
Przedmiotowe zasady oceniania (PZO)  

z  zawodowych przedmiotów hotelarskich w roku szkolnym 2021/2022: 

 

 Działalność recepcji 

 Marketing w hotelarstwie 

 Organizacja  pracy  w  hotelarstwie 

 Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 

 Podstawy hotelarstwa 

 Techniki pracy w hotelarstwie 

 

 

PODSTAWOWE  ZASADY  OCENIANIA. 

 

1. Ocenianie  na  zajęciach  edukacyjnych  z  zawodowych przedmiotów hotelarskich uwzględnia: 

 wiedzę  przedmiotową, 

 umiejętności  wynikające  z  zastosowania  wiedzy  w  praktyce, 

 kulturę  przekazywania  wiadomości, 

 komunikowanie  się, 

 kulturę osobistą wyrażającą się przede wszystkim w wyglądzie zewnętrznym, poprawnym 

wyrażaniu się, stosownym zachowaniu, szacunku i uprzejmości wobec innych osób. 

 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  SPRAWDZANIA  OSIĄGNIĘĆ  I  POSTĘPÓW UCZNIÓW: 

 

Lp. Forma Zakres 
Zasady 

Sprawdzania Oceny 

1 Odpowiedź 

ustna 

Trzy ostatnie lekcje Bez zapowiedzi Wg poziomu wymagań 

2 Praca 

pisemna - 

kartkówka 

Trzy ostatnie lekcje Bez zapowiedzi Wg skali punktowej prac 

pisemnych, przeliczone 

procentowo na ocenę 

3 Praca 

pisemna – 

sprawdzian 

Materiał  

z przerobionego działu 

programowego 

Zapowiedziany  

z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

poprzedzony 

powtórzeniem 

wiadomości 

Wg skali punktowej prac 

pisemnych, przeliczone 

procentowo na ocenę 

4 Aktywność 

na lekcji 

Materiał z lekcji, 

ogólna wiedza ucznia 

Bez zapowiedzi Forma plusów,  pięć plusów 

ocena: bardzo dobry,  

trzy minusy  

ocena: niedostateczny 

5 Prace 

pisemne 

domowe 

Zadanie, referat Bez zapowiedzi Ocena wg poziomu wymagań 

6 Sprawdzenie 

zeszytu 

Estetycznie  

i poprawnie 

merytorycznie 

prowadzony zeszyt 

Bez zapowiedzi Kompletność ćwiczeń, 

poprawność i estetyka ich 

sporządzenia 



7 Postawa 

ucznia:  

Wygląd (dresscode, 

identyfikator), kultura 

osobista na lekcji   

Forma plusów 

i minusów 

 

 

Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (brak pracy domowej, brak zeszytu, 

niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy) 1 raz w ciągu semestru w przypadku dwóch godzin 

przedmiotu tygodniowo lub 2 razy w ciągu semestru w przypadku większej niż 2 liczby godzin 

tygodniowo. Nieprzygotowanie musi zgłosić na początku zajęć.   

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

 

Ocena celujący  (6)  

Uczeń: 

- bezbłędnie  odpowiedział  na  wszystkie  pytania, rozwiązał zadania/test/sprawdzian, 

- wykazuje  wiedzę  i  umiejętności  wykraczające  poza  program  nauczania, 

- posiada  wiadomości  ze  źródeł  poza  podręcznikowych, 

- posiada  umiejętność  logicznego  myślenia,  kojarzenia  faktów  i  zjawisk, 

- proponuje  rozwiązanie  nietypowe,  rozwiązuje  zadania  wykraczające  poza  program  

nauczania  tej  klasy, 

- swobodnie  posługuje  się  językiem  fachowym, 

- posiada  umiejętność  poprawnego  kulturalnego  wysławiania  się, 

- zna  i  stosuje  hotelarski  savoir - vivre, 

- osiąga  sukcesy  w  konkursach  przedmiotowych  kwalifikując  się  do  finałów  na  szczeblu  

krajowym, 

- aktywnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, branżowych imprezach szkolnych, kołach 

zainteresowań i innych formach aktywności, zaproponowanych przez nauczyciela. 

- wykazuje wysoki poziom kultury osobistej wyrażającą się przede wszystkim w wyglądzie 

zewnętrznym, poprawnym wyrażaniu się, stosownym zachowaniu, szacunku i uprzejmości 

wobec innych osób. 

 

Ocena bardzo  dobry  (5)  

Uczeń: 

- odpowiedział  wyczerpująco  na  wszystkie  pytania, 

- opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności, 

- częściowo  wykazuje  wiedzę  i  umiejętności  wykraczające  poza  program  nauczania, 

- sprawnie  i  samodzielnie  wykorzystuje  zdobyte  wiadomości  do  rozwiązania  zadań  w  

nowych  sytuacjach, 

- rozwiązuje  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  określone  w  programie  

nauczania, 

- poprawnie  posługuje  się  językiem  fachowym, 

- poprawnie  formułuje  wypowiedzi, 

- zna  i  stosuje  hotelarski  savoir- vivre, 

- wykazuje wysoki poziom kultury osobistej wyrażającą się przede wszystkim w wyglądzie 

zewnętrznym, poprawnym wyrażaniu się, stosownym zachowaniu, szacunku i uprzejmości 

wobec innych osób. 

 

Ocena dobry  (4)  

Uczeń: 

- odpowiedział  poprawnie  na  wszystkie  pytania, 

- nie  opanował  w  pełni  wiadomości  objętych  programem  nauczania, 

- wykazuje  wiedzę  i  umiejętności  w  ograniczonym  zakresie  poza  program  nauczania, 

- poprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  przy  niewielkiej  

pomocy  nauczyciela, 



- rozwiązuje  samodzielnie  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne, 

- poprawnie  posługuje  się  językiem  fachowym, 

- korzysta  w  niewielkim  stopniu  ze  źródeł  poza  podręcznikowych, 

- zna  i  stosuje  hotelarski  savoir – vivre, 

- posiada w stopniu dobrym wyrobione przyzwyczajenia, skłonności i nawyki z zakresu   kultury 

osobistej wyrażającą się przede wszystkim w wyglądzie zewnętrznym, poprawnym wyrażaniu 

się, stosownym zachowaniu, szacunku i uprzejmości wobec innych osób. 

 

Ocena dostateczny  (3) 

Uczeń: 

- opanował  częściowo  wiadomości  i  umiejętności  określone  w  programie  nauczania, 

- odpowiada  na  pytania  przy  pomocy  nauczyciela, 

- tylko  w  niewielkim  stopniu  posługuje  się  językiem  fachowym, 

- rozwiązuje  typowe  zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  średnim  stopniu  trudności, 

- zna,  ale  nie  korzysta  z  żadnych  źródeł  poza  podręcznikowych, 

- tylko  w  niewielkim  stopniu  zna  i  stosuje  hotelarski  savoir-vivre, 

- posiada w stopniu dostatecznym wyrobione przyzwyczajenia, skłonności i nawyki z zakresu 

kultury osobistej wyrażającą się przede wszystkim w wyglądzie zewnętrznym, poprawnym 

wyrażaniu się, stosownym zachowaniu, szacunku i uprzejmości wobec innych osób. 

 

Ocena dopuszczający  (2)   

Uczeń: 

- opanował  tylko  w niewielkim  stopniu  wiedzę  i  umiejętności  objęte  programem  nauczania, 

- odpowiada  na  pytania  przy  dużej  pomocy  nauczyciela, 

- rozwiązuje  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  typowe  o  niewielkim  stopniu  trudności, 

- nie  zna  i  nie  korzysta  z  żadnych  źródeł  poza  podręcznikowym, 

- posługuje  się  tylko  w  minimalnym  stopniu  językiem  fachowym, 

- w  minimalnym  stopniu  zna,  ale  nie  stosuje  hotelarski  savoir-vivre, 

- posiada w stopniu minimalnym wyrobione przyzwyczajenia, skłonności i nawyki z zakresu 

kultury osobistej wyrażającą się przede wszystkim w wyglądzie zewnętrznym, poprawnym 

wyrażaniu się, stosownym zachowaniu, szacunku i uprzejmości wobec innych osób. 

 

Ocena niedostateczny  (1). 

Uczeń: 

- nie  opanował  wiedzy  i  umiejętności  objętych  programem  nauczania, 

- nie  potrafi  odpowiedzieć  na  pytania  nawet  przy  pomocy  nauczyciela, 

- nie  jest  w  stanie  rozwiązać  (wykonać)  zadań  o  niewielkim  stopniu  trudności, 

- nie  zna  i  nie  rozumie  wyrażeń  sformułowanych  w  języku  fachowym, 

- nie  zna  żadnych  źródeł  poza  podręcznikowych, 

- nie posiada skłonności, przyzwyczajeń i nawyków z zakresu kultury osobistej w formach 

wymienionych w punkcie.  

 

Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną  

lub inną uprawnioną instytucję, poziom wymagań będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb 

ucznia zgodnie z zaleceniami w/w instytucji. W sposób indywidualny będą dostosowane wymagania na 

poszczególne oceny, trudność sprawdzianów i kartkówek oraz ćwiczeń na zajęciach.  

 

Wszyscy uczniowie, także ze specjalnymi potrzebami, realizują tę samą podstawę programową. 

Odstępstwem od tej zasady jest odrębnie sformułowana podstawa programowa dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dla tych uczniów 

dostosowuje się program nauczania na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego (IPET). 



 

Uczniowie zza granicy, ze względów językowych, podlegają indywidualizacji oceniania.  

 

 

ZASADY WYSTAWIANIA  OCENY: 

1. Kryteria ocen prac pisemnych (prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek) 

 

- niedostateczny  0% - 49%  

- dopuszczający  50% - 64%  

- dostateczny  65% - 74%  

- dobry  75% - 89%  

- bardzo dobry  90% - 100%  

 

2. Elementy składowe oceny śródrocznej:                         Waga: 

 

- sprawdziany, testy, prace klasowe                              50% 

(uczeń otrzymuje ocenę pozytywną gdy otrzyma 50% wymaganych punktów w przypadku 

sprawdzianów teoretycznych, oraz 75 % w przypadku sprawdzianów praktycznych) 

 

- odpowiedzi ustne, kartkówki                                       30% 

(uczeń otrzymuje ocenę pozytywną gdy otrzyma 50% wymaganych punktów) 

 

- inne („prasówka”, projekty, referaty, 

aktywność, scenki rodzajowe, itd. )                                       20% 

(uczeń otrzymuje ocenę pozytywną z zadań praktycznych, gdy otrzyma 75% wymaganych punktów) 

 

Istnieje możliwość wykonywania dodatkowych prac ocenianych według wagi ustalonej z nauczycielem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                 100% 

 

3. Oceny cząstkowe: 

 

Jeżeli uczeń jest nieobecny na zapowiedzianych sprawdzianach (testach, pracach klasowych) -  ma 

możliwość zaliczania w/w rodzajów prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni od daty, kiedy odbył się 

sprawdzian/test/praca klasowa. 

 

Jeżeli uczeń nie przystąpi do zaliczenia prac pisemnych (test, praca klasowa, zadania i ćwiczenia 

praktyczne, referaty, prezentacje i inne zadania) w ciągu dwóch tygodni od daty, kiedy odbył się 

sprawdzian lub upłynął termin przekazania pracy do oceny, nauczyciel umieszcza w dzienniku ocenę 

niedostateczną z pracy pisemnej. 

 

Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu (testu lub pracy klasowej) - ma prawo do 

poprawienia oceny niedostatecznej w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzianu (testu lub pracy 

klasowej) przez nauczyciela. 

 

Za ujawnione ściąganie i podpowiadanie na sprawdzianie, konsekwencją jest ocena niedostateczna, 

która nie podlega poprawie.  

 

4. Punktacja na poszczególne oceny (śródroczne lub roczne) 

- 0     – 1,59       ocena niedostateczny 

- 1,60   – 2,69       ocena dopuszczający 

- 2,70   – 3,69       ocena dostateczny 



- 3,70   – 4,74       ocena dobry 

- 4,75   – 5,49       ocena bardzo dobry 

- 5,50   – 6,00       ocena celująca 

 

5.  Ocena śródroczna / roczna: 

 

Uczeń powinien otrzymać w semestrze co najmniej cztery oceny cząstkowe z danego przedmiotu  

w przypadku dwóch godzin przedmiotu tygodniowo, lub sześć w przypadku większej liczby godzin 

tygodniowo.  

 

Ocena roczna stanowi 50% oceny za I semestr i 50% za II semestr (oceny za poszczególne semestry 

muszą być pozytywne) 

 

W uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wykazuje pozytywną postawę, jest zdyscyplinowany, 

rzetelny - nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę półroczną lub roczną. 

 

W klasie programowo najwyższej (czwartej/piątej), ocena roczna jest oceną, jaką uczeń otrzyma  

w w/w klasie na koniec roku szkolnego i ta ocena będzie wystawiona na świadectwie ukończenia szkoły.  

 

Jeżeli śródroczna ocena ucznia jest oceną niedostateczną, to uczeń ma obowiązek poprawić ocenę 

negatywną na ocenę pozytywną w II semestrze.  

 

Uczeń ma prawo do  uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z przedmiotu po spełnieniu następujących warunków: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwione są wszystkie nieobecności na zajęciach;  

3) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych. 

 

Uczeń ma prawo poprawienia wystawionej przez nauczyciela oceny końcoworocznej. Poprawa 

następuje w formie egzaminu na podstawie złożonego przez ucznia podania do dyrektora szkoły. Zakres 

egzaminu obejmuje materiał z całego roku szkolnego.  

 

 

PZO dotyczy kształcenia zgodnie z Podstawami programowymi w zawodzie Technik hotelarstwa 

(TG.12, TG.13) oraz Technik organizacji turystyki (HGT.03, HGT.06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO)  

z  zawodowych przedmiotów hotelarskich 

w okresie zdalnego nauczania: 

Formy zajęć 

W trakcie nauczania zdalnego lub nauczania w formie mieszanej tzw. hybrydy realizacja treści 

kształcenia z zawodowych przedmiotów hotelarskich będzie odbywała się następujących formach: 

 zajęcia on-line na platformie Zoom, 

 wiadomości w dzienniku elektronicznym VULCAN, które  będą zawierały przesyłane materiały  

zadania przygotowane dla uczniów wraz z załącznikami, 

 w szczególnych przypadkach możliwy jest kontakt ucznia z nauczycielem przy wykorzystaniu 

komunikatorów internetowych Skype, Messenger, inne, 

 w indywidualnych przypadkach mogą być prowadzone rozmowy telefoniczne. 

 

Realizacja procesu zdalnego nauczania 

1. Uczniowie przekazują zadania podlegające ocenie wraz załącznikami za pomocą wiadomości  

w dzienniku elektronicznym VULCAN. 

2. Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z uczniowskiego konta poczty elektronicznej. 

3. Uczniowie wykonują zadania na komputerze lub laptopie w pakiecie aplikacji biurowych Office 

365, do którego uzyskują dostęp przy użyciu szkolnego e-maila. 

4. W indywidualnych sytuacjach, w przypadku problemów z dostępem do pakietu lub internetu, uczeń 

może wykonać zadanie w innej aplikacji. 

5. Obecność na zajęciach online jest obowiązkowa (uczeń ma obowiązek mieć włączoną kamerę  

i mikrofon w trakcie zajęć) i podlega kontroli (wpisywanie obecności, spóźnień oraz nieobecności), 

także na lekcjach prowadzonym w formie samokształcenia. 

 

Sposoby sprawdzania postępów i osiągnięć ucznia  podczas nauczania zdalnego 

 kartkówka lub sprawdzian na platformie testów online w zależności od tematyki, objętości  

lub stopnia trudności zadań, o wadze 30 % lub 50 % 

 odpowiedź ustna podczas zajęć online na platformie Zoom o wadze 30 %, 

 zadania domowe, projekty, prezentacje lub ćwiczenia, w zależności od tematyki, objętości  

lub stopnia trudności zadań, o wadze 20 % lub 30 %. 

 

Konsultacje dla uczniów 

Konsultacje z nauczycielami mogą być prowadzone przez dziennik elektroniczny oraz przez platformę 

ZOOM i inne formy komunikacji po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem, zgodnie  

z opracowanym harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły.  


