
Techniki pracy w hotelarstwie 

wymagania edukacyjne   

 

Ocena dopuszczający (2) 

Otrzymuje uczeń który: 

 wie do czego służy formularz rezerwacyjny, 

 wie w jakim celu sporządza się potwierdzenie rezerwacji, 

 potrafi wymienić dane rezerwacyjne, 

 wie w jakim celu dokonuje się rezerwacji usług dla innych działów 

obiektu hotelarskiego, 

 zna pojęcia: check-in oraz check-out 

 umie dobrać dokumenty właściwe dla procedury: check-in oraz check-

out, 

 zna rolę, jaką pełni informacja w trakcie obsługi gości, 

 zna źródła  pozyskiwania informacji, 

 wie na czym polega tworzenie bazy danych gości hotelowych i jaką pełni 

funkcję, 

 wie jaką rolę pełni baza danych gości dla funkcjonowania hotelu, 

 zna dokumenty finansowe stosowane w obiektach hotelarskich, 

 wie jakie znaczenie posiada rachunek wstępny w obsłudze gościa, 

 wskazuje różnice między fakturą VAT, a rachunkiem wstępnym, 

 zna i wyjaśnia pojęcie archiwizacji dokumentów, 

 wie na czym polega odpowiedzialność materialna hotelarza za rzeczy 

gości wniesione do obiektu, 

 zna konsekwencje braku odpowiedzialności za mienie gości hotelowych, 

 wie na czym polega współdziałanie służby pięter z recepcją hotelową w 

zakresie odpowiedzialności materialnej za mienie gościa oraz 

wyposażenie obiektu 

Ocena dostateczny(3) 

Otrzymuje uczeń który: 

 rozumie potrzebę wypełniania formularza rezerwacyjnego, 

 wie w jaki sposób wysłać potwierdzenie rezerwacji, 

 wymienia rodzaje usług objętych rezerwacją, 

 wie jakie czynności wykonuje się przy rezerwacji usług dla innych 

działów obiektu hotelarskiego, 



 wymienia dokumenty niezbędne przy czynnościach: check-in oraz check-

out, 

 umie wymienić dokumenty stosowane w procedurze: check-in i check-

out; 

 umie przekazać informacje  w trakcie obsługi gości, 

 podaje przykłady informacji dla gości, 

 poszukuje  informacji w celu tworzenia bazy danych, 

 omawia  znaczenie bazy danych gości hotelowych, 

 rozróżnia dokumenty finansowe od pozostałych dokumentów 

stosowanych w obiekcie hotelarskim, 

 omawia znaczenie rachunku wstępnego dla gościa , 

 rozumie istotę poprawnie wypełnionej faktury VAT, 

 rozumie cel archiwizacji dokumentów związanych z rozliczaniem 

kosztów pobytu gości, 

 zna znaczenie zasad odpowiedzialności materialnej hotelarza za rzeczy  

wniesione  do obiektu hotelarskiego przez gości; 

 zna zasady odpowiedzialności materialnej dotyczącej mienia gości 

hotelowych, 

 zna i rozumie zasady współdziałania  służby pięter z recepcją obiektu 

hotelarskiego w zakresie odpowiedzialności materialnej za mienie gościa 

oraz wyposażenie obiektu 

Ocena dobry (4) 

Otrzymuje uczeń który: 

 wypełnia z nielicznymi błędami formularz rezerwacyjny, 

 umie wysłać potwierdzenie rezerwacji, 

 umie polecić usługi i zachęcić do ich rezerwacji, 

 wymienia czynności jakie wykonuje się przy rezerwacji usług dla innych 

działów obiektu hotelarskiego, 

 dobiera właściwe  dokumenty do czynności  check-in i check-out; 

 dobiera dokumenty właściwe dla procedury check-in i check-out; 

 charakteryzuje informacje  w  obsłudze gości, 

 wybiórczo pozyskuje informacje dla gości, 

 podaje informacje gościom hotelowym, 

 gromadzi informacje w celu utworzenia bazy danych, 

 charakteryzuje znaczenie bazy danych gości hotelowych dla 

funkcjonowania obiektu , 

 wyjaśnia znaczenie dokumentów finansowych stosowanych w obiektach 

hotelarskich, 

 wypełnia rachunek wstępny dla gościa, 



 wie jakie dane są niezbędne do wystawienia faktury VAT, 

 omawia rolę archiwizacji dokumentów związaną z rozliczaniem kosztów 

pobytu gości, 

 wymienia  zasady odpowiedzialności materialnej hotelarza za rzeczy  

wniesione  do obiektu hotelarskiego przez gości; 

 charakteryzuje zasady odpowiedzialności materialnej dotyczącej mienia 

gości hotelowych określa  zasady, dokonuje  analizy  współdziałania  

służby pięter z recepcją obiektu hotelarskiego w zakresie 

odpowiedzialności materialnej za mienie gościa oraz wyposażenie 

obiektu, 

Ocena bardzo dobry(5) 

Otrzymuje uczeń który: 

 bezbłędnie wypełnia formularz rezerwacyjny, 

 potrafi sporządzić i wysłać potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, 

 umie uporządkować  dane rezerwacyjne wg zakresu zamówionych usług; 

 potrafi przygotować dane dotyczące zarezerwowanych usług dla 

pozostałych działów obiektu hotelarskiego, 

 charakteryzuje i dobiera właściwe  dokumenty do czynności                       

w procedurach: check-in i check-out; 

 sporządza dokumenty związane z procedurą check-in oraz check-out, 

 klasyfikuje informacje ze względu na ich funkcje w obsłudze gości, 

 pozyskuje informacje z różnorodnych  źródeł, 

 przekazuje bogaty zasób informacji gościom hotelowym, 

 tworzy właściwą bazę danych o gościach hotelowych; 

 analizuje i wyjaśnia znaczenie bazy danych gości hotelowych dla 

funkcjonowania obiektu, 

 sporządza dokumenty finansowe występujące w obiektach hotelarskich, 

 projektuje i sporządza rachunek wstępny do akceptacji przez gościa, 

 sporządza fakturą VAT, 

 archiwizuje dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości, 

 charakteryzuje  zasady odpowiedzialności materialnej hotelarza za rzeczy  

wniesione  do obiektu hotelarskiego przez gości; 

 stosuje zasady odpowiedzialności materialnej dotyczącej mienia gości, 

 określa  zasady, dokonuje  analizy  współdziałania  służby pięter z 

recepcją obiektu hotelarskiego w zakresie odpowiedzialności materialnej 

za mienie gościa oraz wyposażenie obiektu; 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 



 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb 

ucznia, np. dla dyslektyków scenariusz (częściowo lub w całości) będzie 

zawierał materiał przedstawiony schematycznie lub obrazowo. 

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do 

możliwości ucznia np. dla ucznia zdolnego zróżnicować kryterium              

i warunki wykonalności; np. dla nie dostosowanego społecznie częściej 

zastosować kontrolę (monitorować jego postępy).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


