie lekcji samodzielnie 
o jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 
o częściowo posługuje się naukowym słownictwem 
o zawsze nosi zeszyt 
o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, wykonuje zadania 

dodatkowe 
o posiada przybory szkolne 

 Ocena celująca (cel) – wymagania ponadprogramowe 
Uczeń: o posiadł wiedzę i umiejętności wykraczającą poza podstawę programową przedmiotu 

nauczania 
o samodzielnie wykonuje zadania w czasie lekcji  
o jest aktywny zaangażowany na lekcji i pomaga innym 
o posługuje się naukowym słownictwem 
o zawsze nosi zeszyt lub teczkę z kartami pracy 



o odrabia zadania domowe otrzymując prawidłowe rozwiązania, wykonuje wszystkie 
zadania dodatkowe 

o posiada przybory szkolne 
 
 
 
 
 


