
WYMAGANIA EDUKACYJNE
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

Zawód: technik hotelarstwa        
Przedmiot: Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim 
Klasa 3.

Ocena Nazwa działu / wymagania

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim

Dopuszczający

Uczeń:

 zna elementy oferty obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 określa zasady przyjmowania zamówień dotyczących usług dodatkowych
 określa zasady realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych
 zna rodzaje dokumentacji dotyczącej programowania usług dodatkowych
 zna rodzaje kosztów i zasady kalkulacji usług
 zna sposoby kalkulacji usług dodatkowych
 rozróżnia sposoby programowania różnych rodzajów usług 
 nie jest aktywny na zajęciach
 proste ćwiczenia wykonuje z pomocą nauczyciela

Dostateczny

spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz:

 rozpoznaje koszty usług dodatkowych
 posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu  kalkulacji usług 

dodatkowych
 wyjaśnia różnice pomiędzy programowaniem różnych usług dodatkowych
 opisuje sposób rozliczenia usług w obiekcie hotelarskim
 zna zasady i formy sprzedaży usług dodatkowych i turystycznych
 jest mało aktywny na lekcjach
 wykonuje ćwiczenia z pomocą nauczyciela

Dobry

spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz:

 wyjaśnia zasady przyjmowania zamówień usług dodatkowych;
 potrafi przyjąć zamówienie na usługi dodatkowe;
 potrafi skalkulować ceny usług dodatkowych;
 umie dokonać transakcji kupna-sprzedaży usług dodatkowych;
 samodzielnie wykonuje typowe ćwiczenia związane z programowaniem, 

sprzedażą i rozliczeniem usług dodatkowych
 aktywnie uczestniczy w zajęciach

Bardzo dobry spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:

 określa sposoby prezentacji ofert usług dodatkowych,
 określa formy przyjmowania zamówień dotyczących usług dodatkowych;
 określa formy realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;



 ocenia możliwości realizacji zamówienia na usługi dodatkowe;
 kalkuluje ceny pakietów usług dodatkowych;
 potrafi skalkulować cenę zamówionej usługi dodatkowej
 sprawnie dobiera formy sprzedaży usług dodatkowych zgodnie z 

zamówieniem
 samodzielnie sporządza dokumentację dotyczącą organizowania usług 

dodatkowych
 przewiduje  i proponuje rozwiązania alternatywne 
 opracowuje plany pracy związane ze sprzedażą usług dodatkowych
 projektuje oferty usług pakietowych i specjalnych w różnych obiektach 

hotelarskich

Celujący

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

 analizuje i rozwiązuje zadania problemowe
 przewodzi grupie uczniów w rozwiązywaniu zadań - lider
 samodzielnie organizuje pracę bez zastrzeżeń
 poszerza wiedzę – korzysta  z literatury fachowej i prasy branżowej oraz 

dzieli się z innymi uczniami wiedzą o ofertach usługowych różnych 
obiektów hotelarskich 

;


