Wymagania edukacyjne z przedmiotu Usługi żywieniowe w hotelarstwie
Dział
Zakres usług
gastronomicznych
w hotelarstwie

Poziom podstawowy (P)
Uczeń potrafi:








określić składniki pokarmowe niezbędne dla
organizmu człowieka;
rozróżnić rodzaje zakładów gastronomicznych
w hotelarstwie
określić zakres usług gastronomicznych w
obiektach świadczących usługi hotelarskie.
rozróżnić rodzaje śniadań
scharakteryzować elementy składowe śniadań
dostosować rodzaj śniadań do wymagań
gości;






rozróżnić metody przygotowania śniadań;



określić typowe choroby zawodowe
zagrażające pracownikom przy wykonywaniu
zadań zawodowych na stanowiskach pracy w
gastronomii

rozróżnić formy podawania śniadań;
rozróżnić bieliznę stołową;
określić źródła i czynniki szkodliwe w
gastronomicznym środowisku pracy;

Poziom ponadpodstawowy (P+PP)
Uczeń potrafi:










określić wartość odżywczą produktów
spożywczych
scharakteryzować zasady planowania
posiłków zgodnie z normami żywienia
określić techniki przygotowania śniadań
dostosować formy podawania śniadań do
oczekiwań gości;
dobrać zastawę stołową do menu
opisać zagrożenia związane z
występowaniem szkodliwych czynników w
gastronomicznym środowisku pracy
wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w
środowisku pracy na organizm człowieka
wskazać rozwiązania zmniejszające
uciążliwość pracy na stanowiskach pracy w
gastronomii

Nauczyciel ocenia prace pisemne wg następującej skali, w zależności od stopnia spełnienia wymagań edukacyjnych:

celujący
100 %

+ bardzo dobry
97 - 99 %

bardzo dobry
87 – 96 %

+ dobry
84 – 86 %

dobry
74 – 83 %

+ dostateczny
71 – 73 %

dostateczny
60 – 70 %

+ dopuszczający
57 – 59 %

dopuszczający
46 – 56 %

niedostateczny
45 % i poniżej

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA
OCENA: CELUJĄCY (6)
Uczeń:









bezbłędnie odpowiada na wszystkie pytania,
wykazuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
posiada wiadomości ze źródeł poza podręcznikowych,
posiada umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów i zjawisk,
proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania klasy,
swobodnie posługuje się językiem fachowym,
samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych/ został finalistą lub laureatem olimpiady lub konkursu przedmiotowego

OCENA: BARDZO DOBRY (5)
Uczeń:









odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania,
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poziomu P i PP
częściowo wykazuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
sprawnie i samodzielnie wykorzystuje zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretycznie i praktycznie określone w programie nauczania,
wykorzystuje różne źródła informacji,
poprawnie posługuje się językiem fachowym,
stosuje zasady racjonalnego żywienia

OCENA: DOBRY (4)
Uczeń:








odpowiada poprawnie na wszystkie pytania,
nie opanował w pełni wiadomości objętych programem nauczania (wiedza z poziomu P i niepełna z poziomu PP),
wykazuje wiedzę i umiejętności w ograniczonym zakresie wykraczające poza program nauczania,
poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami przy niewielkiej pomocy nauczyciela,
rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
poprawnie posługuje się językiem fachowym,
korzysta w niewielkim stopniu ze źródeł poza podręcznikowych,

OCENA: DOSTATECZNY (3)
Uczeń:






opanował częściowo wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania (wiedza z poziomu P),
odpowiada na pytania przy pomocy nauczyciela,
w niewielkim stopniu posługuje się językiem fachowym
rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
zna, ale nie korzysta z żadnych źródeł poza podręcznikowych,

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY (2)
Uczeń:






opanował tylko niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania (wiedza z poziomu P),
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 podręcznikowych,
posługuje się w niewielkim stopniu językiem fachowym

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

