
 

Wymagania z „Działalność recepcji”  

 

Dział  2.1.  Goście hotelowi 

Ocena celujący 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry oraz: 

 prowadzi dyskusję na temat etyki i etyki zawodowej, podpierając się licznymi 

przykładami  

 ogólnie zna treść Kodeksu Etyki Hotelarza  

 wykazuje zależność pomiędzy kulturą osobistą a kulturą zawodową 

 samodzielnie przygotowuje scenki symulacyjne dotyczące kulturalnego zachowania się 

recepcjonisty 

 przygotowuje projekt na temat gościnności w hotelu 

 przygotowuje dodatkowe referaty, czyta czasopisma branżowe, wykazuje zainteresowanie 

zawodem 

 potrafi skorelować wiadomości z innych przedmiotów zawodowych 

 

Ocena bardzo dobry 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobry oraz: 

 omawia znaczenie pojęć: etyka, estetyka, etykieta, etyka zawodowa 

 dobiera obiekty hotelarskie w zależności od potrzeb gości 

 rozróżnia i podaje przykłady zachowań etycznych i nieetycznych 

 zna treść KEH, charakteryzuje dokument 

 przedstawia zastosowanie dokumentu w praktyce 

 udziela wyczerpującej wypowiedzi na temat kultury i kultury osobistej, ich wpływu na 

      społeczeństwo i pracę zawodową 

 wymienia i opisuje cechy kultury osobistej 

 omawia i uzasadnia czego wymaga ranga społeczna zawodu hotelarza, 

 przedstawia znaczenie norm moralnych w środowisku i w pracy zawodowej 

 podaje przykłady kulturalnego zachowania się recepcjonisty podczas obsługi gości  

 uzasadnia na czym polega umiejętność komunikowania się: mowa ciała: mimika, 

uśmiech, gesty, przestrzeń, słuchanie aktywne, porozumienie werbalne 

 charakteryzuje zasady protokołu dyplomatycznego stosowane w hotelu 

 umiejętnie opisuje nietypowe postawy zachowania gości w hotelu oraz przedstawia 

właściwy sposób reagowania hotelarza we wszystkich sytuacjach 

 dokładnie omawia spiralę konfliktu 

 podaje własne przykłady i rozwiązania sytuacji konfliktowych  

 prezentuje kulturalne zachowanie się 

 bierze aktywny udział w dyskusji 

 samodzielnie wykonuje ćwiczenia i omawia je, najczęściej w grach zespołowych 

 samodzielnie wykonuje ćwiczenia, często jest liderem w rozwiązaniu zadań  grupowych 

 

Ocena dobry  

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczny oraz: 

 omawia modele gościnności. 

 określa potrzeby gości hotelowych i ich oczekiwania  

 przedstawia  sylwetkę wzorowego hotelarza, dokonując klasyfikacji cech na: fizyczne, 

psychiczne oraz dotyczące wiedzy i umiejętności 



 ocenia własne predyspozycje do pracy w zawodzie hotelarza 

 dokonuje porównania etyki hotelarskiej z etyką ogólną 

 zna zasady protokołu dyplomatycznego obowiązujące podczas przyjmowania gości  

w hotelu 

 potrafi dobrać ofertę do potrzeb gości hotelowych 

 podaje sytuacje, w których język ciała może być jedyną formą komunikacji 

 omawia techniki aktywnego słuchania  i podaje przykłady ich zastosowania 

 prowadzi rozmowę z gościem hotelowym 

 wymienia elementy decydujące o poczuciu estetyki pracowników zakładu hotelarskiego 

 zna treść Kodeksu Etyki Hotelarza 

 określa wymogi w zakresie kultury obsługi, które stawia się pracownikom hotelu 

 wymienia nawyki pożądane i niepożądane w pracy 

 omawia postępowanie recepcjonisty z różnymi typami gości hotelowych 

 charakteryzuje źródła konfliktów między pracownikami 

 potrafi zaproponować sposoby rozwiązania konfliktów 

 samodzielnie wykonuje ćwiczenia, czasami jest liderem w czasie wykonywania zadań 

grupowych 

 

Ocena dostateczny 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający oraz: 

 określa podstawową misję hotelarstwa – oferowanie gościny 

 wymienia modele gościnności 

 przy pomocy nauczyciela przedstawia pojęcie etyki oraz etyki zawodowej 

 określa pojęcia: kultura i kultura osobista 

 wymienia rodzaje i typy gości 

 omawia podstawowe potrzeby gości 

 określa zasady etykiety w kontaktach z gośćmi 

 wymienia  zasady i zachowania, które składają się na poziom i kulturę obsługi 

 prawidłowo wita  i żegna gościa 

 wie z ilu części składa się Kodeks Etyki Hotelarza 

 wymienia  przykłady komunikacji przy pomocy mowy ciała 

 określa , na czym polega aktywne słuchanie 

 wymienia przykłady dotyczących kulturalnego zachowania się recepcjonisty podczas 

obsługi gościa, 

 podaje przykłady barier w komunikacji 

 zna sposoby rozwiązywania konfliktów międzyludzkich 

 próbuje samodzielnie wykonać ćwiczenia 

 bierze aktywny udział w wykonywaniu zadań w grupach 

 

Ocena dopuszczający  

Otrzymuje uczeń, który: 

 zna podstawową misję hotelarstwa – oferowanie gościny 

 odróżnia pojęcia etyka i etyka zawodowa, 

 zna podstawowe potrzeby gości 

 wie kto opracował polski Kodeks Etyki Hotelarza 

 zna pojęcia kultura i kultura osobista 

 zna zasady etykiety w kontaktach z gośćmi 

 potrafi zaproponować stroje obowiązujące w hotelu 

 zna zasady kulturalnej obsługi gościa hotelowego 



 przy pomocy nauczyciela potrafi podać kilka przykładów dotyczących kulturalnego 

zachowania się recepcjonisty podczas obsługi gościa hotelowego, 

 zna podstawowe zasady higieny w życiu codziennym i w zakładzie pracy 

 zna typy gości hotelowych 

 zna rodzaje komunikacji interpersonalnej – komunikacja werbalna i niewerbalna 

 wymienia podstawowe cechy profesjonalnego wyglądu hotelarza 

 zna zasady powitania i pożegnania gościa 

 wie na czym polega aktywne słuchanie 

 wymienia  cechy dobrego słuchacza 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić nietypowe sytuacje 

 wymienia źródła konfliktów między pracownikami 

 współuczestniczy przy rozwiązywaniu ćwiczeń 

 bierze udział w zadaniach grupowych 
 

Ocena niedostateczny 

Otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowej wiedzy dotyczącej działalności recepcji 

 nie potrafi rozwiązywać problemów o podstawowym stopniu trudności, nawet przy 

pomocy nauczyciela, a więc jego wiedza uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w 

następnej klasie czy ukończenie szkoły 

 jego wiedza uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w następnej klasie 

 

Dział 2.2.  Służba parterowa w obiekcie hotelarskim 

Ocena celujący 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry oraz: 

 przedstawia referat na temat wykorzystania systemów komputerowych w obsłudze gościa 

      hotelowego  

 posługuje się przepisami bhp zapisanymi w kodeksie pracy i wykorzystuje   tę wiedzę 

podczas wspólnych na lekcji zadań. biegle posługuje się przepisami dotyczącymi 

udzielania pierwszej pomocy 

 przeprowadza instruktaż udzielania pierwszej pomocy biegle posługuje się przepisami 

dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy 

 przedstawia w formie rysunków, zdjęć, plakatów pracowników służb parterowych 

hotelach 

 przygotowuje scenki rodzajowe dotyczące omawianych procedur 

 przygotowuje dodatkowe referaty, czyta czasopisma branżowe, wykazuje zainteresowanie 

zawodem 

 potrafi skorelować wiadomości z innych przedmiotów zawodowych 

 

Ocena bardzo dobry 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobry oraz: 

 zna oznakowania dotyczące bezpieczeństwa pomieszczeń i urządzeń w hotelu 

 wylicza i uzasadnia najczęstsze przyczyny powstawania wypadków w pracy 

 odróżnia formy zmęczenia i podaje przykłady  

 zna i potrafi zinterpretować artykuły dotyczące udzielania pierwszej pomocy osobom 

      poszkodowanym 

 wskazuje różnicę w rodzajach pierwszej pomocy 

 dokładnie opisuje i prezentuje czynności wchodzące w zakres pierwszej pomocy 



 przygotowuje schemat organizacyjny pracowników recepcji 

 analizuje i porównuje zadania pracowników recepcji 

 analizuje rolę concierge w obsłudze gościa hotelowego, znając zakres jego działalności 

 omawia funkcjonowanie służb parterowych w hotelu  

 w formie scenek przedstawia procedury: checz in oraz check out 

 samodzielnie wykonuje ćwiczenia, często jest liderem w rozwiązaniu zadań grupowych 

 

Ocena dobry  

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczny oraz: 

 rozróżnia oznakowania dotyczące bezpieczeństwa pomieszczeń i urządzeń w hotelu 

 omawia rodzaje wypadków przy pracy i stara się je uzasadnić 

 wymienia i opisuje rodzaje zmęczenia  

 omawia zasady udzielania pierwszej pomocy 

 omawia i prezentuje czynności wchodzące w zakres udzielania pierwszej pomocy 

 potrafi wezwać pogotowie ratunkowe 

  prezentuje udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu 

 charakteryzuje zadania poszczególnych pracowników recepcji 

 opisuje zakres obowiązków pracowników recepcji 

 charakteryzuje zadania pracowników służby parterowej 

 w prawidłowej kolejności przedstawia procedury check in oraz check out 

 próbuje samodzielnie wykonać ćwiczenia 

 samodzielnie wykonuje ćwiczenia, czasami jest liderem w czasie wykonywania zadań 

grupowych 

 

Ocena dostateczny 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający oraz: 

 wymienia skład wyposażenia technicznego recepcji 

 opisuje co najmniej dwa z urządzeń występujących w recepcji 

 potrafi opisać, do czego może służyć Internet 

 zna co najmniej dwa systemy komputerowe 

 wymienia czynności związane z bagażem gości 

 wymienia formy zmęczenia podaje rodzaje wypadków, które mogą się wydarzyć podczas 

pracy  

 wymienia oznakowania dotyczące bezpieczeństwa pomieszczeń i urządzeń w hotelu 

 przy pomocy nauczyciela omawia zasady udzielania pierwszej pomocy 

 potrafi wezwać pogotowie ratunkowe i przy pomocy nauczyciela zademonstrować 

udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu 

 zna zadania poszczególnych pracowników recepcji 

 przy pomocy nauczyciela opisuje zadania pracowników recepcji 

 potrafi wymienić podstawowe zadania pracowników recepcji 

 wymienia pracowników służby parterowej oraz ich zadania 

 stara się samodzielnie w prawidłowej kolejności przedstawić procedury check in 

      oraz check out 

 próbuje samodzielnie wykonać ćwiczenia 

 bierze aktywny udział w wykonywaniu zadań w grupach 

 

 



Ocena dopuszczający 

Otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi wymienić skład wyposażenia technicznego recepcji 

 zna oznakowania dotyczące bezpieczeństwa pomieszczeń i urządzeń w hotelu 

 przy pomocy nauczyciela potrafi opisać jedno z urządzeń występujących w recepcji 

 wie, do czego może służy Internet w hotelu 

 przy pomocy nauczyciela wymienia formy zmęczenia, podaje rodzaje 

      wypadków, które mogą się wydarzyć w podczas pracy 

 wie na czym polega pierwsza pomoc 

 przy pomocy nauczyciela wymienia czynności, które wchodzą w zakres pierwszej 

      pomocy, 

 wie, jak wezwać pogotowie ratunkowe 

 przy pomocy nauczyciela potrafi zademonstrować udzielanie pierwszej wykonywać 

pierwszej pomocy zakres pierwszej pomocy ćwiczenia poszkodowanemu, pomocy, 

poszkodowanemu 

 wymienia pracowników służby parterowej oraz kilka ich obowiązków recepcjonisty 

 wie jak należy postąpić z bagażem 

 przy pomocy nauczyciela przedstawia w prawidłowej kolejności procedury: check in  oraz 

checz out 

 współuczestniczy przy rozwiązywaniu ćwiczeń 

 bierze udział w zadaniach grupowych 
 

Ocena niedostateczny 

Otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowej wiedzy dotyczącej działalności recepcji 

 nie potrafi rozwiązywać problemów o podstawowym stopniu trudności, nawet przy 

pomocy nauczyciela, a więc jego wiedza uniemożliwia mu kontynuowanie nauki  

w następnej klasie czy ukończenie szkoły. 
 

Dział 2.3.  Zadania recepcji właściwej 

Ocena celujący 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry oraz: 

 posiłkując się filmami, zdjęciami, plakatami, prezentuje najnowsze rozwiązania części 

ogólnodostępnej w recepcji  

 prezentuje referat na temat wykorzystania systemów komputerowych w obsłudze gościa 

hotelowego  

 posługuje się przepisami bhp zapisanymi w kodeksie pracy 

 biegle posługuje się przepisami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy 

 przeprowadza instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedstawia w formie pisemnej 

 stosuje standardy i procedury obowiązujące przy rezerwacji gościa hotelowego 

 samodzielnie przygotowuje cykl 24 godzinny pracy recepcjonisty przy przyjęciu gościa 

  prezentuje referaty dotyczące współpracy recepcji z innymi komórkami w dużych i 

małych hotelach 

 czyta czasopisma branżowe, wykazuje zainteresowanie zawodem 

 potrafi skorelować wiadomości z innych przedmiotów zawodowych 

 

 



Ocena bardzo dobry 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobry oraz: 

 sprawnie dokonuje szczegółowego podziału poszczególnych części recepcji wraz z ich 

charakterystyką 

 analizuje wagę „pierwszego wrażenia”, które pozostawia po sobie pierwsze zetknięcie się 

      gościa z hotelem 

 wymienia i opisuje stanowiska w recepcji 

 wymienia i uzasadnia, co powinno znajdować się na ladzie recepcyjnej 

 w oparciu o plany obiektu potrafi umieścić znaki bezpieczeństwa w pomieszczeniach 

hotelowych. 

 potrafi przeprowadzić akcję ratunkowo – gaśniczą i ewakuacje gości 

 uzasadnia pochodzenie słowa ergonomia 

 uzasadnia wpływ środowiska pracy na ustrój człowieka 

 opisuje organizację stanowiska pracy również recepcji, zgodną z przepisami bhp 

 umiejętnie charakteryzuje wszystkie rodzaje rezerwacji, podając przykłady na ich 

     zastosowania w hotelu 

 charakteryzuje pojęcie przebukowanie 

 jest liderem podczas wykonywanych ćwiczeń i projektów 

 sporządza wzór arkusza rezerwacyjnego 

 prezentuje w formie scenki rodzajowej formy rezerwacji w formie scenek symulacyjnych 

 przyjmuje gościa bez rezerwacji 

 omawia jak należy postąpić z bagażem gościa 

 dokładnie analizuje cykl 24 godzinnej pracy recepcjonisty przy rezerwacji zamówienia 

grupowego 

 wskazuje różnice w przyjęciu do hotelu gościa VIP, indywidualnego oraz grupy 

 prezentuje system rozliczania gości  

 bezbłędnie wypełnia dokumentację recepcji 

 omawia i uzasadnia sposób prowadzenia dokumentacji hotelowej  

 omawia procedurę zamknięcia doby w systemie informatycznym 

 wyczerpująco omawia współpracę recepcji z innymi komórkami hotelu 

 uzasadnia znaczenie dobrej współpracy dla gościa i hotelu 

 wskazuje efekty złej współpracy 

 omawia zasady dobrej gospodarki odpadami, wodą i energią 

 samodzielnie wykonuje ćwiczenia, często jest liderem w rozwiązaniu zadań grupowych 

 

Ocena dobry 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczny oraz: 

 charakteryzuje podstawowy podział recepcji 

 wyjaśnia wagę „pierwszego wrażenia”, które pozostawia po sobie pierwsze zetknięcie się 

     gościa z hotelem 

 wymienia i opisuje stanowiska w recepcji 

 wymienia, co powinno znajdować się na ladzie recepcyjnej  

 wyjaśnia pojęcie ergonomia 

 opisuje stanowisko pracy zgodne z przepisami bhp 

 podejmuje próbę opisania recepcji wyposażonej zgodnie z przepisami bhp 

 potrafi scharakteryzować wszystkie rodzaje rezerwacji 

 wyjaśnia pojęcie przebudowanie 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach 

 przy pomocy nauczyciela sporządza wzór arkusza rezerwacji  



 dość dokładnie wymienia czynności związane z przyjęciem gościa do hotelu 

 dość dokładnie opisuje cykl 24 pracy  recepcjonisty 

 wymienia czynności dotyczące bagażu gościa 

 wymienia czynności związane z rozliczeniem gościa  

 omawia procedurę przyjęcia gościa VIP 

 potrafi omówić dokumentację recepcji 

 samodzielnie i w miarę dokładnie ją wypełnić  

 wymienia działy, z którymi współpracuje recepcja 

 dość obszernie omawia jej współpracę z tymi komórkami 

 w oparciu o plany obiektu ze wskazówkami nauczyciela proponuje  miejsca  umieszczenia 

znaków bezpieczeństwa w pomieszczeniach hotelowych i miejsca rozmieszczenia sprzętu 

p/poż. 

 charakteryzuje zasady ochrony przeciwpożarowej  w obiekcie hotelarskim 

 charakteryzuje systemy bezpieczeństwa stosowane w obiekcie hotelowym. 

 stosuje zasady przyjmowania rzeczy do depozytu 

 podaje przykłady proekologicznej działalności hotelu 

 samodzielnie wykonuje ćwiczenia, czasami jest liderem w czasie wykonywania zadań 

grupowych 

 

Ocena dostateczny 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający oraz: 

 opisuje podstawowy podział recepcji 

 określa wagę części ogólnodostępnej recepcji 

 wymienia stanowiska w recepcji i stara się je opisać 

 wymienia, wyposażenie lady  recepcyjnej 

 zna pojęcie ergonomia 

 próbuje samodzielnie opisać stanowisko pracy zgodne z przepisami bhp 

 dostrzega różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami rezerwacji 

 stara się opisać co najmniej dwa rodzaje rezerwacji 

 stara się samodzielnie wymienić czynności związane z przyjęciem gościa do hotelu 

 stara się przedstawić cykl 24 godzinnej pracy recepcjonisty 

 wymienia czynności związane z bagażem gości 

 zna procedurę przyjęcia gościa VIP 

 wymienia podstawowe czynności związane z rozliczaniem gościa  

 potrafi wymienić dokumentację obowiązującą w recepcji 

 stara się samodzielnie wypełnić dokumentację  

 rozróżnia oznakowanie bezpieczeństwa pomieszczeń i urządzeń w obiekcie hotelarskim 

 rozróżnia rodzaje gaśnic i środków gaśniczych 

 potrafi wezwać pomoc 

 samodzielnie wymienia działy, z którymi współpracuje recepcja 

 w kilku zdaniach omawia, na czym ta współpraca polega 

 przy pomocy nauczyciela wymienia warunki, w które powinien spełnić hotel ekologiczny 

 próbuje samodzielnie wykonać ćwiczenia 

 bierze aktywny udział w wykonywaniu zadań w grupach 

 

Ocena dopuszczający 

Otrzymuje uczeń, który: 

 dokonuje podstawowego podziału recepcji 

 wymienia stanowiska w recepcji 



 przy pomocy nauczyciela stara się określić wagę części ogólnodostępnej recepcji 

 zna pojęcie ergonomia 

 przy pomocy nauczyciela opisuje stanowisko pracy zgodne z przepisami bhp 

 potrafi zadbać o bagaż gościa 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wymienić rodzaje rezerwacji 

 stara się opisać co najmniej jeden rodzaj rezerwacji 

 przy pomocy nauczyciela wymienia czynności związane z przyjęciem gościa do hotelu 

 bardzo połowicznie przedstawia cykl 24 godzinny obsługi 

 zna dokumentację obowiązującą w recepcji 

 przy pomocy nauczyciela potrafi wypełnić dokumentację  

 samodzielnie wymienia działy, z którymi współpracuje recepcja 

 przy pomocy  nauczyciela potrafi powiedzieć kilka zdań o tej współpracy  

 zna przyczyny pożarów i grupy pożarów oraz zasady ochrony p/poż w obiekcie 

hotelarskim 

 rozumie pojęcie ekologii hotelarstwie 

 przy pomocy nauczyciela opisuje hotel ekologiczny 

 współuczestniczy przy rozwiązywaniu ćwiczeń 

 bierze udział w zadaniach grupowych 
 

Ocena niedostateczny 

Otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował podstawowej wiedzy dotyczącej działalności recepcji 

  nie potrafi rozwiązywać problemów o podstawowym stopniu trudności, nawet przy 

pomocy nauczyciela, a więc jego wiedza uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w 

następnej klasie czy ukończenie szkoły 

 jego wiedza uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w następnej klasie 

 

 

 

 

 
 


