
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W GASTRONOMII 

TRYB NAUKI STACJONARNEJ 
 

TRYB NAUKI ZDALNEJ 

I. Założenia ogólne: 
  

Ocenie podlegają: 

1. Wiedza 
2. Umiejętności 
3. 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 

- prace domowe 

I. Założenia ogólne:  
 
Ocenie podlegają:   
Wiedza  
Umiejętności  
Aktywność i zaangażowanie ucznia  
  
  II. Warunki konieczne do spełnienia:  
  
Uczeń posiada zeszyt, w którym systematycznie dokonuje zapisu  
Uczeń wykazuje się znajomością zagadnień programowych na ocenę 
co najmniej dopuszczającą   
  
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:  
- QUIZY , testy    
- 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 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. 
  

IV. Kryteria ocen: 
  

Zajęcia z procesów technologicznych w gastronomii są podzielone na 

dwie części: teoretyczną i praktyczną. 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:  
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

zajęć edukacyjnych w danej klasie, 

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 onlay  
- zeszyt przedmiotowy  
 
Uczeń ma prawo poprawić ocenę dla siebie niekorzystną, po 
uzgodnieniu tego z nauczycielem - każdą 
  
Uczeń ma prawo 2 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 minusy -  ocena niedostateczna. Braki należy 
uzupełniać.  
  
Ocena końcoworoczna (semestralna) wystawiana jest na podstawie 
ocen cząstkowych.  
  
Oceny cząsteczkowe są równoważne. Ocena semestralna czy 
końcoworoczna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen 
cząstkowych.  
 
IV. Kryteria ocen:  
Zajęcia z procesów technologicznych w gastronomii są podzielone na 
dwie części: teoretyczną i praktyczną. Z każdej z nich uczeń otrzymuje 
niezależną ocenę, chociaż część teoretyczna stanowi niezbędną 
podbudowę do wykonywania części praktycznej  
  



- 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 ujęte w programem 

nauczania,  
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach  

- bezbłędnie posługuje się terminologią 
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  
- 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:  
- ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z zajęć 

edukacyjnych w ciągu dalszej nauki  

Część teoretyczna zajęć jest oceniania według poniższych zasad:  
  
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 ujęte w programem 
nauczania,   
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach   
- bezbłędnie posługuje się terminologią  
 
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   
- poprawnie stosuję terminologię  
  
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:   



- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o 

niewielkim stopniu trudności  
- przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany 
- nie jest aktywny na zajęciach edukacyjnych 

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 jest aktywny na zajęciach 

- opuszcza zajęcia 
- nie wykazuje chęci uzupełniania braków z teorii i praktyki 
  

Część praktyczna zajęć ze względu na jej odmienny charakter 

wymaga przyjęcia innych kryteriów. Są to zajęcia , w wyniku których 

uczeń ma posiadać umiejętności przyrządzania prostych potraw i 

napojów oraz kształcić nawyki, niezbędne w przyszłej pracy 

zawodowej. Ocena ucznia w tej części zajęć oparta jest na 

następujących kryteriach: 

- zachowanie higieny osobistej oraz posiadanie kompleksowego i 

czystego stroju ochronnego, 
- umiejętności w zakresie: 
a. właściwego doboru surowców i półproduktów, 

b. dokonać ich oceny towaroznawczej, 

c. określić przydatność technologiczną surowców i półproduktów, 

d. określić zmiany zachodzące podczas obróbki technologicznej 

surowców i półproduktów, 

e. posługiwanie się recepturami 
f. zaplanować kolejność czynności, wchodzących w skład cyklu 

produkcyjnego 

- 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:   
- 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   
- przedstawia wiadomości w sposób nieuporządkowany  
- nie jest aktywny na zajęciach edukacyjnych  
  
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 jest aktywny na zajęciach  
- opuszcza zajęcia  
- nie wykazuje chęci uzupełniania braków z teorii i praktyki  
  
Część praktyczna zajęć ze względu na jej odmienny charakter 
wymaga przyjęcia innych kryteriów. Są to zajęcia , w wyniku których 
uczeń ma posiadać umiejętności przyrządzania prostych potraw i 



g. doboru sprzętu i urządzeń, 
h. obsługa urządzeń mechanicznych, 
i. utrzymanie higieny na stanowisku pracy podczas jej trwania i po jej 

zakończeniu, 

j. właściwej organizacji pracy 
k. stosowanie w praktyce systemu HACCP, GMP i GHP 

- przestrzeganie przepisów BHP, ochrony środowiska i zasad 

ergonomii, 

- prawidłowość wykonania potraw i napojów, w tym: 
a. estetyka podania, 
b. odpowiedni dobór dekoracji, odpowiedni dobór dodatków do potraw 
c. prawidłowe komponowanie zestawów posiłków 

- przeprowadzenie oceny organoleptycznej wyprodukowanych potraw 

i napojów 

- wskazać warunki przechowywania surowców, półproduktów i 

gotowych wyrobów 
- umiejętność prezentacji sporządzanych potraw i napojów 

- umiejętność współpracy w zespole 

- organizacja i przeprowadzenie czynności porządkowych w pracowni 

gastronomicznej 
  

Kryteria ocen z części praktycznej: 
1. Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie kryteria w 

stopniu doskonałym, pracuje wzorowa, sprawnie, proponuje 

rozwiązanie nietypowe, jest aktywny, 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria w 

stopniu bardzo dobrym, pracuje wzorowa, sprawnie, proponuje 

rozwiązanie, jest aktywny,  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria w stopniu  

dobrym, pracuje sprawnie, proponuje rozwiązanie, jest aktywny,  

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi spełnić 

wymagania tylko pod kierunkiem nauczyciela, ale podczas wykonania 

napojów oraz kształcić nawyki, niezbędne w przyszłej pracy 
zawodowej. Ocena ucznia w tej części zajęć oparta jest na 
następujących kryteriach:  
  
- zachowanie higieny osobistej oraz posiadanie kompleksowego i 
czystego stroju ochronnego,  
- umiejętności w zakresie:  
 
a. właściwego doboru surowców i półproduktów,  
b. dokonać ich oceny towaroznawczej,  
c. określić przydatność technologiczną surowców i półproduktów,  
d. określić zmiany zachodzące podczas obróbki technologicznej 
surowców i półproduktów,  
e. posługiwanie się recepturami  
f. zaplanować kolejność czynności, wchodzących w skład cyklu 
produkcyjnego 

g. doboru sprzętu i urządzeń,  
h. obsługa urządzeń mechanicznych,  
i. utrzymanie higieny na stanowisku pracy podczas jej trwania i po jej 
zakończeniu,  
j. właściwej organizacji pracy  
k. stosowanie w praktyce systemu HACCP, GMP i GHP  
- przestrzeganie przepisów BHP, ochrony środowiska i zasad 
ergonomii,  
- prawidłowość wykonania potraw i napojów, w tym:  
a. estetyka podania, 
b. odpowiedni dobór dekoracji, odpowiedni dobór dodatków do 
potraw  
c. prawidłowe komponowanie zestawów posiłków  



prac ma trudności i popełnia błędy, stara się pracować dokładnie ale nie 

higienicznie, uczestniczy w zajęciach,     

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi spełnić 

wymagania tylko pod kierunkiem nauczyciela, ale podczas wykonania 

prac nawet o niewielkim stopniu trudności popełnia błędy, pracuje 

niedokładnie i nie higienicznie, niechętnie uczestniczy w zajęciach, 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował 

podstawowych wiadomości i umiejętności, nie spełnia wymienionych 

kryteriów; pracuje niechętnie popełnia rażące błędy, nie stosuje się do 

instruktażu nauczyciela. Opuszcza zajęcia, nie wykazuje chęci do 

uzupełnienia zaległości. 

 

- przeprowadzenie oceny organoleptycznej wyprodukowanych 
potraw i napojów  
- wskazać warunki przechowywania surowców, półproduktów i 
gotowych wyrobów  
- umiejętność prezentacji sporządzanych potraw i napojów 

- umiejętność współpracy w zespole  
- organizacja i przeprowadzenie czynności porządkowych w pracowni 
gastronomicznej  
  
Kryteria ocen z części praktycznej:  
  
1. Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie kryteria         
w stopniu doskonałym, pracuje wzorowa, sprawnie, proponuje 
rozwiązanie nietypowe, jest aktywny,  
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria w 
stopniu bardzo dobrym, pracuje wzorowa, sprawnie, proponuje 
rozwiązanie, jest aktywny,   
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria w stopniu  
dobrym, pracuje sprawnie, proponuje rozwiązanie, jest aktywny,   
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi spełnić 
wymagania tylko pod kierunkiem nauczyciela, ale podczas wykonania 
prac ma trudności i popełnia błędy, stara się pracować dokładnie ale 
nie higienicznie, uczestniczy w zajęciach,    
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi spełnić 
wymagania tylko pod kierunkiem nauczyciela, ale podczas wykonania 
prac nawet o niewielkim stopniu trudności popełnia błędy, pracuje 
niedokładnie i nie higienicznie, niechętnie uczestniczy w zajęciach,  
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował 
podstawowych wiadomości i umiejętności, nie spełnia wymienionych 
kryteriów; pracuje niechętnie popełnia rażące błędy, nie stosuje się 



do instruktażu nauczyciela. Opuszcza zajęcia, nie wykazuje chęci do 
uzupełnienia zaległości.  
 
 

  

 


