
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Zawód: Kucharz
Przedmiot: Podstawy działalności branży gastronomicznej
Klasa:III

Ocena Nazwa działu/ wymagania
Działalność gospodarcza

Dopuszczający Uczeń:
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działalności 
gospodarczej;
- wylicza działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej( wniosek CEIDG, deklaracje podatkowe i 
ubezpieczeniowe,księgi rachunkowe i inne);
- zna podstawowe zagadnienia dotyczące działalności regulowanej i 
prawa autorskiego;

Dostateczny Uczeń:
-wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działalności 
gospodarczej;
- wylicza działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej i krótko je charakteryzuje;
- wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące działalności regulowanej 
i prawa autorskiego;
- potrafi wypełnić np. wniosek CEIDG, deklarację podatkową i 
inne( przy niewielkiej pomocy nauczyciela);

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące działalności 
gospodarczej;
- wylicza działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej i dokonuje ich charakteryzacji;
- wyjaśnia poznane zagadnienia dotyczące działalności regulowanej i 
prawa autorskiego;
- potrafi wypełnić wnioski i deklaracje potrzebne do uruchomienia 
działalności gospodarczej(samodzielnie);
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działalności 
gospodarczej;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje wszystkie poznane pojęcia dotyczące działalności 
gospodarczej;
- wylicza wszystkie działania, jakie należy podjąć w celu uruchomienia 
działalności gospodarczej i dokonuje ich charakteryzacji;



- wyjaśnia wszystkie poznane zagadnienia dotyczące działalności 
regulowanej i prawa autorskiego;
- potrafi wypełnić wszystkie  wnioski i deklaracje potrzebne do 
uruchomienia działalności gospodarczej(samodzielnie);
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działalności 
gospodarczej;
- analizuje i porównuje sytuacje związane z zakładanie własnej 
działalności gospodarczej;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące działalności gospodarczej;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań wykorzystując zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

Działania przedsiębiorcy
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy;
- wylicza m.in. podstawowe działania marketingowe firmy, stan 
posiadania firmy i inne;
- zna podstawową dokumentację związaną z prowadzeniem firmy;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy;
- wylicza m.in. podstawowe działania marketingowe firmy, stan 
posiadania firmy i krótko je charakteryzuje;
- zna podstawową dokumentację związaną z prowadzeniem firmy, 
potrafi ją zastosować w praktyce( przy pomocy nauczyciela);

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące działań 
przedsiębiorcy;
- wylicza m.in. poznane działania marketingowe firmy, stan posiadania 
firmy i dokonuje charakteryzacji tych pojęć;
- sprawnie stosuje poznaną dokumentację związaną z prowadzeniem 
firmy(samodzielnie);
- porównuje możliwości funkcjonowania na rynku przedsiębiorców;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działania przedsiębiorcy;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia  i definiuje wszystkie poznane pojęcia związane z 
działaniem przedsiębiorcy;
- wylicza wszystkie poznane działania marketingowe, stan posiadania 
firm itp. i dokonuje ich charakteryzacji;
- sprawnie i samodzielnie stosuje poznaną dokumentację związaną z 
prowadzenie firmy;
- analizuje i porównuje możliwości funkcjonowania na rynku 
przedsiębiorców;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące działania przedsiębiorcy;



Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe dotyczące działania przedsiębiorcy;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

Człowiek wśród ludzi
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące funkcjonowania 
jednostki(przedsiębiorcy) w społeczeństwie np. komunikacja, stres, 
asertywność, osobowość i inne;
- wylicza m.in. mechanizmy regulujące postawy człowieka, rodzaje 
konfliktów społecznych i inne;
- wskazuje m.in. podstawowe potrzeby człowieka;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich;
- wylicza i krótko charakteryzuje m.in. mechanizmy regulujące postawy 
człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i inne;
- wskazuje i wyjaśnia np. podstawowe potrzeby człowieka, przyczyny 
problemów z komunikacją i inne;

Dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje poznane pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich;
- wylicza i charakteryzuje m.in. mechanizmy regulujące potrzeby 
człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i inne;
- wskazuje, wyjaśnia i porównuje np. podstawowe potrzeby człowieka, 
przyczyny problemów z komunikacją i inne;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące relacji międzyludzkich;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia i definiuje  wszystkie poznane pojęcia dotyczące relacji 
międzyludzkich;
- wylicza, charakteryzuje i porównuje np. mechanizmy regulujące 
potrzeby człowieka, grupy społeczne, rodzaje konfliktów społecznych i 
inne;
- wskazuje, wyjaśnia i analizuje np. przyczyny problemów z 
komunikacją i inne;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące relacji międzyludzkich;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe  dotyczące relacji międzyludzkich;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności.

                                                                



                                                                                          
                                                                                 
                                                                                          
                                   


