
MARKETING USŁUG HOTELARSKICH  

dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko – Usługowego 

w zawodzie: technik hotelarstwa 

 
Kryteria oceniania na poszczególne oceny: 

Ocena dopuszczająca „2” – uczeń: 

 wyjaśnić pojęcie marketingu w hotelarstwie;  

 wymienić podstawowe pojęcia związane z marketingiem; 

 zdefiniować strategie marketingowe; 

 określić czym jest mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa; 

 podać definicje popytu i podaży na rynku usług hotelarskich; 

 podać definicję segmentacji rynku; 

 wymienić elementy marketingu-mix (4P, 5P) 

 wyjaśnić pojęcie produktu, ceny, dystrybucji, promocji; 

 wymienić narzędzia promocji, 

 wymienić rodzaje reklam; 

 wyjaśnić rolę personelu w marketingu;  

 wyjaśnić pojęcie badań marketingowych oraz MSI; 

 wymienić rodzaje oraz metody i techniki badań marketingowych; 

 wyjaśnić pojęcie kwestionariusza; 

 wyjaśnić pojęcie analizy danych; 

 podać definicję planu marketingowego; 

 wyjaśnić pojęcie jakości i wymienić czynniki wpływające na jakość usług hotelarskich; 

 zdefiniować i wymienić obszary, które obejmuje analiza SWOT; 

 wyjaśnić pojęcie marketingu wewnętrznego; 

 wymienić wskaźniki ekonomiczne służące do mierzenia oceny działalności hotelarskiej; 

Ocena dostateczna „3” – uczeń: 

 opisać rodzaje marketingu; 

 wymienić strategie marketingowe; 

 wymienić elementy otoczenia przedsiębiorstwa; 

 wymienić segmenty dla rynku usług hotelarskich; 

 podać definicje poszczególnych elementów marketingu-mix; 

 wymienić czynniki wpływające na popyt i podaż usług hotelarskich; 

 wymienić elementy strategii produktu, ceny, dystrybucji, promocji; 

 scharakteryzować rożne formy promocji; 

 omówić rolę personelu w marketingu usług; 

 wymienić predyspozycje i cechy jakie powinien posiadać pracownik hotelu;  

 wyjaśnić znaczenie promocji; 

 wyjaśnić znaczenie badań marketingowych; 

 wymienić rodzaje i źródła informacji marketingowych; 

 wymienić rodzaje oraz etapy badań marketingowych; 

 wyjaśnić zasady sporządzania kwestionariuszy i ankiet; 

 wymienić etapy procesu badawczego; 

 obliczyć podstawowe wskaźniki ekonomiczne dotyczące działalności hotelarskiej; 

 scharakteryzować i wymienić rodzaje planów marketingowych; 

 podać mocne i słabe strony obiektu hotelowego oraz stojące przed nim szanse i 

zagrożenia; 



 posługiwać się definicjami mierników działalności hotelarskiej; 

Ocena dobra „4” – uczeń: 

 opisać poszczególne strategie marketingowe; 

 zobrazować wpływ czynników pozacenowych na wielkość popytu podaży usług 

hotelarskich; 

 wymienić elementy otoczenia przedsiębiorstwa hotelowego na konkretnym przykładzie; 

 wskazać i omówić różnicę między koncepcją 4P i 5P; 

 scharakteryzować strategie produktu, ceny, dystrybucji, promocji 

 wyjaśnić na czym polega franchising, outsourcing, partnerstwo; 

 rozróżnić formy promocji i zakwalifikować je do poszczególnych rodzajów;  

 rozróżnić różne formy reklamy; 

 wskazać różnice między poszczególnymi elementami promocji; 

 wskazać różnice między poszczególnymi nośnikami reklamy; 

 opisać poszczególne elementy promocji i podać ich przykłady z życia codziennego; 

 wyjaśnić i podać przykłady sponsoringu; 

 wymienić techniki sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz marketingu 

bezpośredniego;  

 podać przykłady i wyjaśnić różnicę między informacjami wewnętrznymi a 

zewnętrznymi; 

 omówić rodzaje i etapy badań marketingowych; 

 sporządzić krótką ankietę i kwestionariusz; 

 zinterpretować poszczególne wskaźniki ekonomiczne; 

 opracować analizę SWOT dla wybranego obiektu hotelowego; 

Ocena bardzo dobra „5” – uczeń: 

 określić skutki działań marketingowych; 

 omówić i zobrazować zmiany równowagi na rynku usług hotelarskich; 

 dokonać segmentacji rynku dla wybranego obiektu hotelowego; 

 stworzyć projekt reklamy dla własnego hotelu; 

 swoją postawą i zachowaniem pokazać jak powinien prezentować się wzorowy hotelarz; 

 podać przykłady pierwotnych i wtórnych źródeł informacji; 

 omówić rodzaje badań marketingowych oraz wskazać różnice między poszczególnymi 

rodzajami badań; 

 podejmować decyzje na podstawie zinterpretowanych wskaźników ekonomicznych; 

 opracować strategie produktu, ceny, dystrybucji, promocji; 

 dokonać analizy wyników uzyskanych z analizy SWOT i wyciągnąć wnioski do planów 

naprawczych dla hotelu; 

 sporządzić uproszczony plan marketingowy obiektu hotelarskiego; 

 dokonać analizy elementów otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa hotelarskiego; 

Ocena celująca „6” – uczeń: 

 w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawy programowe; 

 dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych 

poszukiwań i przemyśleń; 

 wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień;  

 potrafi udowadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej 

skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy; 

 bierze aktywny udział w konkursach, olimpiadach, w których wymagana jest wiedza 

przedmiotowa oraz odnosi w nich sukcesy. 
 


