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WYMAGANIA EDUKACYJNE 
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

 

Przedmiot: PRACOWNIA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ 
 
Klasa 3 Technik Hotelarz 

 
I Internet w hotelarstwie 
 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń potrafi: 

Wykorzystać sieć internetową jako 
narzędzia wymiany informacji 
(ćwiczenia w pracy z pocztą 
elektroniczną, komunikatorami).  
Wykorzystać Internet w 
marketingu usług hotelarskich 
Znać prawne aspekty 
wykorzystania Internetu w 
hotelarstwie 
Podać przykładowe sposoby 
komunikacji i wymiany informacji 
z wykorzystaniem Internetu. 
Wyszukać adresy stron WWW 
zawierające proste hasło – 
korzysta z wyszukiwarki 
internetowej. 
Wymienia  zasady nawigacji po 
stronie WWW, poruszając się po 
wybranych stronach 
internetowych. 

Poprawnie redagować listy 
elektroniczne, dbając o ich formę i 
treść.  
Omówić wybrane formy 
komunikacji i wymiany informacji. 
Korzystać z nich, stosując zasady 
netykiety. 
Rozróżniać różnice między 
komunikacją w czasie 
rzeczywistym, np. czat a grupą 
dyskusyjną. 
Wymienić wybrane usługi 
Internetowe. 
Podać opisy i zastosowania 
wyszukiwarki internetowej, 
katalogu stron WWW i portalu. 
Wyszukiwać informacje w 
Internecie, konstruując złożone 
hasło. 

Rozróżniać poszczególne formy 
komunikowania się przez Sieć.  
Rozróżniać poszczególne sposoby 
wymiany informacji. 
Omówić działanie poczty 
elektronicznej. 
Tworzyć sieciowy dziennika i w  
współtworzyć  treści w Sieci. 
Właściwie zawęzić obszar 
poszukiwań, aby szybko odszukać 
informacje. 
Korzystać z encyklopedii 
i słowników w wersji 
elektronicznej. 

Dokonać analizy porównawczej 
różnych form komunikacji i 
wymiany informacji, podając opis 
poszczególnych form i niezbędne 
wymagania. 
Porównać metody dostępu do 
poczty elektronicznej. 
Współtworzyć zasoby w Sieci, np. 
zakładać blog lub umieszczać 
wpisy w Wikipedii. 
Omawiać organizację informacji 
w WWW. Wyjaśnić postać adresu 
URL. 
Zastosować różne narzędzia do 
wyszukiwania informacji, 
usprawniając szukanie informacji. 
Właściwie porządkować 
informacje o stronach WWW. 
Odpowiednio ocenić przydatność 
i wiarygodność informacji. 

Samodzielnie wyszukuje 
w różnych źródłach informacje na 
temat nowoczesnych możliwości 
korzystania z Internetu, np. za 
pomocą urządzeń mobilnych. 
Potrafi formułować własne 
wnioski i spostrzeżenia dotyczące 
rozwoju Internetu,  jego 
znaczenia dla różnych dziedzin 
gospodarki i dla własnego 
rozwoju. 
Wyszukuje, gromadzi i właściwie 
selekcjonuje informacje, tworząc 
złożone projekty z różnych 
dziedzin. 

II. Portale rezerwacyjne 
 

Omówić kanały informatyczne 
wykorzystywane do rezerwacji 
usług hotelarskich 
Scharakteryzować rodzaje portali 
rezerwacyjnych 
 

Wyszukać oferty portali 
rezerwacyjnych 
Scharakteryzować rodzaje portali 
rezerwacyjnych 
Rezerwować usługi hotelarskie 
przez Internet 

Scharakteryzować rodzaje portali 
rezerwacyjnych 
Rezerwować usługi hotelarskie 
przez Internet 
 

Scharakteryzować rodzaje portali 
rezerwacyjnych 
Rezerwować rozbudowane usługi 
hotelarskie przez Internet 
 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
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 program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do 
rozwijania zainteresowań 
przedmiotowych 

III. Strony www obiektów hotelowych 
 

-wykorzystać przeglądarki 
internetowe do wyszukiwania 
stron WWW obiektów 
hotelarskich 
- omówić budowę strony WWW. 
- omówić  najważniejsze narzędzia 
do tworzenia stron internetowych, 
 

- przygotować prostą stronę 
internetową, używając dowolnego 
edytora tekstu.  
- korzystać z szablonów 
. 

- tworzyć proste strony w języku 
HTML, używając edytora 
tekstowego. 
- wstawiać grafikę do utworzonych 
stron. 
- omówić sposoby publikowania 
strony w Internecie. 

- tworzyć strony WWW obiektów 
hotelarskich zgodnie z zasadami 
- wstawiać tabele. 
- przygotować stronę do 
publikacji w Internecie i ją 
publikuje. 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do 
rozwijania zainteresowań 
przedmiotowych 

IV. Systemy sprzedaży internetowej 
 

Scharakteryzować rodzaje 
systemów sprzedaży internetowej 
usług hotelarskich. 

Sprzedawać usługi hotelarskie 
przez Internet 

Sprzedawać usługi hotelarskie 
przez Internet 

Sprzedawać usługi hotelarskie 
przez Internet 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do 
rozwijania zainteresowań 
przedmiotowych 
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V. Portale informacyjne 
 

Znać popularne portale 
informacyjne w kraju i na świecie. 
Omówić sposoby pozyskiwania 
informacji związanych z branżą 
hotelarską z portali 
informacyjnych. 
 

Pozyskiwać informacje z portali 
informacyjnych w celach 
marketingowych 

Pozyskiwać informacje z portali 
informacyjnych w celach 
marketingowych 

Pozyskiwać informacje z portali 
informacyjnych w celach 
marketingowych 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do 
rozwijania zainteresowań 
przedmiotowych 

VI. Portale społecznościowe 
 

- scharakteryzować  popularne 
portale społecznościowe  
 - korzystać z portali 
społecznościowych.  
- stosować zasady netykiety.  
 

- omówić rolę portali 
społecznościowych w hotelarstwie 
- skorzystać ze społecznościowych 
portali  
 -stosować zasady netykiety.. 

-korzystać z portali 
społecznościowych.  
 -stosować zasady netykiety. 
- wykorzystać portale 
społecznościowe do kształtowania 
pozytywnego wizerunku obiektu 
hotelowego  
 

- korzystać z poczty 
elektronicznej i faksu przy 
wysyłaniu korespondencji –s - 
stosować zasady netykiety. 
- wykorzystać portale 
społecznościowe do 
kształtowania pozytywnego 
wizerunku obiektu hotelowego  
 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do 
rozwijania zainteresowań 
przedmiotowych 
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VII Systemy rezerwacji 
 

Charakteryzować informatyczne 
kanały sprzedaży 
Charakteryzować hotelowe 
systemy rezerwacyjne i 
informacyjne.  
Przyjmować rezerwację usług 
hotelarskich za pośrednictwem 
systemu rezerwacyjnego 
 

Charakteryzować hotelowe 
systemy rezerwacyjne i 
informacyjne.  
Przyjmować rezerwację usług 
hotelarskich za pośrednictwem 
systemu rezerwacyjnego 
 

Przyjmować rezerwację usług 
hotelarskich za pośrednictwem 
systemu rezerwacyjnego 
 

Przyjmować rezerwację usług 
hotelarskich za pośrednictwem 
systemu rezerwacyjnego 
 

- biegle posługiwać się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub 
praktycznych  
- proponować rozwiązania 
nietypowe i wykraczające poza 
program nauczania 
- samodzielnie i twórczo rozwijać 
własne uzdolnienia 
- samodzielnie zdobywać 
informacje potrzebne do 
rozwijania zainteresowań 
przedmiotowych 

VIII Hotelowe programy specjalistyczne 
 

- scharakteryzować 
oprogramowanie specjalistyczne 
omawiane w trakcie zajęć 
dydaktycznych; 
- omówić możliwości programów 
hotelarskich 

 

-  omówić możliwości wybranych 
programów hotelowych 
- dokonać operacji check-in i 
check-out w programie 
recepcyjnym 
-  zmienić status pokoju w 
programie hotelarskim 
- korzystać z internetowej 
rezerwacji miejsc hotelowych, 
-  

- omówić możliwości wybranych 
programów hotelowych 
- dokonać operacji check-in i 
check-out w programie 
recepcyjnym 
-  zmienić status pokoju w 
programie hotelarskim 
- korzystać z internetowej 
rezerwacji miejsc hotelowych, 
- przypisać obciążenia za usługi 
gościom 
- wystawić fakturę w programie 
recepcyjnym 
 
 

- omówić możliwości wybranych 
programów hotelowych 
- dokonać operacji check-in i 
check-out w programie 
recepcyjnym 
-  zmienić status pokoju w 
programie hotelarskim 
- korzystać z internetowej 
rezerwacji miejsc hotelowych, 
- przypisać obciążenia za usługi 
gościom 
- wystawić fakturę w programie 
recepcyjnym 
- skonfigurować ustawienia 
programu recepcyjnego 
- przypisać gościom życzenia 
specjalne w bazie danych  
- edytować bazę danych 
programu  
-  anulować rezerwację w 
programie hotelarskim 

- trafnie i umiejętnie dobiera 
oprogramowanie do 
wykonywania zadań w nowych 
sytuacjach; - stosuje posiadana 
wiedze w wykonywanych 
samodzielnie zadaniach 
teoretycznych i praktycznych, 
jakie może spotkać w przyszłej 
pracy zawodowej; 
- samodzielnie proponuje metody 
i rozwiązuje złożone zadania i 
problemy (ujęte programem 
nauczania) wykorzystując 
różnorodne rozwiązania; 

 


