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Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu 
PRZEDMIOTOWY 

SYSTEM 
OCENIANIA 

  
Klasa: 2 HU 

Przedmiot: Obsługa informatyczna w hotelarstwie  
 

 
I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania 

W trakcie zajęć z obsługi informatycznej w hotelarstwie uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: 
- ze sprawdzianów praktycznych 
- z odpowiedzi ustnej 
- z pisemnych prac elektronicznych (referat, sprawozdanie, opracowanie) 
- za aktywność 

• Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 

• Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe. 

• Sprawdzian przeprowadza się po zrealizowaniu działu programowego. 

• Sprawdzian zapowiadany jest co najmniej jeden tydzień przed terminem jego przeprowadzenia. 

• Uczeń powinien być zapoznany z kryteriami stosowanymi przy ocenianiu danego sprawdzianu. 

• Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać z całą klasą ma obowiązek zaliczyć go w okresie dwóch tygodni od powrotu do szkoły (termin poprawy wyznacza 
nauczyciel, przy czym może to być poza godzinami zajęć lekcyjnych np. w ramach konsultacji indywidualnych ustalonych przez nauczyciela). 

• Niepoddanie się tej formie sprawdzania osiągnięć jest równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej. 

• W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu lub uzasadnionej nieobecności klasy – termin zostaje uzgodniony ponownie (nie 
obowiązuje wtedy termin tygodniowego wyprzedzenia). 

• Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności 
nauczyciela lub klasy w szkole). 

• Na koniec semestru nie przewiduje się końcowego sprawdzianu zaliczeniowego. 

• Prace praktyczne przy komputerze są formą sprawdzania wiadomości i umiejętności   ucznia. 
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• Praca praktyczna może obejmować maksymalnie trzy jednostki tematyczne 

• materiał będący tematem pracy domowej 

• materiał będący tematem lekcji bieżącej  

• Uczeń powinien przynajmniej raz w semestrze uczestniczyć w praktycznej formie sprawdzianu wiadomości i umiejętności z danego działu.  

• Elektroniczne - pisemne prace domowe stanowić mogą także formę sprawdzania wiadomości i umiejętności. 

• Praca domowa ucznia powinna być wykonana lub oddana w terminie. 

• Niewykonanie lub nieoddanie pracy w terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia termin 
oddania pracy przesunięty jest na najbliższą lekcje na której jest obecny). 

• Zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów). Zgłoszenie nie 
przygotowania do lekcji nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji bieżącej i powinno być dokonane przed lekcją. 

• Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawy oceny ze sprawdzianu tylko jeden raz w semestrze. Poprawiona ocena jest odnotowywana w dzienniku obok 
poprawionej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. 

• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia, lecz nie podlega ocenie sposób jego prowadzenia.   
Sklasyfikowanie ucznia odbywa się na podstawie co najmniej trzech ocen uzyskanych w jednym semestrze roku szkolnego tym co najmniej jednej pracy praktycznej przy 
komputerze oraz co najmniej jednej oddanej pracy domowej. 
Ocena roczna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w danym roku szkolnym (pierwszy i drugi semestr). 
 
 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są zgodnie z następującymi zasadami: 
 

1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim: 
• zmniejszenie ilości ćwiczeń oraz ich zakresu i stopnia trudności  
• dzielenie materiału nauczania na mniejsze partie i wyznaczenie dłuższego czasu na ich opanowanie 
• wydłużenie czasu na wykonanie ćwiczenia lub sprawdzianu  
• częsty kontakt z uczniem w trakcie samodzielnej pracy, udzielanie dodatkowych wyjaśnień oraz ewentualna pomoc 

2. Dysleksja: 

• ograniczenie tekstów do czytania do niezbędnego minimum 

• stosowanie testów wyboru (pozwoli to uczniowi skoncentrować się na zadanej tematyce, a nie na poprawności pisania) 

• preferowanie ćwiczeń i sprawdzianów w formie praktycznej 

• unikanie tzw. „wyrywania” do odpowiedzi 
3. Dysgrafia, dysortografia: 

• możliwość wykonania ewentualnych prac pisemnych przy komputerze 
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4. Niedosłuch: 

• umieszczenie ucznia jak najbliżej nauczyciela, najlepiej przy pierwszym stanowisku komputerowym 

• postawa nauczyciela zawsze twarzą do ucznia 

• organizowanie pracy ucznia małymi partiami materiału 
5. Słabe widzenie: 

• wyposażenie stanowiska komputerowego w monitor z dobrą grafiką 

• zapewnienie uczniowi prawidłowego oświetlenia do pracy przy komputerze 
6. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej: 

• prowadzenie zajęć w sposób zadaniowy 

• stosowanie krótkich, pojedynczych poleceń 

• stawianie uczniowi jasnych wymagań 

• ograniczenie liczby bodźców 

7. Zespół Aspergera: 

• organizowanie pracy ucznia małymi partiami materiału 

• ośmielanie ucznia, zachęcanie do udziału w lekcji przez jasne komunikaty 

• chwalenie ucznia za postępy w nauce 

• ograniczenie „mowy ciała” w kontakcie osobistym 
8. Choroby psychiczne: 

• stosowanie łagodniejszych kryteriów oceniania w zakresie tych sprawności i umiejętności, które sprawiają uczniowi szczególne problemy 

• wprowadzenie dodatkowych ćwiczeń dostosowanych oraz zalecanych przez poradnię dla danej osoby 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obliguje do realizacji określonych zadań związanych z 
zorganizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Zajęcia w tej formie będą realizowane po decyzji dyrektora szkoły podjętej w porozumieniu z organem prowadzącym, z wykorzystaniem w szczególności: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 
www.epodręczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela. 
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1. Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 

a) monitorowanie postępów uczniów może być realizowane poprzez zlecanie uczniom wykonania: prezentacji multimedialnej, opracowania tematu, wypracowania, 
rozwiązywania zadania np. obliczeniowego oraz innych zadań wskazanych przez nauczyciela, 

b) weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać się poprzez: testy online np. z wykorzystaniem Formularzy Google, platformę Moodle, zadania rozwiązywane 
przez uczniów w zeszytach i przesłane do oceny w postaci zdjęć oraz innych form wskazanych przez nauczyciela; nie wykonanie zadania zleconego przez nauczyciela we 
wskazanym terminie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

Zobowiązuje się nauczycieli do stosowania w dzienniku lekcyjnym kategorii ocen z dopiskiem „e-nauczanie”, opisu ocen adekwatnego do zleconego uczniom zadania oraz 
ujęcia tych kategorii ocen w przedmiotowym systemie oceniania danego przedmiotu. 

2. Przy ocenianiu pracy zdalnej uczniów będą też nagradzane ich postawy – pilność i terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność. 
3. Nauczyciel podejmuje starania, by określać aktywności ucznia, które pozwolą stwierdzić, czy zapoznał się ze wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego 

pracy. Takimi aktywnościami mogą być m.in.: 
a) przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami, 
b) wypowiedź ucznia na forum, 
c) udział w dyskusjach on-line, 
d) rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów. 

4. Szkoła zadania dydaktyczne realizować będzie w szczególności w formie udostępniania materiałów w postaci dokumentów PDF, prezentacji multimedialnych, platform 
edukacyjnych, np. Moodle, wideokonferencji, linków do stron z zadaniami, filmami i innymi materiałami edukacyjnymi. 

5. Uwzględnia się różnorodne formy komunikacji elektronicznej, aby zapewnić wymianę bieżących informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia. Może to być 
na przykład komunikacja za pośrednictwem: 
a) dzienników elektronicznych; 
b) poczty elektronicznej, list dyskusyjnych; 
c) forum na platformie elektronicznego wspomagania zajęć; 
d) forum społecznościowego. 

 

 

 

 

 

 

II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
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Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 Przygotowanie zestawu komputerowego w miejscu pracy  

Zna przepisy BHP w szkolnej 
pracowni komputerowej, 
zna regulamin pracy w pracowni. 
Potrafi wykorzystywać 
podstawowe standardy obsługi 
Pulpitu za pośrednictwem myszy 
i klawiatury . Potrafi w 
podstawowym zakresie 
administrować stacją roboczą.  
 

Zna przepisy BHP w szkolnej 
pracowni komputerowej, 
zna regulamin pracy w pracowni. 

Zna podstawowe podzespoły 
komputera,  potrafi przedstawić 
współdziałanie wybranych 
elementów komputera. Potrafi 
wykorzystywać podstawowe 
standardy obsługi Pulpitu za 
pośrednictwem myszy i 
klawiatury . Potrafi w 
podstawowym zakresie 
administrować stacją roboczą 

Zna przepisy BHP w szkolnej 
pracowni komputerowej, 
zna regulamin pracy w pracowni. 
Zna podstawowe podzespoły 
komputera,  potrafi przedstawić 
współdziałanie wybranych 
elementów komputera. Potrafi 
zestawić podstawowe elementy 
komputera. Potrafi 
wykorzystywać podstawowe 
standardy obsługi Pulpitu za 
pośrednictwem myszy i 
klawiatury . Potrafi w 
podstawowym zakresie 
administrować stacją roboczą . 

Potrafi zainstalować wewnętrzne 

komponenty sprzętowe.  

Zna przepisy BHP w szkolnej 
pracowni komputerowej, 
zna regulamin pracy w pracowni. 
Zna podstawowe podzespoły 
komputera,  potrafi przedstawić 
współdziałanie wybranych 
elementów komputera. Potrafi 
zestawić podstawowe elementy 
komputera. Potrafi 
wykorzystywać podstawowe 
standardy obsługi Pulpitu za 
pośrednictwem myszy i 
klawiatury . Potrafi w 
podstawowym zakresie 
administrować stacją roboczą . 
potrafi zainstalować i usunąć 
aplikacje . Zna podstawowe prawa 
dostępu do plików i folderów 
umieszczonych na serwerze 
plików. Potrafi zainstalować 
wewnętrzne komponenty 
sprzętowe. 

Zna przepisy BHP w szkolnej 
pracowni komputerowej, 
zna regulamin pracy w pracowni. 
Zna podstawowe podzespoły 
komputera,  potrafi przedstawić 
współdziałanie wybranych 
elementów komputera. Potrafi 
zestawić podstawowe elementy 
komputera. Potrafi dokonać 
klasyfikacji oprogramowania ze 
względu na jego funkcje. Potrafi 
wykorzystywać podstawowe 
standardy obsługi Pulpitu za 
pośrednictwem myszy i 
klawiatury . Potrafi w 
podstawowym zakresie 
administrować stacją roboczą . 
potrafi zainstalować i usunąć 
aplikacje . Potrafi samodzielnie 
dokonywać skojarzenia pliku z 
aplikacją . Potrafi samodzielnie 
zainstalować urządzenie  
zewnętrzne, w tym drukarkę. Zna 
podstawowe prawa dostępu do 
plików i folderów umieszczonych 
na serwerze plików. Potrafi 
zainstalować wewnętrzne 
komponenty sprzętowe. Rozumie 
istotę przemian związanych z 
tworzeniem się społeczeństwa 
informacyjnego.  
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Wykorzystanie oprogramowania biurowego w hotelarstwie  

Uczeń potrafi uruchomić i 
zamknąć program Microsoft Excel, 
korzysta z funkcji dostępnych 
z paska narzędzi, zakłada komórki 
tekstowe i cyfrowe, porusza się po 
arkuszu, formatuje komórki w 
arkuszu, kopiuje i przenosi dane 
w arkuszu i między arkuszami, 
wykonuje obliczenia przy użyciu 
arkusza 

Uczeń potrafi uruchomić i zamknąć 
program Microsoft Excel, korzysta z 
funkcji dostępnych z paska narzędzi, 
zakłada komórki tekstowe i cyfrowe, 
porusza się po arkuszu, formatuje 
komórki w arkuszu, kopiuje i 
przenosi dane w arkuszu i między 
arkuszami, wykonuje obliczenia przy 
użyciu arkusza, stosuje wszystkie 
formuły do dokonywania obliczeń w 
arkuszu, stosuje funkcje do 
dokonywania obliczeń w arkuszu. 

Uczeń potrafi uruchomić i 
zamknąć program Microsoft Excel, 
korzysta z funkcji dostępnych 
z paska narzędzi, zakłada komórki 
tekstowe i cyfrowe, porusza się po 
arkuszu, formatuje komórki w 
arkuszu, kopiuje i przenosi dane 
w arkuszu i między arkuszami, 
wykonuje obliczenia przy użyciu 
arkusza, stosuje wszystkie formuły 
do dokonywania obliczeń w 
arkuszu, stosuje funkcje do 
dokonywania obliczeń w arkuszu, 
tworzy wykresy na podstawie 
arkusza, prezentuje wyniki przy 
pomocy wykresów, oblicza podatki 
przy pomocy arkusza 
kalkulacyjnego 

Uczeń potrafi uruchomić i zamknąć 
program Microsoft Excel, korzysta z 
funkcji dostępnych z paska narzędzi, 
zakłada komórki tekstowe 
i cyfrowe, porusza się po arkuszu, 
formatuje komórki w arkuszu, 
kopiuje i przenosi dane w arkuszu i 
między arkuszami, wykonuje 
obliczenia przy użyciu arkusza, 
stosuje wszystkie formuły do 
dokonywania obliczeń w arkuszu, 
stosuje funkcje do dokonywania 
obliczeń w arkuszu, tworzy wykresy 
na podstawie arkusza, prezentuje 
wyniki przy pomocy wykresów, 
oblicza podatki przy pomocy 
arkusza kalkulacyjnego, dokonuje 
kalkulacji kosztów, preliminarza 
imprezy, oblicza koszty pośrednie i 
bezpośrednie, wykorzystuje arkusz 
jako bazę danych, 

Uczeń potrafi uruchomić i zamknąć 
program Microsoft Excel, korzysta 
z funkcji dostępnych z paska 
narzędzi, zakłada komórki 
tekstowe i cyfrowe, porusza się po 
arkuszu, formatuje komórki w 
arkuszu, kopiuje i przenosi dane 
w arkuszu i między arkuszami, 
wykonuje obliczenia przy użyciu 
arkusza, stosuje wszystkie formuły 
do dokonywania obliczeń w 
arkuszu, stosuje funkcje do 
dokonywania obliczeń w arkuszu, 
tworzy wykresy na podstawie 
arkusza, prezentuje wyniki przy 
pomocy wykresów, oblicza podatki 
przy pomocy arkusza 
kalkulacyjnego, dokonuje kalkulacji 
kosztów, preliminarza imprezy, 
oblicza koszty pośrednie i 
bezpośrednie, wykorzystuje arkusz 
jako bazę danych, potrafi sortować 
i filtrować dane. 

Pozyskiwanie informacji z sieci  

Zna pojęcia i zagadnienia: System 
Nazw Domen, protokół usługi, 
lokalizacja URL, Intranet 
zna podstawowe usługi sieci 
Internet związanych  z  
gastronomią Potrafi “serfować “ po 
profesjonalnych portalach 
gastronomicznych.  

 

Zna pojęcia i zagadnienia: System 
Nazw Domen, protokół usługi, 
lokalizacja URL, Intranet 
zna podstawowe usługi sieci 
Internet związanych  z  
gastronomią Potrafi “serfować “ po 
profesjonalnych portalach 
gastronomicznych.  
potrafi efektywnie korzystać z 

Zna pojęcia i zagadnienia: System 
Nazw Domen, protokół usługi, 
lokalizacja URL, Intranet 
zna podstawowe usługi sieci 
Internet związanych  z  
gastronomią Potrafi “serfować “ po 
profesjonalnych portalach 
gastronomicznych.  
potrafi efektywnie korzystać z 

Zna pojęcia i zagadnienia: System 
Nazw Domen, protokół usługi, 
lokalizacja URL, Intranet 
zna podstawowe usługi sieci Internet 
związanych  z  gastronomią , oraz 
funkcje komputerów  i  routerów 
potrafi  samodzielnie zestawić 
połączenie za pomocą programu  
Dial-Up Networking. Potrafi 

Zna pojęcia i zagadnienia: System 
Nazw Domen, protokół usługi, 
lokalizacja URL, Intranet 
zna podstawowe usługi sieci Internet 
związanych  z  gastronomią , oraz 
funkcje komputerów  i  routerów 
potrafi  samodzielnie zestawić 
połączenie za pomocą programu  
Dial-Up Networking. Potrafi 



Rok Szkolny 2020/2021 

7 

 

możliwości oferowanych przez  
portale internetowe 
 

możliwości oferowanych przez  
portale internetowe 

wie, jak efektywnie gromadzić 
informacje w trakcie przeglądania  
zasobów 
 

 

“serfować “ po profesjonalnych 
portalach gastronomicznych.  
zna mechanizm interpretacji 
dokumentów HTML i zastosowaanie  
wtyczek 
potrafi określić rolę przeglądarki jako 
klienta aplikacji działającej po 
stronie serwera 
potrafi  samodzielnie konfigurować 
ustawienia przeglądarki w tym 
sposób połączenia z siecią globalną 
wie, jak efektywnie gromadzić 
informacje w trakcie przeglądania  
zasobów 
potrafi efektywnie korzystać z 
możliwości oferowanych przez  
portale internetowe potrafi  
samodzielnie rozwiązywać 
podstawowe problemy związane z 
obsługą poczty  elektronicznej 
 

“serfować “ po profesjonalnych 
portalach gastronomicznych.  
zna mechanizm interpretacji 
dokumentów HTML i zastosowaanie  
wtyczek 
potrafi określić rolę przeglądarki jako 
klienta aplikacji działającej po stronie 
serwera 
potrafi  samodzielnie konfigurować 
ustawienia przeglądarki w tym 
sposób połączenia z siecią globalną 
wie, jak efektywnie gromadzić 
informacje w trakcie przeglądania  
zasobów 
potrafi efektywnie korzystać z 
możliwości oferowanych przez  
portale internetowe 
potrafi korzystać z zasobów 
informacyjnych przydatnych  w 
różnych obszarach   
potrafi  samodzielnie rozwiązywać 
podstawowe problemy związane z 
obsługą poczty  elektronicznej 
potrafi  założyć konto i korzystać z 
poczty elektronicznej za 
pośrednictwem portalu 
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Obsługa programu hotelowego 
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Potrafi dokonać następujących 
czynności w programie CHART 
HOTEL :  
-rezerwacja klienta lub grupy gości, -
- obsługa grafiku rezerwacji    
odnotowanie najważniejszych 
informacji w programie : nr pokoju, 
zaliczka , indywidualne życzenia 
klienta . 
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