
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) i wymagania edukacyjne. 

Zasady ogólne dla przedmiotów zawodowych 

w zawodzie technik hotelarstwa, 422402, 341[04] 

 

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o: 

 podstawę programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402, 341[04] 

określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

 Szkolny program nauczania technik hotelarstwa 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący integralną część Statutu Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich 

Opracowany PSO zawiera następujące elementy: 

I. Cele PSO,  

II. Obszary oceniania,  

III. Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zasady oceniania, 

IV. Wymagania edukacyjne ogólne, 

V. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów 

 z dysfunkcjami, 

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania  

1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowania ich osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu 

do treści nauczania i celów szczegółowych zawartych w podstawie programowej  

i programie nauczania oraz standardów egzaminacyjnych, 

2. Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji o postępach ucznia, problemach 

związanych z przyswajaniem wiedzy oraz stopniu nabytych umiejętności. 

 

II. Obszar podlegający ocenianiu  
1. Wiedza przedmiotowa i spełnienie wymagań edukacyjnych,  

2. Umiejętności określone w podstawie programowej, 

3. Postawa ucznia: jego wkład pracy, zaangażowanie, motywacja i aktywność na lekcji. 

 

III. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zasady oceniania 

 

Przy sprawdzeniu osiągnięć i postępów uczniów obowiązuje obiektywizm, indywidualizm, 

konsekwencja, systematyczność i jawność. Według Niemierko wyodrębnia się cztery poziomy 

osiągania celów: 

 

A. Zapamiętywanie informacji 

B. Rozumienie wiadomości  

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych 

 

III.1. Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności: 

Podstawowymi formami oceny wiedzy i umiejętności ucznia są odpowiedzi ustne, sprawdziany 

pisemne, kartkówki i wykonane samodzielnie ćwiczenia. 

1. Odpowiedzi ustne: 

 ocenie podlega rzeczowość, poprawność merytoryczna i językowa wypowiedzi, umiejętność 

logicznego myślenia i argumentowania, 

 odpowiedź ustna dotyczy przerabianego zakresu działu programowego, 



 dodatkowe pytania naprowadzające formułowane przez nauczyciela wpływają na obniżenie 

oceny całości wypowiedzi ucznia, 

 oceny za wypowiedź ustną nie podlega poprawie. 

2. Formy pisemne: 

a) sprawdziany pisemne: 

 przeprowadzane zazwyczaj jako podsumowanie przerobionych działów programowych, 

 zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

 są obowiązkowe dla wszystkich. Uczeń nie może wtedy zgłosić nieprzygotowania, 

natomiast   uczeń nieobecny musi zaliczyć ten sprawdzian w terminie ustalonym  

z nauczycielem najpóźniej do 2 tygodni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu. 

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może przedłużyć termin, 

 nie przystąpienie do sprawdzianu pisemnego ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną, 

 sprawdzian pisemny może mieć formę testu, opisową lub zadań praktycznych, 

 poprawa oceny ze sprawdzianu jest dobrowolna i powinna się odbyć w ciągu 2 tygodni od 

momentu wpisania oceny do dziennika. Formę poprawy ustala nauczyciel. Klasyfikując 

ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę, którą uczeń uzyskał w wyniku poprawy i tym 

samym uwzględnia postęp ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

 niesamodzielna praca ucznia podczas prac pisemnych jest równoznaczna z odebraniem 

pracy i wpisaniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

b) kartkówki, samodzielne wykonane ćwiczenia: 

 krótka, pisemna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności z materiału bieżącego, 

 wiedza i umiejętności uczniów, którzy byli nieobecni lub otrzymali ocenę niedostateczną 

sprawdzana jest w innej formie tzn. w wypowiedzi ustnej lub w sprawdzianie pisemnym. 

Przy sprawdzaniu prac pisemnych ocenia się rzeczowość, przejrzystość, poprawność merytoryczną 

i umiejętność logicznego myślenia i argumentowania. 

 

 

Skala przeliczania uzyskanych punktów ze sprawdzianów, kartkówek, ćwiczeń , zadań itp. na 

oceny cząstkowe  

 

Ocena  % maksymalnej ilości punktów  

celujący wykracza poza wymagania 

programowe  

bardzo dobry od 91% do 100% 

dobry od 76% do 90% 

dostateczny od 56% do 75% 

dopuszczający od 40% do 55% 

niedostateczny  od 0 do 39% 

 

3. Praca ucznia na lekcji: ocenia się stopień zaangażowania, umiejętność pracy w zespole, sposób 

prezentacji pracy własnej i zespołowej. 

 

4. Prace domowe: ocenia się samodzielność, zrozumienie problemu, umiejętność korzystania 

 z różnych źródeł wiedzy. 

 

5.  Inne dodatkowe: opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, udział w konkursach 

 i olimpiadach, prace projektowe, wymagania formalne (zeszyty ćwiczeń). 

 

6. Na przedmiotach prowadzonych z wykorzystaniem komputera ocenie podlegają efekty pracy 

wykonane w konkretnych programach użytkowych. 

 



III.2. Nieprzygotowanie do lekcji: 

 przed rozpoczęciem lekcji uczeń może zgłosić nieprzygotowanie raz lub dwa razy 

w semestrze (jedno nieprzygotowanie przysługuje uczniom gdy lekcje odbywają się raz 

w tygodniu, dwa nieprzygotowania przysługują uczniom, gdy lekcje odbywają się dwa lub 

więcej razy w tygodniu), bez możliwości przeniesienia nieprzygotowania na kolejny 

semestr, ilość zgłoszonych nieprzygotowań w ramach limitu nie wpływa na ocenę 

śródroczną lub roczną, 

 uczeń zgłasza nieprzygotowanie pisemnie na początku zajęć, 

 nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku lekcyjnym. 

 

III.3. Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej: 

 podstawą ustalania oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ocen cząstkowych  

o decydującym udziale ocen uzyskanych z podstawowych form oceniania (tj. odpowiedzi 

ustnych, sprawdzianów pisemnych, kartkówek i wykonywanych samodzielnie ćwiczeń),  

 przy ustalaniu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe 

wystawione w ciągu roku,  

 uczeń powinien z podstawowych form oceniania uzyskać co najmniej 3 oceny cząstkowe  

w ciągu semestru.  

 

 

Tabela z przelicznikiem średniej ocen cząstkowych na oceny roczne/ śródroczne 

 

Ocena roczna/śródroczna  Średnia ocen cząstkowych 

Celujący Powyżej 5,01 

Bardzo dobry 4,61-5,00 

Dobry  3,61-4,60 

Dostateczny 2,61-3,60 

Dopuszczający 1,81-2,60 

Niedostateczny 1,8 i niżej 

 

 

IV. Wymagania edukacyjne ogólne  

Uczeń uzyskuje odpowiednią ocenę w zależności od spełnienia określonych wymagań 

edukacyjnych. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne obowiązujące przy ocenia bieżącej oraz ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej: 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy :  

 został laureatom olimpiad przedmiotowych, 

 w pełni opanował materiał przewidywany programem nauczania, 

 jego wypowiedzi są wyczerpujące pod względem merytorycznym, 

 swobodnie operuje pojęciami danego przedmiotu i wyciąga właściwe wnioski, 

 aktywne uczestniczy w lekcjach,  

 jego wiedza jest z poziomu ponadpodstawowego określanego w wymaganiach 

edukacyjnych. 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy: 

 w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania  

 wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów. 



 wykorzystuje różne źródła wiedzy, 

 jego wiedza jest z poziomów podstawowego i ponadprogramowego określanych  

w wymaganiach edukacyjnych. 

 

Uczeń otrzyma ocenę dobrą, gdy: 

 jego wiedza jest z poziomu podstawowego i ma niewielkie braki z poziomu 

ponadpodstawowego określonych w  wymaganiach edukacyjnych, 

 przedstawia treści poprawnie pod względem merytorycznym i języka przedmiotu,  

ale nie wyczerpuje zagadnienia w pełni, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

 umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

 cechuje go pozytywny stosunek do przedmiotu i aktywna postawa na lekcji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 

 zna najważniejsze pojęcia (posiada wiedzę z poziomu podstawowego określonego 

w wymaganiach edukacyjnych) 

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, 

 aktywność na lekcjach jest sporadyczna, 

 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązywać problemy, 

 odpowiedzi odbywają się przy niewielkich ukierunkowaniach nauczyciela, 

 w wypowiedzi zdarzają się nieliczne błędy rzeczowe i językowe. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

 posiadana wiedza jest niezbędna do realizacji celów przedmiotu i konieczna do dalszego 

kształcenia (zakres wiedzy z poziomu podstawowego określonego w wymaganiach 

edukacyjnych), 

 popełnia błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej 

prezentowania, 

 zna podstawowe pojęcia i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione 

pytania. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

 nie spełnia kryteriów określonych na ocenę dopuszczającą  

 nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu zajęć edukacyjnych, błędnie analizuje pojęcia 

i terminy, a posiadane przez ucznia braki są trudne do uzupełnienia i uniemożliwiają mu 

kontynuację nauki w następnej klasie lub ukończenie szkoły, 

 nie przygotowuje się do lekcji, odznacza się brakiem systematyczności i chęci do nauki 

oraz biernością na lekcjach, 

 nie rozumie i nie potrafi wykonać prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 

 

V. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z 

dysfunkcjami i dla uczniów mających trudności  w nauce. 
 

Metoda pracy w czasie zajęć lekcyjnych: 

 wolniejsze tempo pracy ( mniej zadań do wykonania lub wydłużony czas),  

 uwzględnianie poprawności toku rozumowania, a nie tylko prawidłowości wyniku 

końcowego – możliwość weryfikacji w odpowiedzi ustnej zadań wykonanych pisemnie, 

 możliwość wyboru formy sprawdzania wiadomości (forma pisemna/wypowiedź ustna), 



 stopniowanie trudności – unikanie pytań problemowych, zadawanie jasno sprecyzowanych 

pytań, 

 pomoc przy odpowiedzi – zadawanie większej ilości dodatkowych, pomocniczych pytań 

 wydłużanie czasu na udzielenie odpowiedzi, czasu na odczytanie informacji z projektu,  

z rysunku, schematu, 

 zachęcanie do poprawy zadań, aż do uzyskania sukcesu, 

 posługiwanie się zadaniami testowymi, rysunkami i schematami procesów zamiast formy 

opisowej, 

 częste sprawdzanie wiadomości, krótsze partie materiału, 

 

Metody pracy poza zajęciami lekcyjnymi: 

 udostępnianie materiałów pomocniczych do pracy w domu i na dodatkowych zajęciach, 

 umożliwianie wykonania obszernych zadań w domu, 

 informowane ucznia na lekcji, o czym będzie traktować temat następnych zajęć (żeby mógł 

w domu przeczytać tekst z podręcznika i aktywnie uczestniczyć w lekcji). 

 

    Zadania domowe: 

 umożliwianie wykonywania zadań i zagadnień, które ucznia interesują 

 dodatkowe zadania domowe umożliwiające utrwalenie wiadomości. 

 

Nauczyciel dostosowuje metody pracy do dysfunkcji ucznia i zaleceń poradni pedagogiczno-

psychologicznej. Nauczyciel, dostosowujący wymagania pod względem formy pomocy, ocenia 

ucznia według kryteriów obowiązujących i ogólnodostępnych. 

 

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie  

z procedurą ustaloną w statucie szkoły. Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę roczną wyższą, niż 

przewidywana, ma możliwość jej poprawy zgodnie z podanymi warunkami: 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień  

 i tylko w przypadku, gdy średnia ocen na podstawie, której została ustalona ocena 

proponowana jest powyżej oceny proponowanej co najmniej o 0,2 (np. średnia ocen 

cząstkowych min 2,2 – uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny proponowanej  

na ocenę dostateczną). 

2. Dodatkowe warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

 przystąpienie do wszystkich przeprowadzanych przez nauczyciela sprawdzianów w 

ustalonych terminach, 

 skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen cząstkowych, 

 systematyczna i aktywna praca ucznia na lekcjach, 

 nienaganne przygotowanie do lekcji od momentu wystawienia oceny proponowanej do    

momentu ewentualnej poprawy, 

3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z punktu 1 i 2, nauczyciel 

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu sprawdzianu pisemnego, obejmującego całość materiału zrealizowanego w ciągu 

roku szkolnego. 

5. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji nauczyciela. 

6. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 



7. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na umówiony z nauczycielem termin z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawy oceny. 

8. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych nauczyciel w porozumieniu z uczniem 

wyznacza dodatkowy termin poprawy. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela uczącego w umówionym terminie, poprawy może 

dokonać inny nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

10. Uczeń ma szansę jednokrotnej poprawy, chyba, że materiał został podzielony przez 

nauczyciela na mniejsze części. 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

VII. Niesklasyfikowanie i egzamin klasyfikacyjny – wg zasad wewnątrzszkolnego oceniania 

 & 5 pkt 6 WSO ZSP Nr 3 w Końskich. 

 

VIII. Egzamin poprawkowy – wg zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania & 5 pkt 4 WSO 

ZSP Nr 3 w Końskich. 

 

IX. Odwołanie od rocznej oceny ustalonej przez nauczyciela – wg zasad wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania & 9 WSO ZSP Nr 3 w Końskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Działalność recepcji” 
w zawodzie technik hotelarstwa nr 422402 

na rok szkolny 2013/14, 2014/15 
 wyjaśnić podstawową misję hotelarstwa; 

 rozróżnić  rodzaje i typy gości hotelowych; 

 określić potrzeby gości hotelowych; 

 określić zasady etykiety w kontaktach z gośćmi; 

 dobrać oferty do potrzeb gości; 

 rozróżnić oznakowanie bezpieczeństwa pomieszczeń i urządzeń w obiekcie hotelarskim; 

 scharakteryzować zasady ochrony przeciwpożarowej w obiekcie hotelarskim; 

 zanalizować zmiany zachodzące w branży; 

 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego. 

 określić rodzaje stanowisk występujących w służbie parterowej; 

 scharakteryzować zadania pracowników w zespole bezpośredniej obsługi gości; 

 określić wyposażenie techniczne recepcji; 

 określić zasady bhp na stanowiskach pracy w recepcji; 

 scharakteryzować  czynniki  niebezpieczne i szkodliwe występujące w środowisku pracy recepcji; 

 określić sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi występującymi w środowisku 
pracy recepcji; 

 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy recepcji na organizm człowieka; 

 zanalizować rezultaty działań. 

 określić funkcje recepcji w obiekcie hotelarskim; 

 określić sposoby przyjęcia rezerwacji usług hotelarskich; 

 scharakteryzować rodzaje rezerwacji; 

 zidentyfikować dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich; 

 określić zasady rezerwacji usług hotelarskich dla grup; 

 opisać czynności związane z cyklem obsługi gości w recepcji; 

 scharakteryzować procedury obsługi gości przyjeżdżających  – check in; 

 scharakteryzować procedury obsługi gości specjalnych; 

 określić zasady przyjmowania uwag i reklamacji gości; 

 scharakteryzować procedury obsługi gości wyjeżdżających – check out; 

 określić zasady współpracy recepcji ze służbami hotelowymi w zakresie obsługi gości; 

 scharakteryzować dokumentację związaną z kompleksową obsługą gości; 

 wskazać rozwiązania proekologiczne stosowane w obiektach hotelarskich; 

 określić znaczenie ergonomii na różnych stanowiskach pracy w recepcji; 

 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia przy wykonywaniu zadań zawodowych na 
stanowiskach pracy w  recepcji; 

 wskazać rozwiązania zmniejszające uciążliwość pracy podczas wykonywania zadań zawodowych na 
stanowiskach pracy w recepcji; 

 zastosować zasady kultury osobistej; 

 zastosować zasady etyki zawodowej; 

 podejmować nowe wyzwania; 

 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 przewidywać sytuacje wywołujące stres; 

 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem; 

 określić skutki stresu; 

 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 dokonać analizy przydzielonych zadań; 

 zaplanować pracę zespołu; 

 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole; 

 rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; 

 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 

 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; 



 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników; 

 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami; 

 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych. 

 rozróżnić formy płatności stosowane w hotelarstwie; 

 obsłużyć urządzenia stosowane przy przyjmowaniu należności za pobyt; 

 sporządzić dokumenty potwierdzające przyjęcie należności za pobyt; 

 przyjąć należność w różnych formach płatności; 

 rozróżnić rodzaje cen usług hotelarskich; 

 rozróżnić rodzaje obciążeń gości hotelowych; 

 scharakteryzować rodzaje rabatów stosowanych w sprzedaży usług hotelarskich; 

 określić zasady rozliczania przedpłat; 

 uświadomić sobie konsekwencje działań; 

 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu 

EKONOMIA I  PRAWO  W  HOTELARSTWIE 

 

w zawodzie: TECHNIK HOTELARSTWA w klasach II i III 

W wyniku  zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) powinien umieć:- 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne, 

- określić rodzaje czynników wytwórczych, 

- scharakteryzować zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, 

- rozróżnić podmioty gospodarcze, 

- scharakteryzować rodzaje podmiotów gospodarczych, 

- rozróżnić formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw gospodarczych z uwzględnieniem  

  działalności hotelarskiej, 

- scharakteryzować rynek pracy w hotelarstwie, 

- sporządzić dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności hotelarskiej, 

- określić rodzaje wynagrodzenia za pracę, 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, 

- określić podmiot i zadania rachunkowości, 

- określić zastosowanie programów komputerowych w rachunkowości,  

- rozróżnić składniki majątku i kapitałów, 

- określić sposoby pozyskiwania kapitałów, 

- określić sposoby pozyskiwania środków finansowych na uruchomienie działalności  

  gospodarczej, 

- sporządzić bilans majątkowy podmiotu, 

- określić rodzaje operacji gospodarczych, 

- rozróżnić rodzaje kont księgowych, 

- sporządzić ewidencję procesu gospodarczego, 

- sporządzić dokumentację księgową związaną z prowadzeniem działalności hotelarskiej, 

- sporządzić, rozliczyć i zaksięgować  listę płac, 

- sporządzić dokumentację księgową z zastosowaniem techniki komputerowej, 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa, 

- rozróżnić pojęcia: osoba fizyczna i osoba prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności  

  prawnych, 



- określić rodzaje umów stosowanych w hotelarstwie, 

- przygotować umowę hotelarską, 

- zastosować przepisy Kodeksu Pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika 

  i pracodawcy oraz warunków pracy, 

- sporządzić dokumentację związaną z zatrudnieniem, 

- podjąć działania związane z poszukiwaniem pracy, 

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony   

  środowiska. 

 

 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY  

Szczegółowe cele kształcenia  

Technik hotelarstwa 

 

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:  

 

 odczytać ze zrozumieniem ostrzeżenia, informacje i ogłoszenia w języku obcym,      

 udzielić gościom hotelowym informacji w języku polskim na podstawie obcojęzycznych 

źródeł,  

 udzielić gościom hotelowym informacji w języku obcym na podstawie polskojęzycznych 

źródeł,  

 udzielić informacji na temat walorów i atrakcji turystycznych Polski, przekazać 

obcojęzycznym klientom informacje dotyczące cen, godzin, terminów i dat,  

 opracować i zaprezentować w formie ustnej i pisemnej informacje o usługach hotelu,  

 sporządzić w języku obcym dokumenty związane z zatrudnieniem w branży hotelarskiej,  

 sformułować pisemne i ustne wypowiedzi w języku obcym związane z kompleksową 

obsługą gościa hotelu z zastosowaniem odpowiednich form grzecznościowych,  

 nazwać urządzenia biurowe w recepcji,  

 przeprowadzić rozmowę telefoniczną w języku obcym związaną z kompleksową obsługą 

gościa,  

 zarezerwować zagraniczną usługę turystyczną i przewozową, skorzystać z 

obcojęzycznych źródeł informacji,  

 sporządzić dokumenty w języku obcym związane z pobytem gościa w hotelu i 

korzystaniem z różnego rodzaju usług,  

 sporządzić korespondencję biurową w języku obcym,  

 wyjaśnić w języku obcym poszczególne pozycje w rachunku, zniżki, rabaty,  

 nazwać poszczególne elementy umeblowania i wyposażenia pokoju hotelowego,  

 opracować i wygłosić komunikat dotyczący sytuacji nadzwyczajnej w hotelu,  

 nazwać sprzęt, zastawę, sztućce i bieliznę stołową stosowane na sali konsumenckiej,  

 przyjąć i zrealizować zamówienie od konsumenta,  



 opracować informacje dotyczące usług gastronomicznych hotelu, porozumieć się w 

mowie i piśmie w sprawach nie związanych z usługami hotelarskimi.  

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: 

„Marketing usług hotelarskich” 

Nr programu 341[04] 

Klasa III THT i klasa IV THT rok szkolny 2013/2014 

 
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:  

 

 wyjaśnić: podstawowe pojęcia z zakresu marketingu,  

 określić role i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej,  

 rozróżnić podmioty działalności marketingowej z uwzględnieniem podmiotów 

hotelarskich,  

 sklasyfikować segmenty rynku na podstawie rożnych kryteriów z 

uwzględnieniem hotelarstwa,  

 zastosować strategie marketingowe,  

 określić role strategii produktu w marketingu hotelarskim,  

 opisać strategie sprzedaży produktu w poszczeg6lnych cyklach jego życia,  

 objaśnić proces wprowadzania produktu na rynek,  

 wyjaśnić strategie cen w marketingu hotelarskim,  

 określić podmioty ustalające ceny w hotelarstwie,  

 określić relacje pomiędzy ceną jakości usług,  

 określić instrumenty i działania związane z dystrybucją usług hotelarskich,  

 wyjaśnić role reklamy w działalności marketingowej,  

 wyjaśnić role sprzedawcy w promocji usług hotelarskich,  

 wyjaśnić role public relations w działalności marketingowej,  

 rozróżnić i zastosować techniki negocjacji,  

 rozróżnić zakres i typy badań marketingowych,  

 określić znaczenie informacji dotyczącej rynku hotelarskiego i w działalności 

marketingowej,  

 zastosować wybrane metody i techniki badan marketingowych,  

 zastosować techniki mierzenia efektywności działań marketingowych,  

 zaprojektować program działań marketingowych przedsiębiorstwa 

hotelarskiego.  

 określić rodzaje działań marketingowych,  

 skonstruować uproszczony plan marketingowy obiektu hotelarskiego,  

 zastosować mierniki oceny działalności hotelarskiej.  
 

 



 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: „ OBSŁUGA INFORMATYCZNA  

W HOTELARSTWIE” w zawodzie: technik hotelarstwa 341[04]/MEN/2008.02.07 

Rok szkolny 2012/2013,2013/2014 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I Obsługa klawiatury 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

wymienia najważniejsze czynniki 

ergonomiczne, warunkujące dobra 

organizacje komputerowego 

stanowiska pracy, 

  

wyszczególnia podstawowe zasady 

pracy z komputerem, 

  

identyfikuje podstawowe zakresy 

ćwiczeń relaksacyjnych, 

  

rozróżnia główne części klawiatury, 

  

wymienia rodzaje klawiszy 

występujących w części zasadniczej i 

numerycznej, 

  

wyjaśnia na czym polega metoda 

mnemotechniczna, 

  

wymienia podstawowe zasady obsługi 

klawiatury wg metody 

mnemotechnicznej, 

  

podaje wzór służący do obliczania 

procentu błędów oraz dopuszczalny 

wskaźnik błędów, 

  

poprawnie układa palce w pozycji 

wyjściowej, 

  

po zakończeniu I etapu kształtowania 

umiejętności pisania metodą 

mnemotechniczną, przepisuje teksty 

prędkością minimum 45 uderzeń na 

 

Uczeń: 

  

charakteryzuje jak powinno być 

ustawione biurko, monitor i 

oświetlenie, 

  

uzasadnia wpływ czynników 

ergonomicznych na jakość i 

wydajność pracy, 

  

przyjmuje prawidłową postawę 

podczas pracy z komputerem, 

  

wykonuje ćwiczenia relaksacyjne 

kręgosłupa, dłoni i palców, 

  

wyszczególnia podstawowe przepisy 

bhp w zakresie pracy z komputerem, 

  

oblicza liczbę uderzeń brutto i netto, 

  

bezwzrokowo przyporządkowuje 

odpowiednie palce do klawiszy, 

  

po zakończeniu I etapu kształtowania 

umiejętności pisania metodą 

mnemotechniczną, przepisuje teksty 

prędkością ponad 65 uderzeń na 

minutę, 

  

po zakończeniu II etapu kształtowania 

umiejętności pisania metodą 

mnemotechniczną, przepisuje teksty 

prędkością ponad 80 uderzeń na 

minutę,  

  

po zakończeniu III etapu 



minutę, 

  

po zakończeniu II etapu kształtowania 

umiejętności pisania metodą 

mnemotechniczną, przepisuje teksty 

prędkością minimum 60 uderzeń na 

minutę,  

  

po zakończeniu III etapu 

kształtowania umiejętności pisania 

metodą mnemotechniczną, przepisuje 

teksty prędkością minimum 80 

uderzeń na minutę. 

kształtowania umiejętności pisania 

metodą mnemotechniczną, przepisuje 

teksty prędkością ponad 100 uderzeń 

na minutę. 

 

 

 

DZIAŁ II Arkusz kalkulacyjny Excel 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

uruchamia program, 

  

zakłada własny plik w arkuszu, 

  

otwiera istniejący plik w arkuszu, 

  

zachowuje dokument,  

  

posługuje się funkcjami z paska 

narzędzi, 

  

drukuje dokument, 

  

dokonuje prostych obliczeń przy 

pomocy arkusza, 

  

dokonuje korekty w arkuszu, 

  

dodaje wiersze i kolumny w arkuszu, 

  

usuwa zbędne wiersze i kolumny z 

arkusza. 

 

Uczeń potrafi: 

  

posługiwać się formułami, 

  

posługiwać się funkcjami arkusza, 

  

tworzyć wykresy do arkusza, 

  

obliczać podatki przy pomocy 

arkusza, 

  

dokonać kalkulacji kosztów przy 

pomocy arkusza, 

  

projektować własne arkusze do 

obliczeń. 

 

 



 

DZIAŁ III Programy graficzne 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

umie określić funkcje i przydatność 

poznanych programów w firmie, 

  

zna podstawowe zasady marketingu i 

reklamy 

  

potrafi sporządzić prosty folder 

reklamowy oraz stworzyć prostą 

prezentację produktu, firmy i prosta 

stronę internetową, 

  

tworzyć prezentację multimedialną, 

ulotkę reklamową i stronę 

internetową z zaprezentowanych 

przez nauczyciela przykładów, 

  

określa do jakich odbiorców 

adresowana jest reklama i 

odpowiednio modyfikuje treści i 

środki, 

  

podaje przykłady innych programów, 

które spełniają podobne funkcje. 

 

 

 

Uczeń potrafi: 

  

uzupełnić prezentację multimedialną, 

ulotkę reklamową i stronę internetową 

z zaprezentowanych przez 

nauczyciela przykładów o nowe 

elementy, 

  

właściwie dobrać środki przekazu, 

  

zadbać o estetykę i czystość języka, 

  

wykonać prezentację, ulotkę i stronę 

internetową zawierającą elementy 

dodatkowe, indywidualne, 

  

uzupełniać przekazywane informacje 

o różne pliki wyszukane w Internecie. 

 

 

 

 

 

DZIAŁ IV Poczta elektroniczna 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

rozumie zasadę działania i przyczyny 

stosowania poczty elektronicznej, 

  

wie w jaki sposób zakłada się płatne 

 

Uczeń potrafi: 

  

założyć konto poczty elektronicznej, 

  

przyjmować i wysyłać listy za 

pomocą konta pocztowego na stronie 



i bezpłatne konta poczty 

elektronicznej, 

  

zna czynności, które trzeba wykonać, 

aby założyć nowe konto poczty 

elektronicznej, 

  

wie jak obsługiwać skrzynkę poczty 

elektronicznej ze strony WWW, 

  

wie w jaki sposób uruchomić okno 

redagowania nowej wiadomości, 

  

zna sposób korzystania z książki 

adresowej programu, 

  

zna układ graficzny wiadomości 

wysyłanych za pomocą poczty 

elektronicznej, 

  

umie wymienić kilka zwrotów 

powitalnych i pożegnalnych 

stosowanych w wiadomościach 

wysyłanych pocztą elektroniczną, 

  

zna sposób dołączania do wiadomości 

załączników, 

  

wie jak się korzysta z opcji 

Odpowiedz, 

  

wie, które przyciski służą do 

wysyłania wiadomości, 

  

zna sposób przyjmowania nowych 

wiadomości z paska narzędzi 

programu Outlook Express, 

  

rozumie potrzebę usuwania zbędnych 

wiadomości, 

  

zna sposób usuwania wiadomości 

z poszczególnych folderów, 

  

rozumie pojęcie tożsamości w 

programie Outlook Express, 

  

wie jak tworzy się nowe tożsamości 

  

wie jak zabezpieczać hasłem wejście 

do nowo utworzonej tożsamości, 

  

WWW, 

  

skonfigurować dowolną skrzynkę 

poczty elektronicznej w programie 

pocztowym Outlook Express, 

  

redagować wiadomości do wysłania 

pocztą elektroniczną, 

  

załączać do wysyłanych wiadomości 

załączniki, 

  

wysłać wiadomości pocztą 

elektroniczną, 

  

przyjąć nowe wiadomości w 

programie pocztowym, 

  

usuwać zbędne wiadomości, 

  

utworzyć nową tożsamość w 

programie Outlook Express,  

  

zabezpieczyć hasłem wejście do tej 

tożsamości, 

  

przełączyć używaną tożsamość na 

inną, 

  

usunąć zbędną tożsamość z programu. 



wie w jaki sposób przełączać i 

usuwać tożsamości. 

 

 

 

DZIAŁ V Informacja w pracy biurowej 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

zna pojęcie informacji, 

  

rozumie rolę informacji w pracy 

biurowej, 

  

zna i rozumie rolę, jaką odgrywa 

informacja 

w procesie decyzyjnym, 

  

wie na czym polega selekcja i 

agregacja informacji, 

  

wie jakie są fazy procesu 

decyzyjnego, 

  

zna punkty zatrzymania występujące 

podczas obiegu pism w jednostce 

organizacyjnej, 

  

zna zasady obiegu pism i rozumie ich 

znaczenie w praktyce, 

  

zna pojęcie instrukcji kancelaryjnej 

i systemu kancelaryjnego, 

  

wie jakie są rodzaje systemów 

kancelaryjnych, zna i rozumie ich 

zalety oraz wady, 

  

zna pojęcie rzeczowego wykazu akt i 

jego rodzajów, 

  

zna pojęcia symbol klasyfikacyjny i 

hasło klasyfikacyjne, 

  

wie jakie są zasady ustalania 

rzeczowego wykazu akt, 

 

Uczeń potrafi: 

  

scharakteryzować pojęcie informacji 

i wymienić jej rodzaje, 

  

omówić na przykładach rolę 

informacji w pracy biurowej, 

  

scharakteryzować rolę informacji w 

procesie decyzyjnym, 

  

podać przykłady selekcji i agregacji 

informacji, 

  

omówić na przykładzie fazy procesu 

decyzyjnego, 

  

wymienić punkty zatrzymania pism i 

zasady ich obiegu, 

  

scharakteryzować poszczególne 

systemy kancelaryjne, 

  

dokonać z uzasadnieniem wyboru 

systemu kancelaryjnego dla swojej 

firmy,  

  

rejestrować pisma przychodzące 

i wychodzące według systemu jedno- 

i dwudziennikowego, 

  

sporządzić spis akt, 

  

ustalić przykładowy rzeczowy wykaz 

akt, 

  

scharakteryzować obieg pism w 

systemie dziennikowym i 

bezdziennikowym, 



  

zna czynności wykonywane przy 

przyjmowaniu pism zwykłych, 

poufnych i tajnych, 

  

wie co powinna zawierać pieczątka 

wpływu 

i jakie są zasady jej stosowania, 

  

wie na czym polega dekretowanie 

pism i rozumie jego potrzebę, 

  

zna sposoby załatwiania spraw,  

  

wie co to jest aprobata i jakie są jej 

rodzaje, 

  

zna zasady znakowania pism i różnice 

pomiędzy znakiem pisma w systemie 

dziennikowym i bezdziennikowym, 

  

wie co to jest teczka do podpisu i jak 

się ją stosuje, 

  

wie jakie czynności wykonywane są 

przy wysyłaniu pism, 

  

zna sposoby składania pism przed 

włożeniem ich do kopert, 

  

zna wymagania jakim powinny 

odpowiadać przesyłki listowe oraz 

adres na kopercie, 

  

zna sposoby adresowania kopert 

zgodnie z PN 

i zarządzeniem dyrektora Poczty 

Polskiej, 

  

zna miejsca przechowywania 

poszczególnych rodzajów akt, 

  

wie na czym polega klasyfikacja 

archiwalna akt, 

  

zna kategorie archiwalne i zasady ich 

stosowania, 

  

wie co to jest symbol archiwalny i 

kiedy się go stosuje, 

  

rozumie potrzebę stosowania spisu 

  

wykonać czynności związane z 

przyjęciem przychodzących pism 

zwykłych i poufnych, 

  

zaprojektować pieczątkę wpływu dla 

dowolnej firmy, 

  

stosować w praktyce pieczątkę 

wpływu, 

  

dekretować pisma przychodzące, 

  

scharakteryzować poszczególne 

rodzaje aprobaty, 

  

oznakować naszym znakiem pisma 

wychodzące według systemu 

dziennikowego i bezdziennikowego, 

  

zastosować teczkę do podpisu, 

  

wymienić i scharakteryzować rodzaje 

terminów załatwiania spraw, 

  

prawidłowo składać pisma przed 

włożeniem do kopert, 

  

wykonać czynności związane z 

wysyłaniem pism, 

  

prawidłowo zaadresować koperty, 

  

wskazać miejsca przechowywania akt 

spraw bieżących i akt spraw 

załatwionych,  

  

scharakteryzować kategorie 

archiwalne i symbol archiwalny, 

  

przeprowadzić klasyfikację 

archiwalną akt, 

  

sporządzać spis zdawczo-odbiorczy 

akt i kartę zastępczą. 



zdawczo- 

-odbiorczego akt. 

 

 

DZIAŁ VI Komunikacja interpersonalna 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

zna pojęcie komunikacji 

interpersonalnej i jej rodzaje, 

  

wie co to są bariery komunikacyjne, 

  

wie co pozwala likwidować bariery 

występujące w komunikacji. 

 

Uczeń potrafi: 

  

scharakteryzować komunikację 

werbalną i niewerbalną, 

  

przekazywać komunikaty werbalne, 

uzupełniając je niewerbalnymi, 

  

scharakteryzować bariery występujące 

w komunikacji. 

 

 

DZIAŁ VII Techniczne środki pracy biurowej 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

zna zasady działania telefonu 

komórkowego i telefaksu, 

  

wie jak obsługiwać telefon 

komórkowy i telefaks, 

  

zna zastosowanie środków łączności 

w pracy biurowej, 

  

zna zastosowanie i zasady działania 

kserokopiarek, 

  

wie jak je obsługiwać, 

  

zna rodzaje kserokopiarek, 

  

zna zastosowanie niszczarek 

dokumentów, 

 

Uczeń potrafi: 

  

obsługiwać telefon komórkowy i 

telefaks, 

  

wykorzystać telefaks do 

przeprowadzania rozmów 

telefonicznych, przekazywania 

na odległość informacji w formie 

nieruchomych obrazów oraz 

kopiowania dokumentów, 

  

korzystać z telefonu komórkowego, 

  

kopiować dokumenty przy użyciu 

kserokopiarki, 

  

ustalić przyczynę przerwy w pracy 

kserokopiarki, 

  



  

wie jak je obsługiwać, 

  

zna rodzaje niszczarek i klasy cięcia 

dokumentów, 

  

wie co to są bindowce i do czego 

służą, 

  

zna rodzaje bindownic, 

  

wie jak obsługiwać poszczególne 

rodzaje bindownic, 

  

wie do czego stosowane są 

laminatory, 

  

zna metody laminowania 

dokumentów,  

  

wie jakie są rodzaje laminatów,  

  

zna zastosowanie maszyn 

frankujących, 

  

wie jak obsługiwać frankownice, 

  

rozumie powody stosowania 

frankownic, 

  

zna poszczególne rodzaje frankownic, 

  

wie do czego i w jaki sposób używa 

się dyktafonu, 

  

wie do czego stosowane są skanery w 

pracy biurowej, 

  

zna różne rodzaje skanerów, 

  

zna sposób obsługi skanera płaskiego. 

uzupełnić papier w kserokopiarce, 

  

ustawiać parametry kopiowania, 

  

scharakteryzować poszczególne grupy 

kserokopiarek, 

  

ciąć dokumenty przy użyciu 

niszczarek, 

  

dobierać klasę cięcia do rodzaju 

niszczonych dokumentów, 

  

bindować dokumenty przy użyciu 

bindownic grzbietowych, grzbietami 

plastikowymi i drutowymi, 

  

scharakteryzować poszczególne 

rodzaje bindownic, 

  

wskazać ich zalety i wady, 

  

wybrać odpowiednią metodę 

laminowania, 

  

dobrać, zależnie od potrzeb, 

odpowiedni laminat, 

  

laminować dowolne dokumenty na 

zimno i na gorąco, 

  

frankować przesyłki listowe przy 

użyciu frankownicy ręcznej, 

  

scharakteryzować wszystkie grupy 

frankownic oraz ich zalety i wady, 

  

obsługiwać dyktafon, 

  

skanować dokumenty za pomocą 

skanera płaskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DZIAŁ VIII Ogólne zasady redagowania pism 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

wie co składa się na formę pisma i 

jaką ona odgrywa rolę, 

  

zna znaczenie pozytywnego i 

uprzejmego tonu pisma, 

  

zna metody redagowania pism, 

  

zna zasady redagowania pism, 

  

wie jak zachować je w 

korespondencji biurowej; 

  

rozumie potrzebę stosowania 

marginesów 

w pismach,  

  

wie jakie są różnice pomiędzy 

pismami na blankietach 

korespondencyjnych i na papierze bez 

nadruku, 

  

zna różnice pomiędzy pismami w 

układzie europejskim i 

amerykańskim, 

  

wie gdzie jest umieszczone i jak się 

wypełnia pole nagłówkowe na 

papierze bez nadruku i na blankiecie 

korespondencyjnym, 

  

zna zasady umieszczania i 

wypełniania pola adresata, i wie jakie 

w nim stosować zwroty 

grzecznościowe, 

  

wie gdzie i jak umieszczać w pismach 

znaki powoławcze,  

  

wie w którym miejscu i według jakich 

zasad stosuje się określenie sprawy, 

  

 

Uczeń potrafi: 

  

ocenić formę pisma, 

  

nadać pismu pozytywny i uprzejmy 

ton, 

  

scharakteryzować metody 

redagowania pism, 

  

zapewnić skuteczność pisma poprzez 

realizowanie w nim poszczególnych 

zasad redagowania pism. 

  

zastosować odpowiednie marginesy 

i orientację papieru zależnie od jego 

formatu,  

  

zaprojektować i wykorzystać 

blankiety korespondencyjne: zwykły, 

reklamowy 

i uproszczony, 

  

stosować odpowiedni układ treści 

pisma, 

  

redagować pisma w układzie 

europejskim, 

  

redagować pisma w układzie 

amerykańskim,  

  

przenosić fragmenty pisma na 

następne strony. 

  

logicznie zaplanować treść pisma, 

  

scharakteryzować na przykładzie 

poszczególne elementy treści pisma: 

wprowadzenie, przedstawienie 

problemu, uzasadnienie, wnioski. 



zna układy treści pisma i wie jaki 

zastosować 

w określonej sytuacji, 

  

zna zasady podpisywania pism i 

stosowania zwrotów pożegnalnych, 

  

wie gdzie i w jaki sposób umieszczać 

w pismach informacje dodatkowe, 

  

zna części składowe treści pisma i 

wie co powinny zawierać, 

  

wie w jakich sytuacjach należy 

zastosować wprowadzenie, 

  

wie jak formułować problem, 

  

wie co powinno zawierać 

uzasadnienie i zna jego rodzaje, 

  

zna typowe sformułowania 

podsumowujące treść i wie kiedy 

powinny być zastosowane. 

 

 

 

DZIAŁ IX Zasady sporządzania pism typowych 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

zna pojęcie protokołu i jego rodzaje, 

  

wie jakie są wspólne cechy 

wszystkich protokołów, 

  

wie z jakich elementów powinna 

składać się nazwa protokołu, 

  

zna różne formuły zakończenia 

protokołu, 

  

wie kto podpisuje poszczególne 

rodzaje protokołów,  

  

zna sposób sporządzania protokołów 

 

Uczeń potrafi: 

  

zredagować protokoły: zdarzeń, 

zdawczo- 

-odbiorcze, kontroli i zebrania, 

  

zastosować w protokołach różne 

formuły zakończenia, 

  

zredagować protokół zebrania według 

różnych układów i w różnych 

formach, 

  

scharakteryzować pisma przewodnie, 

  

wskazać sytuacje, w jakich stosuje się 

takie pisma, 



zdarzeń, 

  

zna sposób sporządzania protokołów 

kontroli, 

  

wie jak należy sporządzać protokoły 

zdawczo-odbiorcze, 

  

wie co i w jakiej kolejności powinno 

znajdować się w protokole zebrania, 

  

zna formy i układy stosowane w 

protokołach zebrań, 

  

wie co to jest pismo przewodnie, 

  

zna cechy charakteryzujące pisma 

przewodnie, 

  

wie jak sporządzać pisma 

przewodnie, 

  

wie co to jest zaproszenie, 

  

zna zasady redagowania zaproszeń, 

  

wie jak unikać błędów w 

zaproszeniach, 

  

zna zasady sporządzania wiadomości 

telefaksowych, 

  

wie co to jest zaświadczenie i zna 

zasady wystawiania zaświadczeń, 

  

zna różnice w układzie graficznym 

pisma będącego zaświadczeniem, 

  

wie co to jest upoważnienie i jak się 

je sporządza, 

  

zna pojęcie aktów ogólnych i ich 

rodzaje, 

  

zna schemat budowy aktu ogólnego, 

  

wie z czego powinien składać się 

tytuł aktu ogólnego, 

  

zna różnice występujące w treści aktu 

ogólnego zależnie od jego rodzaju, 

  

  

zredagować dowolne pismo 

przewodnie, 

  

scharakteryzować zaproszenie i 

wiadomość telefaksową, 

  

zredagować zaproszenie na dowolną 

imprezę, 

  

zredagować wiadomość telefaksową, 

  

scharakteryzować zaświadczenia 

i upoważnienia, 

  

zredagować zaświadczenie i 

upoważnienie, 

  

scharakteryzować akty ogólne i ich 

rodzaje, 

  

scharakteryzować notatki, 

  

zredagować projekt aktu ogólnego, 

np. zarządzenia, regulaminu lub 

instrukcji, 

  

zredagować notatkę w co najmniej 

dwóch wersjach. 



zna zasady podpisywania aktów 

ogólnych, 

  

zna pojęcie i zasady sporządzania 

notatek. 

 

 

DZIAŁ X Korespondencja w sprawach osobowych 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

rozumie potrzebę posiadania 

umiejętności sporządzania pism 

związanych z poszukiwaniem pracy, 

  

wie jakie pisma należy przedłożyć 

pracodawcy, 

  

wie jak sporządzić kwestionariusz 

osobowy i gdzie można otrzymać ten 

formularz, 

  

zna rolę i sposób sporządzania 

podania o pracę, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na jego treść i 

formę, 

  

wie w jakich sytuacjach i w jaki 

sposób sporządza się list 

motywacyjny, 

  

wie jak sporządzić curriculum vitae, 

  

wie jaką rolę odgrywa cv przy 

poszukiwaniu pracy, 

  

wie jak sporządzić umowę o pracę i 

gdzie można znaleźć jej wzór, 

  

zna rodzaje umów o pracę, 

  

wie w jaki sposób można zmienić 

warunki umowy o pracę i jakie pisma 

się przy tym sporządza, 

  

zna sposób sporządzania wniosków o 

 

Uczeń potrafi: 

  

scharakteryzować wszystkie pisma 

pierwszego kontaktu z pracodawcą, 

  

sporządzić pisma związane z 

poszukiwaniem pracy: kwestionariusz 

osobowy, podanie o pracę, list 

motywacyjny i curriculum vitae, 

  

dobrać odpowiednie pismo do danej 

sytuacji, 

  

sporządzić umowę o pracę na 

formularzu, 

  

scharakteryzować poszczególne 

rodzaje umów o pracę, 

  

scharakteryzować pisma występujące 

w fazie zatrudnienia, 

  

sporządzić wypowiedzenie 

zmieniające, wniosek o urlop, kartę 

urlopową i zawiadomienie o ukaraniu 

pracownika karą porządkową, 

  

scharakteryzować pisma sporządzane 

przez pracodawcę i przez pracownika 

w związku z rozwiązywaniem umowy 

o pracę za porozumieniem stron, bez 

wypowiedzenia 

z winy pracownika, z zachowaniem 

okresu wypowiedzenia, 

  

sporządzić pisma w sprawie 

rozwiązania umowy o pracę za 



urlop 

i karty urlopowej, 

  

wie jak sporządzać pisma 

zawiadamiające pracownika o 

ukaraniu go karą porządkową, 

  

zna uprawnienia ukaranego 

pracownika, 

  

zna sposoby rozwiązywania umowy o 

pracę, 

  

wie jak sporządzać wniosek o 

rozwiązanie umowy o pracę za 

porozumieniem stron, 

  

zna sytuacje, w których pracodawca 

może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia 

z winy pracownika i wie jak 

sporządzić pismo 

w tej sprawie, 

  

wie, które umowy o pracę mogą być 

rozwiązane z zachowaniem 

wypowiedzenia, 

  

zna zasady wypowiadania umowy o 

pracę i sposób sporządzania pism w 

tej sprawie zarówno przez 

pracodawcę jak i pracownika, 

  

wie kiedy i jak sporządza się 

świadectwo pracy, 

  

wie kto i jak sporządza referencje. 

porozumieniem stron, 

  

zredagować pismo w sprawie 

rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika, 

  

zredagować pismo wypowiadające 

umowę o pracę z zachowaniem 

okresu wypowiedzenia z inicjatywy 

pracownika oraz z inicjatywy 

pracodawcy, 

  

scharakteryzować świadectwo pracy 

i referencje, 

  

sporządzić świadectwo pracy na 

formularzu, 

  

zredagować referencje. 

 

 

DZIAŁ XI Korespondencja handlowa 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

 

Uczeń: 

  

wie czego dotyczy korespondencja 

handlowa, jakie są jej podmioty i 

przedmiot,  

 

Uczeń potrafi: 

  

scharakteryzować wszystkie pisma 

występujące w pierwszej fazie 

korespondencji handlowej, 



  

wie na jakie fazy dzieli się 

korespondencja handlowa, 

  

zna sytuacje, w jakiej sporządza się 

pismo informacyjne i kto do kogo 

oraz w jakim celu je pisze, 

  

wie jak sporządzić pismo 

informacyjne, 

  

wie kto, kiedy i jak sporządza 

zapytanie o ofertę i do kogo jest ono 

adresowane,  

  

zna pojęcie oferty i jej rodzaje, 

  

wie jak sporządza się oferty i na czym 

polega ich wiążący charakter, 

  

zna sytuacje, w których sporządza się 

list intencyjny i wie jak go 

zredagować, 

  

zna pojęcie zamówienia i 

konsekwencje jego złożenia u 

dostawcy,  

  

wie jak dostawca powinien 

potwierdzić przyjęcie zamówienia i 

jakie są tego konsekwencje, 

  

zna sposób sporządzania zamówień 

na blankietach korespondencyjnych i 

na papierze bez nadruku, 

  

wie co powinna zawierać umowa 

sprzedaży, 

  

wie jakie pisma powinien sporządzić 

dostawca po przygotowaniu 

zamówienia, zależnie od warunków 

dostawy, 

  

wie jak sporządzić zawiadomienie 

o odbiorze towaru i awizo, 

  

zna sposoby sporządzania na 

formularzach dowodu dostawy, 

specyfikacji wysyłkowej 

oraz Wz, 

  

  

zredagować pismo informacyjne, 

zapytanie 

o ofertę, ofertę i list intencyjny, 

  

scharakteryzować zamówienie, 

  

sporządzić zamówienie na formularzu 

i na papierze bez nadruku, 

  

scharakteryzować umowę sprzedaży, 

  

scharakteryzować wszystkie pisma 

występujące w tej fazie, 

  

zależnie od potrzeby sporządzić 

zawiadomienie o odbiorze towaru lub 

awizo, 

  

sporządzić na formularzach dowód 

dostawy, specyfikację wysyłkową lub 

Wz, 

  

sporządzić, zależnie od potrzeby, 

fakturę VAT lub rachunek, 

  

sporządzić na formularzach fakturę 

korygującą lub notę korygującą, 

  

scharakteryzować reklamację i 

odpowiedź na reklamację, 

  

zredagować reklamację i odpowiedź 

na reklamację. 



wie kiedy dostawca powinien 

sporządzić fakturę VAT, a kiedy 

rachunek, 

  

zna sposób wyliczenia należności do 

zapłaty na fakturze VAT i na 

rachunku, 

  

zna sposób sporządzania faktury VAT 

i rachunku na formularzach, 

  

wie w jakich sytuacjach i w jaki 

sposób sporządza się faktury 

korygujące i noty korygujące, 

  

rozumie w jakich sytuacjach 

występuje ta faza korespondencji 

handlowej,  

  

wie co to jest reklamacja i jak się ją 

sporządza, 

  

wiek jak powinno się uzasadniać 

reklamację, 

  

zna sposób sporządzania odpowiedzi 

na reklamację. 

 

 

DZIAŁ XII Typowe prace biurowe na przykładzie sekretariatu 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE 

  

zna pojęcie sekretariatu i jego 

rodzaje, 

  

wie jakie meble powinny stanowić 

wyposażenie stanowiska pracy 

sekretarki 

i jak je ustawić, 

  

wie jakie środki techniczne powinny 

znajdować się w sekretariacie i 

dlaczego, 

  

wie jakie zadania wykonują 

sekretariaty 

i według jakiego kryterium się je 

klasyfikuje, 

  

scharakteryzować poszczególne 

rodzaje sekretariatów, 

  

omówić prawidłowe rozmieszczenie 

mebli 

w sekretariacie, 

  

dobrać do wyposażenia sekretariatu 

niezbędne środki techniczne pracy 

biurowej; 

  

scharakteryzować na przykładach 

zadania asystenckie i recepcyjne 

sekretariatu, 

  

scharakteryzować prawidłową 



  

zna przykłady zadań z każdej grupy, 

  

rozumie znaczenie prawidłowego 

wykonywania zadań przez sekretariat, 

  

wie i rozumie na czym polega 

współpraca sekretarki z szefem i co 

jest niezbędne, aby przebiegała ona 

prawidłowo, 

  

zna zasady współpracy sekretarki z 

szefem, 

  

wie jakie czynności w ramach 

współpracy 

z szefem powinna wykonywać 

sekretarka, 

  

wie jak założyć i prowadzić terminarz 

szefa, 

  

zna zasady planowania pracy szefa, 

  

zna zasady obowiązujące przy 

przyjmowaniu interesantów w 

sekretariacie, 

  

rozumie potrzebę szczególnej 

staranności przy przyjmowaniu 

interesantów, 

  

wie jak przygotować i podać gościom 

szefa poczęstunek w czasie spotkań, 

  

zna zasady przyjmowania 

pracowników firmy przez szefa, 

  

wie jak sekretarka powinna dobrze 

spełniać funkcję telefonistki, 

  

wie jakie zasady obowiązują przy 

korzystaniu 

z telefonów służbowych, 

  

zna prawidłowy sposób 

przyjmowania telefonów, 

  

wie jak przygotować się do rozmowy 

telefonicznej, 

  

wie jak założyć i prowadzić 

organizację współpracy sekretarki z 

szefem,  

  

wskazać czynności sekretarki 

odciążające szefa od drobnych prac, 

  

założyć i prowadzić terminarz szefa, 

  

planować pracę szefa na następne dni, 

  

scharakteryzować przyjmowanie 

interesantów w sekretariacie, 

  

prawidłowo zorganizować 

przyjmowanie w sekretariacie 

interesantów, 

  

wskazać, w jaki sposób kierować do 

szefa tylko tych interesantów, których 

nie może załatwić żaden inny 

pracownik firmy, 

  

wskazać jak przygotować i podać 

poczęstunek gościom szefa, 

  

zorganizować przyjmowanie przez 

szefa pracowników firmy, 

  

przyjmować i łączyć telefony, 

  

przygotować się do rozmowy 

telefonicznej tak, aby skrócić czas jej 

trwania, 

  

sporządzać dla szefa notatki z 

połączeń telefonicznych w czasie jego 

nieobecności, 

  

założyć i prowadzić skorowidz 

telefoniczno-adresowy, 

  

scharakteryzować najczęściej 

występujące typy zebrań, 

  

przygotować porządek obrad na 

zebranie, 

  

dobrać odpowiedniego kandydata na 

przewodniczącego zebrania, 

  

wskazać czynności konieczne do 

prawidłowego przygotowania 



skorowidz telefoniczno-adresowy, 

  

zna pojęcie i rodzaje zebrań, 

  

wie jak przygotować porządek obrad, 

  

wie jakie warunki powinien spełniać 

kandydat na przewodniczącego 

zebrania, 

  

zna czynności, które trzeba wykonać, 

aby przygotować zebranie i ich 

kolejność, 

  

wie jak należy wykonywać 

następujące prace: przyjmowanie i 

wysyłanie korespondencji, 

przygotowywanie wyjazdów 

służbowych szefa, przygotowywanie 

konferencji prasowych 

i przyjmowanie delegacji 

zagranicznych. 

zebrania, 

  

scharakteryzować inne prace 

wykonywane 

w sekretariacie, takie jak: 

przyjmowanie 

i wysyłanie korespondencji, 

przygotowywanie wyjazdów 

służbowych szefa, przygotowywanie 

konferencji prasowych i 

przyjmowanie delegacji 

zagranicznych. 

 

Uczeń, który otrzymuje ocenę: 
 

DOPUSZCZAJĄCĄ – spełnia wymagania podstawowe w co najmniej 50%, 

 

DOSTATECZNĄ – spełnia wymagania podstawowe w 100%, 

 

DOBRĄ – spełnia wymagania podstawowe w 100% oraz wymagania ponadpodstawowe w co 

najmniej 50%, 

 

BARDZO DOBRĄ – spełnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe w 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: 

"Obsługa informatyczna w hotelarstwie" 

w zawodzie Technik hotelarstwa   

w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 

 

 

9.1.Korespondencja biurowa w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 

 

Wymagania edukacyjne 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programowych 

Kategoria 
taksonomiczna 

sporządzić dokumenty stosowane w korespondencji biurowej przedsiębiorstwa hotelarskiego; P C 

 zastosować układ graficzny pisma zgodnie ze schematem stosowanym w  korespondencji 
biurowej; 

P C 

dobrać formę pisma do rodzaju dokumentu; P B 

sporządzić pisma w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej; P C 

przyjąć korespondencję zgodnie z obowiązującymi zasadami; P C 

obsłużyć biurowe urządzenia techniczne i multimedialne; P C 

 skorzystać z funkcji poczty elektronicznej; P C 

zastosować zasady netykiety w korespondencji elektronicznej; P C 

 

 

9.2.Użytkowe programy specjalistyczne w hotelarstwie 

 

Wymagania edukacyjne 
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 
wymagań 

programowych 

Kategoria 
taksonomiczna 

określić zastosowanie programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności 
gospodarczej 

P B 

skorzystać z programów użytkowych pakietu MS Office; P C 

pozyskać informacje z różnych źródeł przy użyciu przeglądarek Internetowych;  P C 

dokonać  selekcji pozyskanych informacji przy użyciu programu Excel; P C 

przygotować ofertę usług hotelu przy użyciu programów użytkowych; P C 

zaprojektować folder hotelu przy użyciu grafiki komputerowej; P C 

 skorzystać z portali społecznościach; P C 

zameldować gościa korzystając z komputerowego programu hotelowego;  P C 

rozliczyć obciążenia gościa korzystając z komputerowego programu hotelowego; P C 

sporządzić raport dobowy;  P C 

zarchiwizować informacje o gościach; P C 

 określić funkcje Internetu w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego; P B 

 scharakteryzować hotelowe systemy rezerwacyjne i informacyjne; P C 

 przyjąć rezerwację usług hotelarskich za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego; P C 

 
 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Organizacja pracy w 

hotelarstwie” 341 [04] w zawodzie technik hotelarstwa 

na rok szkolny 2013/14, 2014/2015 
 

 Wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa 

 Rozróżnić polskie i  światowe organizacje hotelarskie 

 Określić zadania polskich i  światowych organizacji hotelarskich i turystycznych 



 Określić kompetencje stowarzyszeń branżowych oraz samorządu gospodarczego w zakresie 

hotelarstwa 

 Rozróżnić obiekty hotelarskie oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie 

 Sklasyfikować  obiekty bazy noclegowej  

 Określi ć warunki rozwoju współczesnego hotelarstwa 

 Rozróżnić gestorów bazy noclegowej 

 Określić czynniki wypływające na jakość usług hotelarskich  

 Określić wymagania kategoryzacyjną dla różnych obiektów hotelarskich 

 Określić zasady udzielania rekomendacji obiektom hotelarskim  

 Rozróżnić rodzaje usług hotelarskich  

 Dobrać rodzaje usług do określonych rodzajów obiektów hotelarskich 

 Dobrać rodzaje usług w zależności od potrzeb gości  

 Określić rodzaje usług w różnych obiektach bazy noclegowej 

 Określić rodzaje usług hotelarskich w środkach transportu 

 Ocenić jakość usług hotelarskich 

 Zastosować przepisy Kodeksu Etyki Hotelarza 

 Zastosować formy komunikowania się z uczestnikami procesu pracy 

 Zastosować formy nawiązywania kontaktów międzyludzkich 

 Zastosować procedury postępowania w trudnych oraz nadzwyczajnych sytuacjach w hotelu 

 Rozwiązać konflikty na płaszczyźnie pracownik – gość, pracownik – pracownik 

 Zaplanować wyposażenie i aranżację recepcji  

 Obsłużyć urządzenia znajdujące się w recepcji  

 Scharakteryzować zasady organizacji pracy recepcji 

 Przyjąć rezerwację,  zameldować i zakwaterować gościa hotelowego  

 Udzielić informacji gościom zgodnie z ich oczekiwaniami 

 Zrealizować usługi związane z pobytem gościa w hotelu 

 Rozliczyć koszty pobytu oraz wymeldować gości z hotelu 

 Scharakteryzować rodzaje jednostek mieszkalnych 

 Zaplanować wyposażenie jednostek mieszkalnych 

 Scharakteryzować organizacje pracy działu utrzymania czystości i porządku  

 Zastosować procedury postępowania z rzeczami znalezionymi oraz zagubionymi przez 

gości hotelowych 

 Scharakteryzować usługi gastronomiczne w obiektach hotelarskich  

 Określić wymagania dotyczące: wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu usług 

gastronomicznych w obiektach hotelarskich  

 Określić warunki techniczne, jakie powinny spełniać obiekty, w których świadczone są 

usługi hotelarskie 

 Wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu turystyki 

 Zastosować zasady współpracy między obiektami hotelarskimi a organizatorami turystyki 

 Scharakteryzować organizacje pracy w różnych obiektach bazy noclegowej 

 Określić style kierowania i formy zarządzania obiektami hotelarskimi 

 Opracować projekt schematu organizacyjnego hotelu 

 Scharakteryzować podstawowe piony organizacyjne w obiekcie hotelarskim 

 Dokonać analizy regulaminów stosowanych w różnych obiektach hotelarskich 

 Zastosować przepisy prawa dotyczące hotelarstwa  

 Zastosować przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności obiektu hotelarskiego 

 Zastosować przepisy związane z bezpieczeństwem gości w obiektach hotelarskich 

 Zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 



 Zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony 

środowiska oraz przepisy sanitarno-epidemiologiczne 

 Udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.  

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Organizacja pracy w 
hotelarstwie” 

w zawodzie technik hotelarstwa nr 422402 
na rok szkolny 2013/14, 2014/2015, 2015/16 

 
 wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące turystyki; 

 rozróżnić kategorie i formy turystyki;  

 scharakteryzować rodzaje turystyki; 

 rozróżnić kryteria klasyfikacji obiektów świadczących usługi hotelarskie; 

 określić rodzaje i kategorie obiektów hotelarskich; 

 scharakteryzować współczesne systemy i sieci hotelowe; 

 określić cechy usług hotelarskich; 

 dokonać klasyfikacji usług hotelarskich; 

 określić wymagania kategoryzacyjne dotyczące zakresu usług świadczonych w obiektach hotelarskich; 

 scharakteryzować podstawowe i dodatkowe usługi hotelarskie; 

 scharakteryzować usługi hotelarskie świadczone w środkach transportu; 

 wyjaśnić pojęcia: stanowisko pracy, komórka organizacyjna, pion funkcjonalny, struktura organizacyjna; 

 rozróżnić piony funkcjonalne w obiektach świadczących usługi hotelarskie 

 określić przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb obsługi gości niepełnosprawnych; 

 wyjaśnić pojęcia: jednostka mieszkalna, węzeł higieniczno-sanitarny; 

 określić funkcje jednostki mieszkalnej; 

 scharakteryzować rodzaje jednostek mieszkalnych; 

 scharakteryzować rodzaje węzłów higieniczno-sanitarnych; 

 określić strukturę organizacyjną działu służby pięter; 

 określić zadania działu służby pięter; 

 określić zakresy obowiązków pracowników działu służby pięter; 

 określić procedury postępowania z rzeczami znalezionymi oraz pozostawionymi przez gości; 

 określić rodzaje dokumentacji obowiązujące w dziale służby pięter; 

 określić zasady współpracy działu służby pięter z innymi komórkami obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 

 rozróżnić rodzaje jednostek mieszkalnych; 

 scharakteryzować wyposażenie podstawowe i uzupełniające jednostki mieszkalnej według wymagań 
kategoryzacyjnych; 

 określić rodzaje wyposażenia jednostek mieszkalnych przeznaczonych dla gości specjalnych; 

 scharakteryzować pomieszczenia ogólnego użytku;     

 scharakteryzować rodzaje sprzątania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

 określić procedury sprzątania jednostek mieszkalnych; 

 dobrać sprzęt i środki utrzymania czystości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

 określić systemy pracy pracowników działu służby pięter; 

 sporządzić harmonogram pracy pracowników służby pięter; 

 scharakteryzować czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w środowisku pracy w dziale służby pięter; 

 określić sposoby ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi występującymi w środowisku 
pracy – w dziale służby pięter; 

 wyjaśnić działanie czynników szkodliwych w środowisku pracy służby pięter na organizm człowieka; 

 ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia przy wykonywaniu zadań zawodowych na 
stanowiskach pracy w służbie pięter; 



 wskazać rozwiązania zmniejszające uciążliwość pracy podczas wykonywania zadań zawodowych na 
stanowiskach pracy w służbie pięter; 

 zastosować zasady kultury osobistej; 

 zastosować zasady etyki zawodowej; 

 zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; 

 dążyć wytrwale do celu; 

 zanalizować rezultaty działań; 

 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 monitorować jakość wykonywanych zadań; 

 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy. 

 rozróżnić  usługi dodatkowe; 

 scharakteryzować usługi dodatkowe uzupełniające; 

 określić rodzaje usług dodatkowych fakultatywnych; 

 scharakteryzować usługi dodatkowe towarzyszące; 

 przygotować ofertę usług dodatkowych; 

 określić sposoby  prezentacji  ofert usług dodatkowych; 

 zastosować formy i procedury przyjmowania zamówień w zakresie usług dodatkowych; 

 przestrzegać zasad organizowania usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem; 

 ocenić możliwości realizacji zamówienia na usługi dodatkowe; 

 skalkulować cenę zamówionej usługi dodatkowej; 

 dokonać transakcji kupna-sprzedaży usług dodatkowych; 

 sporządzić dokumentację dotyczącą organizowania usług dodatkowych; 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizacji usług dodatkowych; 

 uzasadnić konieczność przestrzegania procedur obowiązujących na stanowiskach pracy związanych z 
organizacją usług dodatkowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 

 zastosować procedury dotyczące użytkowania instalacji i urządzeń technicznych stosowanych na 
stanowiskach pracy związanych z organizacją usług dodatkowych; 

 zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 uświadomić sobie konsekwencje działań; 

 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów; 

 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy. 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Podstawy działalności 
przedsiębiorstwa hotelarskiego” 

w zawodzie technik hotelarstwa nr 422402 
na rok szkolny 2013/14, 2014/15 

 
 wskazać instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;  

 zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

 scharakteryzować  zadania organów administracji rządowej i instytucji działających w zakresie ochrony pracy i 
ochrony środowiska w Polsce; 

 rozróżnić motywy i cele gospodarowania; 

 zastosować pojęcia z zakresu działania mechanizmu rynkowego; 

 scharakteryzować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw;  

 określić istotę Polskiej Klasyfikacji Działalności; 

 rozróżnić podstawowe kategorie makroekonomiczne: PKB, bezrobocie, inflacja; 

 zidentyfikować przepisy prawa i obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy; 



 dokonać analizy przepisów prawa pracy w zakresie zatrudnienia; 

 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego; 

 wskazać ograniczenia w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej; 

 zidentyfikować przepisy prawne regulujące stosunki gospodarcze łączące producentów, pośredników i 
konsumentów; 

 dobrać formę organizacyjno-prawną do prowadzenia działalności gospodarczej w hotelarstwie; 

 wskazać wymagania prawne dotyczące uruchomienia obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 

 wymienić etapy zakładania przedsiębiorstwa hotelarskiego;   

 wymienić akty prawne regulujące świadczenie usług hotelarskich; 

 scharakteryzować  zakres obowiązków przedsiębiorstw hotelarskich w zakresie spełniania wymagań ochrony 
pracy i ochrony środowiska; 

 uświadomić sobie konsekwencje działań; 

 zanalizować zmiany zachodzące w branży; 

 podejmować nowe wyzwania; 

 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

 wymienić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

  wymienić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 sporządzić dokumenty dotyczące zatrudnienia; 

 określić wpływ przestrzegania praw i obowiązków pracownika na działalność przedsiębiorstwa hotelarskiego; 

 wyjaśnić znaczenie przepisów o ochronie danych osobowych i prawa autorskiego w działalności 
przedsiębiorstwa hotelarskiego; 

 scharakteryzować obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów podatkowych;  

 posłużyć się podstawowymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych; 

 określić czynniki mające wpływ na stosowane w działalności gospodarczej formy rozliczeń pieniężnych; 

 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia przedsiębiorstwa hotelarskiego;  

 opracować biznesplan dla małego przedsiębiorstwa hotelarskiego;  

 wskazać składniki kosztów i przychodów w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego; 

 określić wpływ kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa hotelarskiego; 

 dokonać analizy progu rentowności przedsiębiorstwa hotelarskiego; 

 wskazać źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego; 

 scharakteryzować umowę hotelową; 

 scharakteryzować zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej hotelarzy;  

 określić wymagania higieniczno-sanitarne obowiązujące w przedsiębiorstwie hotelarskim; 

 zanalizować rezultaty działań; 

 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

 określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 ocenić ryzyko podejmowanych działań; 

 przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 wyciągnąć wnioski z podejmowanych działań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA  EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: 

"Techniki pracy w hotelarstwie" 

w zawodzie Technik hotelarstwa 

w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 

 

 

Techniki  pracy w hotelarstwie 

7.1. Kompleksowa obsługa gości w recepcji 

7.2. Obsługa gości w jednostce mieszkalnej – praca służby pięter 

7.3. Obsługa gości w zakresie usług dodatkowych 

 

 

7.1. Kompleksowa obsługa gości w recepcji 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań  

programowych 

P lub PP 

Kategoria  

taksonomiczna 

 wypełnić  formularz rezerwacyjny; P C 

 wprowadzić dane dotyczące rezerwacji do grafiku rezerwacji; P C 

 sporządzić i wysłać potwierdzenie przyjęcia rezerwacji; P C 

 uporządkować  dane rezerwacyjne wg zakresu zamówionych usług; P C 

 przygotować dane dotyczące zarezerwowanych usług dla pozostałych działów 

obiektu hotelarskiego; 
P C 

 dobrać dokumenty do czynności w procedurach check-in i check-out; P C 

 sporządzić dokumenty występujące w procedurze check-in; P C 

sporządzić dokumenty występujące w procedurze check-out; P C 

sklasyfikować informacje ze względu na ich funkcje w obsłudze gości; P C 

przekazać określony zasób informacji gościom; P C 

 pozyskać informacje z różnych źródeł; P B 

utworzyć bazę danych o gościach hotelowych; P C 

wyjaśnić znaczenie bazy danych gości hotelowych dla funkcjonowania 

obiektu; 
P B 

sporządzić dokumenty finansowe; P C 

zaprojektować rachunek wstępny do akceptacji przez gościa; P C 

 sporządzić fakturę VAT; P C 

 zarchiwizować dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości; P B 

 scharakteryzować zasady odpowiedzialności materialnej hotelarza za rzeczy  

wniesione  do obiektu hotelarskiego przez gości; 
P C 

 zastosować zasady odpowiedzialności materialnej dotyczącej mienia gości; P B 

 określić zasady dokonać analizy współdziałania  służby pięter z recepcją 

obiektu hotelarskiego w zakresie odpowiedzialności materialnej za mienie 

gościa oraz wyposażenie obiektu; 

P C 

zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania zadań 

zawodowych na stanowiskach pracy w recepcji;     
P B 

 scharakteryzować zagrożenia dla mienia gości oraz wyposażenia obiektu 

hotelarskiego występujące w recepcji; 
P C 

 zastosować  zasady ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska 
P C 



pracy w recepcji; 

uzasadnić sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania 

określonego zadania zawodowego w recepcji; 
P C 

dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań na różnych 

stanowiskach pracy w recepcji; 
P B 

 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas użytkowania 

urządzeń technicznych na stanowisku pracy w recepcji; 
P C 

zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 

wykonywania zadań zawodowych w recepcji;; 

P C 

 uzasadnić konieczność przestrzegania procedur obowiązujących w recepcji 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas 

wykonywania zadań zawodowych w recepcji; 

P C 

zastosować procedury dotyczące użytkowania instalacji i urządzeń 

technicznych stosowanych w recepcji; 
P C 

 scharakteryzować zasady działania systemu pomocy medycznej w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia; 
P C 

 zastosować procedury obowiązujące podczas udzielania pierwszej pomocy w 

stanach zagrożenia zdrowia i życia; 
P C 

 

7.2. Obsługa gości w jednostce mieszkalnej – praca służby pięter 

 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE  

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań  

programowych 

P lub PP 

Kategoria  

taksonomiczna 

 rozróżnić prace porządkowe w obiekcie hotelarskim; P B 

 zastosować właściwe techniki sprzątania jednostek mieszkalnych; P C 

dobrać urządzenia  i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rodzaju 

wykonywanych prac porządkowych; 
P C 

 posłużyć się sprzętem do utrzymania czystości;  P C 

dobrać i obsłużyć sprzęt do utrzymania czystości zgodnie z instrukcją; P C 

 zastosować odpowiednie  do stopnia  zabrudzenia  i stosowanej  technologii 

środki czystości; 
P C 

 zastosować środki dezynfekcyjne zgodnie z wymogami  sanitarnymi; P C 

zastosować procedury przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia 

gości; 
P C 

 wykonać czynności związane ze sprzątaniem jednostki mieszkalnej; P C 

 uzupełnić wyposażenie jednostek mieszkalnych; P C 

 sprawdzić funkcjonowanie urządzeń wchodzących w skład wyposażenia 

jednostek mieszkalnych; 
P C 

zastosować  procedury do utrzymania czystości w  holach, korytarzach, 

windach; 
P C 

sporządzić  plan ciągłego utrzymania czystości i higieny w sanitariatach 

ogólnodostępnych; 
P C 

zastosować procedury postępowania z rzeczami znalezionymi  w obiekcie 

hotelarskim; 
P C 

zastosować procedurę postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości; P C 

 zidentyfikować zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania zadań 

zawodowych na stanowiskach pracy w służbie pięter; 
P B 

scharakteryzować zagrożenia dla mienia gości oraz wyposażenia obiektu P C 



hotelarskiego występujące w dziale służby pięter; 

 zastosować  zasady ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska 

pracy w dziale służby pięter; 

P D 

uzasadnić sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania 

określonego zadania zawodowego w dziale służby pięter; 
P C 

 dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań na różnych 

stanowiskach pracy w dziale służby pięter; 
P B 

 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas użytkowania 

urządzeń technicznych na stanowisku pracy w dziale służby pięter; 
P C 

zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 

zawodowych w dziale służby pięter; 

P C 

uzasadnić konieczność przestrzegania procedur obowiązujących w obiekcie 

hotelarskim dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w dziale służby pięter; 

P C 

 zastosować procedury dotyczące użytkowania instalacji i urządzeń 

technicznych stosowanych w  dziale służby pięter; 
P C 

 

7.3. Obsługa gości w zakresie usług dodatkowych 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Poziom 

wymagań  

programowych 

Kategoria  

taksonomiczna 

 zastosować  zasady i formy przyjmowania zleceń na usługi  dodatkowe 

zgodnie z procedurami; 
P C 

 przyjąć zamówienie na realizację usług dodatkowych; P C 

zaprojektować usługę zgodnie z funkcją obiektu hotelarskiego; P C 

przyjąć zamówienie od gości na usługę dodatkową; P C 

zaplanować realizację zamówienia usług dodatkowych; P D 

 zrealizować zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych; P C 

 sporządzić dokumentację dotyczącą zamówienia na usługi dodatkowe; P C 

 przygotować zlecenie realizacji zamówionej usługi; P C 

sporządzić dokumenty dotyczące płatności za zrealizowaną usługę; P C 

zarchiwizować  dokumentację  w odpowiedniej bazie danych; P C 

 zastosować  zasady ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy 

związanych z organizacją usług dodatkowych; 

P C 

 uzasadnić sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania zadania 

zawodowego w zakresie organizacji usług dodatkowych; 
P C 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań 

zawodowych w zakresie organizacji usług dodatkowych; 

P C 

uzasadnić konieczność przestrzegania procedur obowiązujących na 

stanowiskach pracy związanych z organizacją usług dodatkowych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 

P C 

 zastosować procedury dotyczące użytkowania instalacji i urządzeń 

technicznych stosowanych na stanowiskach pracy związanych z organizacją 

usług dodatkowych; 

P C 

 

 

 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu: „ Zajęcia 

praktyczne w hotelarstwie” w zawodzie: technik 

hotelarstwa 341[04]/MEN/2008.02.07 

Rok szkolny 2013/2014, 2014/2015 
 

 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 
 

-zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii  

-zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

środowiska  

-posłużyć się sprzętem przeciwpożarowym  

-określić rodzaje systemów zabezpieczeń stosowanych w hotelach  

-zastosować procedury postępowania w nagłych wypadkach w hotelu 

-udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 

-zastosować werbalne i niewerbalne techniki komunikowania się 

- zastosować obowiązujące reguły dobrego wychowania i normy towarzyskie 

-określić typ osobowości gości hotelowych 

-zastosować sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych 

-przywitać i pożegnać gości stosując zwroty i formy grzecznościowe  

-zastosować zasady prowadzenia rozmów telefonicznych w hotelu  

-udzielić informacji turystycznej, kulturalnej, rozrywkowej 

-zastosować zasady Kodeksu Etyki Hotelarza  

-przyjąć, potwierdzić i anulować rezerwacje 

-zastosować procedury obsługi gości typu VIP i gości niepełnosprawnych 

- zastosować procedury zameldowania gości indywidualnych i grup zorganizowanych 

- zrealizować usługi związane z pobytem gości w hotelu: udzielanie informacji, budzenie  

-zastosować procedury przyjmowania i przechowywania depozytów  

- zastosować procedury przyjmowania i załatwiania reklamacji zgłaszanych przez gości hotelowych 

-rozliczyć koszty pobytu gości hotelowych 

-zastosować procedury wymeldowania gości indywidualnych i grup zorganizowanych 

- przygotować sprzęt i urządzenia stosowane do utrzymania czystości w jednostce mieszkalnej  

- zastosować środki ochrony indywidualnej 

- zastosować techniki sprzątania jednostek mieszkalnych 

-obsłużyć urządzenia stanowiące wyposażenie jednostki mieszkalnej  

 

 

 

 

 



Wymagania edukacyjne z przedmiotu 

EKONOMIA I  PRAWO  W  HOTELARSTWIE 

 

w zawodzie: TECHNIK HOTELARSTWA w klasach II i III 

W wyniku  zorganizowanego procesu nauczania uczeń (słuchacz) powinien umieć:- 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia ekonomiczne, 

- określić rodzaje czynników wytwórczych, 

- scharakteryzować zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, 

- rozróżnić podmioty gospodarcze, 

- scharakteryzować rodzaje podmiotów gospodarczych, 

- rozróżnić formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw gospodarczych z uwzględnieniem  

  działalności hotelarskiej, 

- scharakteryzować rynek pracy w hotelarstwie, 

- sporządzić dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności hotelarskiej, 

- określić rodzaje wynagrodzenia za pracę, 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, 

- określić podmiot i zadania rachunkowości, 

- określić zastosowanie programów komputerowych w rachunkowości,  

- rozróżnić składniki majątku i kapitałów, 

- określić sposoby pozyskiwania kapitałów, 

- określić sposoby pozyskiwania środków finansowych na uruchomienie działalności  

  gospodarczej, 

- sporządzić bilans majątkowy podmiotu, 

- określić rodzaje operacji gospodarczych, 

- rozróżnić rodzaje kont księgowych, 

- sporządzić ewidencję procesu gospodarczego, 

- sporządzić dokumentację księgową związaną z prowadzeniem działalności hotelarskiej, 

- sporządzić, rozliczyć i zaksięgować  listę płac, 

- sporządzić dokumentację księgową z zastosowaniem techniki komputerowej, 

- wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa, 

- rozróżnić pojęcia: osoba fizyczna i osoba prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności  

  prawnych, 

- określić rodzaje umów stosowanych w hotelarstwie, 

- przygotować umowę hotelarską, 

- zastosować przepisy Kodeksu Pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika 

  i pracodawcy oraz warunków pracy, 

- sporządzić dokumentację związaną z zatrudnieniem, 

- podjąć działania związane z poszukiwaniem pracy, 

- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony   

  środowiska. 

 

 

 


