
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Zawód: Technik hotelarz
Przedmiot: Prawo w hotelarstwie
Klasa: II(30h)

Ocena Nazwa działu/ Wymagania

Elementy prawa pracy
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia i nazywa podstawowe źródła prawa pracy;
-definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy np. stosunek pracy, 
umowa o pracę, czas pracy i inne;
-wylicza m.in. rodzaje umów o pracę, systemy czasu pracy i inne;
-wskazuje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika, rodzaje 
ubezpieczeń społecznych;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje źródła prawa pracy;
- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy;
- wylicza i krótko charakteryzuje np. rodzaje umów o pracę, systemy czasu 
pracy;
- wskazuje m.in. podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika, rodzaje 
ubezpieczeń społecznych i krótko je charakteryzuje;

Dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje poznane źródła prawa pracy;
- wymienia oraz definiuje poznane pojęcia  z zakresu prawa pracy;
- wylicza i charakteryzuje poznane pojęcia z zakresu prawa pracy;
- wskazuje obowiązki pracodawcy i pracownika oraz wie, co grozi za ich 
nieprzestrzeganie;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa pracy;
- porównuje obowiązki pracodawcy i pracownika, warunki umów o pracę i 
inne;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje źródła prawa pracy;
- wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
pracy;
- wylicza i charakteryzuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
pracy;
- wskazuje obowiązki pracodawcy i pracownika oraz wie, co grozi za ich 
nieprzestrzeganie;
- stosuje prawidłowe sformułowania dotyczące prawa pracy;
- porównuje obowiązki pracodawcy i pracownika;
- analizuje np. sposoby rozwiązywania umów o pracę; 

Celujący Uczeń:



- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa pracy;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobyta wiedzę i 
umiejętności;

Elementy prawa gospodarczego
Dopuszczający Uczeń:

- wymienia, nazywa i definiuje źródła prawa gospodarczego;
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego 
np. rynek, gospodarka rynkowa, działalność gospodarcza i inne;
- wylicza rodzaje spółek osobowych i kapitałowych;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa i definiuje źródła prawa gospodarczego;
- wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa 
gospodarczego;
- wylicza rodzaje spółek osobowych i kapitałowych i krótko je 
charakteryzuje;
- wyjaśnia, jakie są procedury podejmowania działalności gospodarczej;

Dobry Uczeń:
-wymienia, nazywa i definiuje źródła prawa gospodarczego;
- wymienia oraz definiuje poznane pojęcia z zakresu prawa gospodarczego;
- wylicz rodzaje spółek osobowych i kapitałowych oraz dokonuje ich 
charakteryzacji;
- wyjaśnia, jakie są procedury podejmowania działalności gospodarczej;
- wykonuje polecenia związane z rejestracją działalności gospodarczej;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa gospodarczego;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane źródła prawa 
gospodarczego;
- wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
gospodarczego;
- wylicz rodzaje spółek osobowych i kapitałowych oraz dokonuje ich 
charakteryzacji i porównania;
- wyjaśnia procedury uruchomienia działalności gospodarczej;
- wykonuje polecenia związane z rejestracją działalności gospodarczej;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa gospodarczego;
- analizuje i przewiduje sytuacje związane z zakładaniem własnej 
działalności gospodarczej;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę celującą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa gospodarczego;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności;

Elementy prawa cywilnego



Dopuszczający Uczeń:
- wymienia i nazywa podstawowe źródła prawa cywilnego;
- wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego 
np. osoba fizyczna, osoba prawna, czynności prawne i inne;
- wylicza rodzaje umów cywilnoprawnych;
- zna podstawowe przepisy prawa dotyczące danych osobowych;

Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe źródła prawa cywilnego;
- wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego;
- wylicza oraz krótko charakteryzuje rodzaje umów cywilnoprawnych;
- wskazuje podstawowe przepisy prawa dotyczące danych osobowych i 
praw autorskich;

Dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje poznane źródła prawa cywilnego;
- wymienia oraz definiuje poznane pojęcia z zakresu prawa cywilnego;
- wylicza oraz charakteryzuje rodzaje umów cywilnoprawnych;
- wskazuje  poznane przepisy prawa dotyczące danych osobowych oraz 
praw autorskich;
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa cywilnego;
- porównuje umowy cywilnoprawne;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane źródła prawa 
cywilnego;
- wymienia oraz definiuje wszystkie poznane pojęcia z zakresu prawa 
cywilnego;
- wylicza, charakteryzuje oraz porównuje rodzaje umów cywilnoprawnych;
- wskazuje i analizuje wszystkie poznane przepisy prawa dotyczące danych 
osobowych oraz praw autorskich; 
- stosuje prawidłowe sformułowania z zakresu prawa cywilnego;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe z zakresu prawa cywilnego;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności;

Usługi hotelarskie

Dopuszczający Uczeń:
- wymienia i nazywa rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi 
hotelarskie;
- wymienia oraz definiuje podstawowe pojęcia związane z usługami 
hotelarskimi;
- wie, co to jest umowa hotelowa;
- wskazuje rodzaje odpowiedzialności hotelarzy;
- wylicza regulacje prawne dotyczące usług hotelarskich;



Dostateczny Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje podstawowe rodzaje i kategorie 
obiektów świadczących usługi hotelarskie;
- wymienia oraz definiuje pojęcia związane z usługami hotelarskimi;
- wie, co to jest umowa hotelowa, potrafi ją krótko scharakteryzować;
- wskazuje rodzaje odpowiedzialności hotelarzy;
- wylicza regulacje prawne dotyczące usług hotelarskich;

Dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje poznane rodzaje i kategorie obiektów 
świadczących usługi hotelarskie;
- wymienia oraz charakteryzuje poznane pojęcia dotyczące  usług 
hotelarskich;
-wie, co to jest umowa hotelowa, potrafi ją scharakteryzować;
- wskazuje rodzaje odpowiedzialności hotelarzy, zna dodatkową podstawę 
roszczeń;
- wylicza i wyjaśnia regulacje prawne dotyczące usług hotelarskich;
- stosuje sformułowania związane z branżą hotelarską;
- wie, czego dotyczy Konwencja europejska o odpowiedzialności 
hotelarzy;

Bardzo dobry Uczeń:
- wymienia, nazywa oraz definiuje wszystkie poznane rodzaje i kategorie 
obiektów świadczących usługi hotelarskie;
- wymienia oraz charakteryzuje wszystkie poznane pojęcia dotyczące usług 
hotelarskich;
- wie, co to jest umowa hotelowa, potrafi ją scharakteryzować oraz wie, jak 
ją sporządzić;
- wskazuje i analizuje rodzaje odpowiedzialności hotelarzy, zna dodatkową 
podstawę roszczeń;
- wylicza, wyjaśnia oraz interpretuje regulacje prawne dotyczące usług 
hotelarskich;
- sprawnie stosuje sformułowania związane z branżą hotelarską;
- wie, czego dotyczy Konwencja europejska o odpowiedzialności hotelarzy, 
posługuje się przykładami;
- analizuje i przewiduje sytuacje związane z branżą hotelarską;

Celujący Uczeń:
- posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą plus:
- rozwiązuje zadania problemowe związane z branżą hotelarską;
- dowodzi słuszności swoich rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i 
umiejętności;


