
WYMAGANIA EDUKACYJNE
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych        
Przedmiot: Usługi gastronomiczne 
Klasa 4.

Ocena Nazwa działu / wymagania

Usługi gastronomiczne

Dopuszczający

Uczeń:

 wymienia podział kart menu według ich przeznaczenia
 zna podział zakładów gastronomicznych
 wymienia poszczególne rodzaje usług
 wylicza zakres usług świadczonych przez gastronomię
 wymienia pomieszczenia w zakładzie gastronomicznym
 zna zasady sprzedaży usług
 zna zasady przyjmowania reklamacji usług
 zna zasady planowania usług
 zna metody i techniki obsługi konsumentów
 rozpoznaje asortyment zastawy stołowej
 zna zasady ustawiania stołów
 wymienia zasady dekoracji stołów
 wymienia rodzaje bielizny stołowej

Dostateczny

spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:

 wyjaśnia podział kart menu według ich przeznaczenia
 porządkuje informacje zawarte w karcie
 rozróżnia poszczególne rodzaje usług
 przedstawia powiązania poszczególnych pomieszczeń w zakładzie
 gastronomicznym
 definiuje zakres świadczonych usług przez gastronomię otwartą i 

zamkniętą
 opisuje oferty usług
 wyjaśnia pojecie promocji usług
 definiuje zasady kalkulacji usług gastronomicznych
 identyfikuje zasady sprzedaży usług
 opisuje zasady przyjmowania reklamacji usług
 opisuje układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego dla bezpieczeństwa 

pracowników, bezpieczeństwa i jakości  produkcji oraz wyników 
ekonomicznych zakładu gastronomicznego

 zna zasady planowania usług
 zna metody i techniki obsługi konsumentów
 zna zasady ustawiania stołów



 rozpoznaje asortyment zastawy stołowej
 wymienia zasady dekoracji stołów
 wymienia rodzaje bielizny stołowej

Dobry

spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

 konstruuje karty menu typu klasycznego i nowoczesnego
 sporządza ofertę usługi zgodną ze zleceniem klienta zakładu 

gastronomicznego

 opracowuje oferty usług gastronomicznych w ramach działań 
marketingowych zakładu gastronomicznego

 określa zasady kalkulacji usług gastronomicznych
 stosuje programy komputerowe do kalkulacji kosztów

 stosuje metody obsługi w zależności od typów klientów

 określa procedury reklamacji usług

 przedstawia znaczenie rozwiązań funkcjonalnych zakładu 
gastronomicznego dla bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa i 
jakości produkcji oraz wyników ekonomicznych zakładu gastronomicznego

 stosuje programy komputerowe do planowania usług
 stosuje metody i techniki obsługi konsumentów

 oblicza powierzchnię stołu w zależności od liczby gości

 rysuje szkic ustawienia stołów

 charakteryzuje zasady dekoracji stołów

 charakteryzuje zasady doboru urządzeń i sprzętu do wykonania usług 
gastronomicznych

 odróżnia i charakteryzuje bieliznę stołową

 odróżnia i charakteryzuje zastawę stołową

Bardzo dobry

spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:

 analizuje karty menu
 dobiera proponowane działania promocyjne do typu klienta
 przygotowuje prezentację usług zgodnie z zasadami
 zaproponuje działania promocyjne usług
 kalkuluje koszty przyjęć okolicznościowych - usług gastronomicznych
 przygotowuje procedury reklamacji usług
 analizuje znaczenie rozwiązań funkcjonalnych zakładu gastronomicznego 

dla bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa i jakości produkcji oraz 
wyników ekonomicznych zakładu gastronomicznego

 dobiera metodę obsługi do świadczonych usług gastronomicznych
 opracowuje szkic rozmieszczenia gości w zależności od rodzaju 

przyjęć
 proponuje dekorację sali stosownie do świadczonej usługi
 planuje bieliznę i zastawę stołową na przyjęcie różnego typu
 dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych
 oblicza ilość sprzętu niezbędnego do wykonania usługi gastronomicznej
 planuje sprzęt i urządzenia do wykonania usługi gastronomicznej

Celujący spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:



 samodzielnie projektuje i przedstawia kartę menu do wybranego zakładu 
gastronomicznego

 samodzielnie planuje oferty usług gastronomicznych
 projektuje układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego
 samodzielnie projektuje dekorację stołów i sali stosownie do świadczonej 

usługi
 samodzielnie planuje bieliznę  i zastawę stołową na przyjęcie różnego typu
 samodzielne planuje i oblicza ilość sprzętu niezbędnego do wykonania 

usługi gastronomicznej
 analizuje i rozwiązuje zadania problemowe
 przewodzi grupie uczniów w rozwiązywaniu zadań - lider
 samodzielnie organizuje pracę bez zastrzeżeń

;


