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WSTĘP 

Prezentowany Państwu podręcznik metodyczny przeznaczony jest dla nauczycieli 

hotelarstwa chcących wesprzeć proces dydaktyczny o nowoczesne metody kształcenia 

funkcjonujące na platformie multimedialnej. Niniejsza publikacja została przygotowana 

jako narzędzie wspierające do e-podręcznika dla kierunku technik hotelarstwa, 

zgodnego z podstawą programową obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku i stanowi 

podręcznik metodyczny do pracy z wykorzystaniem e-podręcznika. 

Precyzyjnie określona podstawa programowa ma za zadanie zebrać w jednym, zwartym 

dokumencie elementy wynikające z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie technika hotelarstwa, dla którego obowiązuje kod numerowy 

4224021. 

W podręczniku zastosowano podział materiału nauczania na konkretne efekty 

kształcenia, które znalazły wsparcie multimedialne w e-podręczniku, zawarto 

przykładowe scenariusze oraz propozycje materiałów przydatnych podczas realizacji 

kolejnych zagadnień oraz przygotowano informacje o niezbędnym minimum 

technicznym potrzebnym do sprawnego korzystania z e-podręcznika. 

Nie jest zadaniem podręcznika dostarczenie kompleksowo opracowanej dokumentacji 

szkolnej do nauczania konkretnego przedmiotu. Nastawiony jest on na wsparcie procesu 

dydaktycznego o współczesne mechanizmy, umożliwiające pełniejsze zrozumienie 

zagadnień związanych z efektami kształcenia. Podręcznik zawiera wskazówki na temat 

zastosowania e-podręcznika na zajęciach, form sprawdzania osiągnięć uczniów, 

propozycji testów i pytań otwartych często w formie „tematów do dyskusji”. 

Mamy nadzieję, że publikacja ta realizując część zadań podręcznika metodycznego, 

spełni Państwa oczekiwania i okaże się narzędziem pomocnym i uatrakcyjniającym 

nauczanie przedmiotów hotelarskich. 

 

 

Autorzy 

  

                                                 
1 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – KOWEZiU 
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PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA 

Zawód technik hotelarstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami bazuje na 

kompetencjach i efektach kształcenia możliwych do osiągnięcia na wielu 

przedmiotach/modułach. Podział materiału w e-podręczniku oparty został na efektach 

kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 

r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. E-podręcznik nie wspiera 

wszystkich grup efektów kształcenia. Wsparte przedstawiono poniżej:  

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(PDG) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-

gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 

zawodów PKZ (T.f); 

PKZ (T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 

hotelarstwa 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik 

hotelarstwa: 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji: 

1. Rezerwacja usług hotelarskich; 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających; 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: 

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych; 

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań; 

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie. 

  

WAŻNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (z późniejszymi zmianami): 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184 

 Przykładowe programy nauczania opracowane w projektach KOWEZiU - Krajowego 

Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (wersja po recenzjach): 

 Przedmiotowy: 

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki_po_rec/THOT_422402_

program_P_po_rec.pdf 

 Modułowy: 

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki_po_rec/THOT_422402_

program_M_po_rec.pdf 
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WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRACY Z E-PODRĘCZNIKIEM 

Praca z e-podręcznikiem w dużej mierze różni się od pracy z klasycznym podręcznikiem. 

Nowoczesna technologia stosowana do prezentacji wiedzy w pierwszym z nich wymaga 

zmiany podejścia do metody prowadzenia całych zajęć. W kształceniu przyszłych 

hotelarzy główny nacisk należy położyć na kształcenie umiejętności popartych wiedzą, 

a takiemu działaniu z pewnością służą różne metody oddziaływania na ucznia. 

Oglądanie prezentacji multimedialnych, filmów, słuchanie dialogów, oglądanie 

schematów i wykonywanie interaktywnych zadań to główne czynniki dostarczające 

bodźców, związane z wiedzą i umiejętnościami, wspierające wszelkie metody podawcze 

stosowane we współczesnym szkolnictwie. 

Największe znaczenie dydaktyczne mają prowadzone przez uczniów samodzielne 

symulacje rzeczywistych zdarzeń (odgrywanie scenek), zadania związane  

z wykonywaniem i uzupełnianiem dokumentacji potrzebnej do zorganizowania 

konkretnych usług (uzupełnianie materiałów ćwiczeniowych), realizowanie projektów 

(przykłady dotychczasowych egzaminów zawodowych) oraz prowadzenie dyskusji 

(tematy do dyskusji). Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi 

metodami, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dostępnych w formie 

multimedialnej. E-podręcznik w wielu momentach znakomicie wesprze pokaz  

z objaśnieniem, tekst przewodni, ćwiczenia praktyczne, a nawet metodę projektów. 

Formy organizacji pracy z wykorzystaniem mediów mogą być zróżnicowane, począwszy 

od pracy indywidualnej do zespołowej. 

Stwarzanie warunków sprzyjających korzystaniu z nowoczesnych mediów, tak obecnie 

lubianych przez młodzież, sprzyjających doświadczaniu i przeżywaniu konkretnych 

sytuacji, wyrabia pożądane w zawodzie postawy. Zaleca się korzystanie z e-podręcznika 

podczas zajęć w celu prezentacji właściwej techniki pracy. Zaleca się doskonalenie 

umiejętności posługiwania się nowymi mediami przez nauczycieli w ramach 

wyspecjalizowanych kursów pracy z e-bookiem. 

Należy pamiętać, że podręcznik w formie multimedialnej nie zastąpi ćwiczeń 

praktycznych, ale ma za zadanie je urozmaicić. Nie zwalnia również z kształcenia 

umiejętności korzystania z literatury fachowej, posługiwania się językiem zawodowym 

oraz umiejętności i techniki pracy w ramach konkretnych efektów. Może te umiejętności 

ewentualnie wzbogacić o nowe środki przekazu, jakimi są komputer, tablet czy czytnik  

e-książek. Dlatego nie można zrezygnować całkowicie z elementów teoretycznych oraz 

przenieść całego ciężaru przekazania wiedzy na nowoczesną technologię. Stałe 

korzystanie z jednej metody/medium może na dłuższą metę być nużące i zniechęcające 

dla uczniów, dlatego też proponowany e-podręcznik nie pokrywa w całości 

realizowanych w szkole zagadnień, a jedynie stanowi narzędzie wsparcia. 

Warsztat nauczyciela warto wzbogacić o filmy dydaktyczne przygotowane samodzielnie 

przez nauczyciela w ramach zajęć dydaktycznych. Praca w grupach nad konkretnymi 

zagadnieniami może równocześnie odbywać się w kilku kierunkach. Jedna grupa 

młodzieży może mieć zadanie nagrania filmu przedstawiającego konkretne 

zagadnienia, inna ma wyszukać gotowy materiał wideo i foto w Internecie, jeszcze inna 

ma przygotować materiał drukowany w oparciu o dostępną literaturę fachową. 

Zamiana zadań między uczniami pozwoli na zwiększenie dynamiki grup, łatwiejszą ocenę 

zaangażowania, kształtowanie właściwych postaw czy stosunku do powierzonych 

obowiązków. Materiał zawarty w e-podręczniku może służyć za wskazówkę do osiągania 

pożądanych efektów. 
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STANDARD WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH 

Opis wyposażenia niezbędnego do realizacji kształcenia w kierunku technik hotelarstwa 

możecie Państwo znaleźć na stronach KOWEZiU.  

Do realizacji zajęć z wykorzystaniem e-podręcznika pracownia zawodowa dodatkowo 

powinna być wyposażona w następujące elementy: 

 minimalnie – mikrokomputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz 

projektor multimedialny, pozostające w zasięgu nauczyciela i pozwalające na 

prezentację materiału z e-podręcznika grupie uczniów, 

 optymalnie – kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (najlepiej 

notebooków lub tabletów) przeznaczonych do pracy dla 3-4 osobowych grup 

młodzieży, tablica interaktywna do kreatywnej pracy nauczyciela i młodzieży, 

stanowisko pracy nauczycielskiej z możliwością separowania pracowni od dostępu do 

Internetu (nadzór nad udostępnianymi treściami), dwie kamery wideo (można je 

zastąpić bezprzewodowymi kamerami internetowymi), cyfrowe aparaty 

fotograficzne oraz cyfrowe dyktafony. 

Wymieniony w części „optymalnej” nowoczesny sprzęt pozwoli na bezpośrednią 

interakcję uczniów z materiałem zawartym w e-podręczniku. Nagrywanie siebie, swojego 

głosu czy robienie zdjęć, a następnie udostępnianie powstałego materiału kolegom 

podczas zajęć, jest silnym bodźcem wpływającym na właściwą postawę i interakcję 

zarówno w grupie, jak i w zawodzie. 

Wyposażenie wskazane do prowadzenia zajęć w celu osiągnięcia efektów kształcenia 

właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik hotelarstwa, wspartych 

w e-podręczniku: 

 

PKZ(T.f)Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 

hotelarstwa 

Pracownia ogólnodydaktyczna wyposażona w: 

 biurko nauczycielskie, 

 stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, 

 tablicę interaktywną, a w przypadku jej braku ekran rozwijany biały ze stojakiem, 

 tablicę szkolną zawieszaną, 

 mikrokomputer,  

 projektor multimedialny,  

 stanowiska uczniowskie z dostępem do Internetu (notebook, tablet) do pracy 

grupowej 3-4 uczniów, 

 biurowe urządzenie wielofunkcyjne (ew. drukarka i skaner).  

 

PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Pracownia ogólnodydaktyczna wyposażona w: 

 biurko nauczycielskie, 

 stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, 
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 tablicę interaktywną, a w przypadku jej braku ekran rozwijany biały ze stojakiem, 

 tablicę szkolną zawieszaną, 

 mikrokomputer,  

 projektor multimedialny,  

 stanowiska uczniowskie z dostępem do Internetu (notebook, tablet) do pracy 

grupowej 3-4 uczniów, 

 biurowe urządzenie wielofunkcyjne (ew. drukarka i skaner).  

 kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną podłączoną do mikrokomputera, 

 terminal kart kredytowych. 

 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

1. Rezerwacja usług hotelarskich 

Pracownia specjalistyczna wyposażona w: 

 biurko nauczycielskie, 

 stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, 

 tablicę interaktywną, a w przypadku jej braku ekran rozwijany biały ze stojakiem, 

 mikrokomputer,  

 projektor multimedialny,  

 kamerę lub aparat cyfrowy, 

 stanowiska recepcyjne z mikrokomputerem podłączonym do Internetu (notebook, 

tablet) do pracy grupowej 3-4 uczniów, 

 biurowe urządzenie wielofunkcyjne (ew. drukarka i skaner), 

 kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną podłączoną do mikrokomputera, 

 terminal kart kredytowych, 

 telefon, 

 fax, 

 klucznicę, 

 zestaw druków wzorcowych obowiązujących w recepcji hotelowej, 

 apteczkę pierwszej pomocy, 

 instrukcję udzielania pierwszej pomocy, 

 gaśnicę. 

Każdy uczeń powinien być ubrany w uniform pracownika hotelu zgodnie  

z wewnątrzszkolnym standardem. 

 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających 

Pracownia specjalistyczna „recepcja” wyposażona w: 

 biurko nauczycielskie, 

 stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, 

 tablicę interaktywną, a w przypadku jej braku ekran rozwijany biały ze stojakiem, 

 mikrokomputer,  
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 projektor multimedialny,  

 kamerę lub aparat cyfrowy, 

 stanowiska recepcyjne z mikrokomputerem podłączonym do Internetu (notebook, 

tablet) do pracy grupowej 3-4 uczniów, 

 biurowe urządzenie wielofunkcyjne (ew. drukarka i skaner), 

 kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną podłączoną do mikrokomputera, 

 terminal kart kredytowych, 

 telefon, 

 fax, 

 klucznicę, 

 wózek bagażowy, 

 przykładowe bagaże, 

 zestaw druków wzorcowych obowiązujących w recepcji hotelowej, 

 apteczkę pierwszej pomocy, 

 instrukcję udzielania pierwszej pomocy, 

 gaśnicę. 

Każdy uczeń powinien być ubrany w uniform pracownika hotelu zgodnie  

z wewnątrzszkolnym standardem. 

 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 

Pracownia specjalistyczna wyposażona w: 

 biurko nauczycielskie, 

 stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, 

 tablicę interaktywną, a w przypadku jej braku ekran rozwijany biały ze stojakiem, 

 mikrokomputer,  

 projektor multimedialny,  

 kamerę lub aparat cyfrowy, 

 wózek houseekepingu wraz z wyposażeniem, 

 zestaw środków chemicznych stosowanych podczas czyszczenia i konserwacji 

powierzchni stosowanych w hotelach, 

 zestaw narzędzi i urządzenia stosowane do sprzątania pomieszczeń hotelowych, 

 przykładowe powierzchnie spotykane w hotelu (fragmenty ścian i podłóg pokryte 

różnymi materiałami: glazura, terakota, tapeta, wykładzina, boazeria, panele, szyba, 

itp., służące do demonstracji użycia różnych środków), 

 środki ochrony indywidualnej (okulary, rękawice, fartuchy, nakolanniki, itp.), 

 biurowe urządzenie wielofunkcyjne (ew. drukarka i skaner),  

 telefon, 

 zestaw druków wzorcowych obowiązujących w dziale housekeepingu, 

 apteczkę pierwszej pomocy, 

 instrukcję udzielania pierwszej pomocy, 
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 gaśnicę. 

Każdy uczeń powinien być ubrany w uniform pracownika hotelu – działu housekepingu 

zgodnie z wewnątrzszkolnym standardem. 

Optymalnie pracownia housekeepingu powinna być zorganizowana jako przykładowa 

jednostka mieszkalna. 

 

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań 

Pracownia specjalistyczna wyposażona w: 

 biurko nauczycielskie, 

 stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, 

 tablicę interaktywną, a w przypadku jej braku ekran rozwijany biały ze stojakiem, 

 mikrokomputer,  

 projektor multimedialny,  

 kamerę lub aparat cyfrowy, 

 biurowe urządzenie wielofunkcyjne (ew. drukarka i skaner),  

 telefon, 

 kasę fiskalną, 

 zestaw druków wzorcowych obowiązujących w gastronomii hotelowej oraz 

roomserwisie, 

 apteczkę pierwszej pomocy, 

 instrukcję udzielania pierwszej pomocy, 

 gaśnicę, 

 pomocnik kelnerski z pełnym wyposażeniem, 

 stoły gastronomiczne (prostokątne, kwadratowe, okrągłe), 

 bieliznę stołową (molettony, obrusy, naperony, serwetki, kryzy, laufry, itp.), 

 zastawę stołową porcelanową, 

 zastawę stołową szklaną, 

 sztućce indywidualne i serwingowe, 

 wózki kelnerskie, tray-jack’y, gerydony, 

 dekoracje stołowe, świeczniki, 

 karty menu.  

Każdy uczeń powinien być ubrany w uniform kelnerski, a podczas zajęć związanych  

z technologią gastronomiczną w biały fartuch lub strój kucharski, zgodnie  

z wewnątrzszkolnym standardem. Uczniowie muszą posiadać aktualną książeczkę 

zdrowia. 

Pracownia powinna posiadać zaplecze technologiczne, wyposażone w sprzęt  

i urządzenia umożliwiające realizację zagadnień związanych z procesami 

technologicznymi. Zaplecze musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz bhp. 
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3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  

Pracownia ogólnodydaktyczna wyposażona w: 

 biurko nauczycielskie, 

 stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, 

 tablicę interaktywną, a w przypadku jej braku ekran rozwijany biały ze stojakiem, 

 tablicę szkolną zawieszaną, 

 mikrokomputer,  

 projektor multimedialny,  

 stanowiska uczniowskie z dostępem do Internetu (notebook, tablet) do pracy 

grupowej 3-4 uczniów, 

 biurowe urządzenie wielofunkcyjne (ew. drukarka i skaner),  

 kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną podłączoną do mikrokomputera, 

 terminal kart kredytowych. 

Podczas zajęć dostępne powinny być dla uczniów pracownie specjalistyczne opisane 

powyżej. Część zajęć może być realizowana w formie wycieczek do obiektów 

hotelarskich. 
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TEMATY WSPARTE W E-PODRĘCZNIKU 

Tytuły pakietów edukacyjnych opracowanych w ramach e-podręcznika przygotowane 

zostały w sposób ułatwiający określenie treści zawartych w konkretnym pakiecie. Nie 

należy ich traktować jako tematów konkretnych jednostek lekcyjnych, choć jest to 

możliwe w przypadku kształcenia modułowego. Wówczas nie należy mówić o jednostce 

lekcyjnej a o module. Autorzy poszczególnych pakietów starali się oddać w tytule 

charakter i grupę treści, dla jakich jest on przygotowany. Wiele z nich obejmuje kilka 

„tematów lekcji”.  

Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym identyfikowanie treści pakietu, a tym samym jego 

przeznaczenie do wsparcia konkretnego przedmiotu, są wskazane poniżej kwalifikacje  

i efekty kształcenia wymagane podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. 

Poniższa tabela stanowi „ściągę matkę” ułatwiającą poruszanie się po pakietach 

edukacyjnych dostępnych pod adresem http://ebook-24.edu.pl. 

 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych 

Kwalifikacje i efekty kształcenia 

wymagane podstawą programową dla 

zawodu 

PKZ(T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 

hotelarstwa 

1 
Rodzaje i kategorie obiektów świad-

czących usługi hotelarskie 

PKZ (T.f) (1) rozróżnia rodzaje i kategorie 

obiektów świadczących usługi hotelarskie 

2 Rodzaje usług hotelarskich PKZ (T.f) (2) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich 

3 
Piony funkcjonalne obiektów świad-

czących usługi hotelarskie 

PKZ (T.f) (3) rozróżnia piony funkcjonalne 

obiektów świadczących usługi hotelarskie 

4 Rynek usług hotelarskich PKZ (T.f) (5) analizuje rynek usług hotelarskich 

5 Rodzaje turystyki PKZ (T.f) (7) określa rodzaje turystyki 

6 
Ogólne informacje o przepisach 

prawa dotyczących świadczenia 

usług hotelarskich 

PKZ (T.f) (9) stosuje przepisy prawa dotyczące 

świadczenia usług hotelarskich 

7 
Programy komputerowe wspomaga-

jące pracę hotelarza 

PKZ (T.f) (10) stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

8 
Obsługa urządzeń biurowych stoso-

wanych w recepcji obiektów hotelar-

skich 

PDG.9 obsługuje urządzenia biurowe oraz 

stosuje programy komputerowe wspomaga-

jące prowadzenie działalności gospodarczej 

PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

9 
Funkcjonowanie gospodarki rynko-

wej 

PDG.1 stosuje pojęcia z obszaru funkcjono-

wania gospodarki rynkowej 

10 System podatkowy w Polsce 

PDG.2 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy 

prawa dotyczące ochrony danych osobo-

wych oraz przepisy prawa podatkowego  

i prawa autorskiego 
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11 
Rejestracja działalności gospodar-

czej 

PDG.7 przygotowuje dokumentację niezbędną 

do uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej 

12 
Zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej 

PDG.3 stosuje przepisy prawa dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej 

13 
Przepisy prawa pracy w prowadzeniu 

działalności gospodarczej 

PDG.2 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy 

prawa dotyczące ochrony danych osobo-

wych oraz przepisy prawa podatkowego  

i prawa autorskiego 

14 
Charakterystyka podmiotów rynku 

hotelarskiego i turystycznego 

PDG.4 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje 

występujące w branży i powiązania między 

nimi 

15 
Biznesplan przedsiębiorstwa z branży 

hotelarskiej 

PDG.6 inicjuje wspólne przedsięwzięcia  

z różnymi przedsiębiorstwami z branży 

16 
Funkcjonowanie biura w działalności 

hotelarskiej 

PDG.8 prowadzi korespondencję związaną  

z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

PDG.9 obsługuje urządzenia biurowe oraz 

stosuje programy komputerowe wspomaga-

jące prowadzenie działalności gospodarczej 

17 
Przychody i koszty w przedsiębior-

stwie hotelarskim 

PDG.11 optymalizuje koszty i przychody 

prowadzonej działalności gospodarczej 

18 
Analiza ekonomiczna działalności 

przedsiębiorstw hotelarskich 

PDG.5 analizuje działania prowadzone przez 

przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży 

19 Marketing w hotelarstwie 

PDG.10 planuje i podejmuje działania 

marketingowe w prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

PKZ (T.f) (6) rozróżnia zasady i narzędzia 

marketingu 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

1. Rezerwacja usług hotelarskich 

20 
Miejsce recepcji w strukturze 

organizacyjnej obiektu hotelarskiego 

PKZ (T.f) (3) rozróżnia piony funkcjonalne 

obiektów świadczących usługi hotelarskie 

21 
Struktura organizacyjna recepcji 

hotelowej 

PKZ (T.f) (3) rozróżnia piony funkcjonalne 

obiektów świadczących usługi hotelarskie; 

T.11.1 (1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie 

recepcji hotelowej 

22 
Obowiązki i zadania pracowników 

recepcji 

T.11.1 (1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie 

recepcji hotelowej 

23 Wyposażenie techniczne recepcji 
T.11.1(1)rozróżnia zadania oraz wyposażenie 

recepcji hotelowej 

24 Tworzenie oferty hotelarskiej 

PKZ (T.f) (2) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich; 

T.11.1 (2) dobiera oferty hotelowe zgodnie  

z potrzebami gości 
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25 Dokumentacja rezerwacji 

T.11.1 (4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla 

gości indywidualnych i grup; 

T.11.1 (6) sporządza dokumentację związaną  

z rezerwacją usług hotelarskich; 

T.11.1 (7) przygotowuje dane dotyczące usług 

rezerwowanych dla innych komórek organiza-

cyjnych obiektu świadczącego usługi hotelar-

skie 

26 
Pisma związane z przyjęciem  

i potwierdzeniem rezerwacji 

T.11.1 (4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla 

gości indywidualnych i grup; 

T.11.1 (6) sporządza dokumentację związaną  

z rezerwacją usług hotelarskich; 

T.11.1 (7) przygotowuje dane dotyczące usług 

rezerwowanych dla innych komórek organiza-

cyjnych obiektu świadczącego usługi hotelar-

skie 

27 Procedura przyjęcia rezerwacji 

T.11.1 (4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla 

gości indywidualnych i grup; 

T.11.1 (6) sporządza dokumentację związaną z 

rezerwacją usług hotelarskich; 

T.11.1 (7) przygotowuje dane dotyczące usług 

rezerwowanych dla innych komórek 

organizacyjnych obiektu świadczącego usługi 

hotelarskie; 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych z 

obsługą gości w recepcji 

28 
Promowanie usług hotelarskich – 

przykłady 

T.11.1 (3) stosuje instrumenty promocji usług 

hotelarskich 

29 
Komputerowe systemy rezerwacyjne 

stosowane w hotelarstwie – przykłady 

T.11.1 (5) rezerwuje usługi hotelarskie, 

korzystając z systemów rezerwacyjnych; 

PKZ (T.f) (10) stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających 

30 
Procedury związane z przyjęciem 

gościa do hotelu 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych  

z obsługą gości w recepcji; 

T.11.2 (3) sporządza dokumentację związaną  

z procedurami check-in i check-out; 

T.11.2 (6) przygotowuje informacje dotyczące 

przybyłych gości dla innych komórek 

organizacyjnych obiektu 

31 
Procedury i obsługa zameldowania 

gości w hotelu. Typy klientów 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych  

z obsługą gości w recepcji 

32 
Obsługa gościa w trakcie pobytu  

w hotelu 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych  

z obsługą gości w recepcji; 



 

 

16 

T.11.2 (2) rozpoznaje oczekiwania gości 

związane z pobytem w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie 

33 
Procedury i obsługa wymeldowania 

gości z hotelu 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych  

z obsługą gości w recepcji 

34 Rozliczanie kosztów pobytu gościa 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych  

z obsługą gości w recepcji; 

T.11.2 (3) sporządza dokumentację związaną  

z procedurami check-in i check-out; 

T.11.2 (7) rozróżnia formy płatności stosowane 

w sprzedaży usług hotelarskich; 

T.11.2 (8) przestrzega zasad rozliczania kosztów 

pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie; 

T.11.2 (9) sporządza dokumentację związaną  

z rozliczaniem kosztów pobytu gości 

35 
Zakres informacji turystycznej w hote-

larstwie  
T.11.2 (4) udziela informacji turystycznej 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 

36 
Rodzaje jednostek mieszkalnych  

w obiekcie hotelarskim 

T.12.1 (2) rozróżnia rodzaje jednostek 

mieszkalnych oraz ich wyposażenie 

37 
Zakres pracy działu utrzymania 

porządku i czystości w obiekcie 

hotelarskim 

T.12.1 (3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych 

38 
Stanowiska w dziale utrzymania 

czystości i porządku w obiekcie 

hotelarskim  

T.12.1 (1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale 

służby pięter 

39 
Utrzymanie czystości i porządku  

w obiekcie hotelarskim 

T.12.1 (3) rozróżnia rodzaje prac 

porządkowych; 

T.12.1 (4) dobiera techniki sprzątania w jedno-

stkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, 

sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac 

porządkowych; 

T.12.1 (9) przestrzega zasad odpowiedzialności 

materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu  

i mienia gości 

40 
Wykonywanie prac związanych  

z utrzymaniem czystości i porządku  

w obiekcie hotelarskim 

T.12.1 (5) obsługuje urządzenia i sprzęt do 

utrzymywania czystości; 

T.12.1 (6) stosuje środki czyszczące i dezynfek-

cyjne; 

T.12.1 (7) przygotowuje jednostki mieszkalne do 

przyjęcia gości; 

T.12.1 (8) utrzymuje czystość i porządek w części 

ogólnodostępnej obiektu; 
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T.12.1 (9) przestrzega zasad odpowiedzialności 

materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu  

i mienia gości; 

T.12.1 (10) przestrzega procedur postępowania 

z rzeczami pozostawionymi przez gości 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań 

41 
Bezpieczeństwo, higiena produkcji  

i przechowywania żywności w hote-

larstwie 

T.12.2 (1) przestrzega zasad przechowywania 

żywności; 

T.12.2 (14) stosuje przepisy sanitarno-epidemio-

logiczne dotyczące sporządzania potraw 

42 
Normy żywienia i wyżywienia stoso-

wane w hotelarstwie 

T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania 

jadłospisów; 

PKZ (T.f) (8) charakteryzuje zasady racjonal-

nego żywienia 

43 Zasady sporządzania jadłospisów 
T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania 

jadłospisów 

44 
Karty dań w obiektach hotelarskich. 

Karty menu 

T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania 

jadłospisów; 

T.12.2 (7) przygotowuje potrawy i napoje 

45 
Zasady żywienia dietetycznego  

w obiektach hotelarskich 

T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania 

jadłospisów; 

T.12.2 (9) dobiera formy podawania śniadań 

do potrzeb gości i możliwości obiektu 

46 
Rodzaje śniadań i ich elementy 

składowe 

T.12.2 (3) rozróżnia rodzaje śniadań 

hotelowych; 

T.12.2 (8) rozróżnia formy i przestrzega zasad 

podawania śniadań; 

47 
Metody i techniki przygotowania 

śniadań 

T.12.2 (4) rozróżnia metody i techniki przygo-

towania śniadań; 

T.12.2 (5) dobiera surowce do sporządzania 

potraw i napojów; 

T.12.2 (7) przygotowuje potrawy i napoje 

48 
Sprzęt pomocniczy do przygotowa-

nia i podawania potraw i napojów 

T.12.2 (6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocni-

cze do przygotowywania i podawania potraw 

i napojów 

49 Formy podawania śniadań 

T.12.2 (8) rozróżnia formy i przestrzega zasad 

podawania śniadań; 

T.12.2 (9 )dobiera formy podawania śniadań 

do potrzeb gości i możliwości obiektu 

50 
Room service – przygotowanie tacy 

śniadaniowej 

T.12.2 (8) rozróżnia formy i przestrzega zasad 

podawania śniadań; 
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T.12.2 (9) dobiera formy podawania śniadań 

do potrzeb gości i możliwości obiektu 

51 
Dokumentacja hotelowa realizacji 

zamówień na śniadania 

T.12.2 (9) dobiera formy podawania śniadań 

do potrzeb gości i możliwości obiektu 

52 
Techniki nakrywania stołu do 

ekspedycji potraw i napojów 

T.12.2 (10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową; 

T.12.2 (11) stosuje techniki nakrywania stołu; 

T.12.2 (12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do 

ekspedycji śniadań 

53 
Metody serwowania potraw i napo-

jów 
T.12.2 (11) stosuje techniki nakrywania stołu 

54 
Przygotowanie sali konsumpcyjnej do 

obsługi gościa 

T.12.2 (13) przygotowuje salę konsumpcyjną do 

obsługi gości 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

55 
Usługi dodatkowe świadczone  

w obiektach hotelarskich 

T.12.3 (1) klasyfikuje hotelarskie usługi 

dodatkowe 

56 
Obsługa klientów w zakresie usług 

dodatkowych  

T.12.3 (2) przestrzega zasad i rozróżnia formy 

przyjmowania i realizacji zamówień dotyczą-

cych usług dodatkowych; 

T.12.3 (3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia 

gości w zakresie usług dodatkowych 

57 
Organizacja usług dodatkowych 

zgodnie z zamówieniem 

T.12.3 (4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie 

z zamówieniem; 

T.11.2 (5) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z 

ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie 

58 
Przykładowa dokumentacja doty-

cząca usług dodatkowych 

T.12.3 (5) sporządza dokumentację dotyczącą 

przyjmowania i realizacji zamówień dotyczą-

cych usług dodatkowych 

59 
Organizacja bankietów i przyjęć jako 

usług dodatkowych 

T.12.3 (3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia 

gości w zakresie usług dodatkowych; 

T.12.3 (4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie 

z zamówieniem 

60 
Organizacja uroczystości weselnej 

jako przykład kompleksowej obsługi 

usługi dodatkowej 

T.12.3 (4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie 

z zamówieniem; 

T.12.3 (5) sporządza dokumentację dotyczącą 

przyjmowania i realizacji zamówień dotyczą-

cych usług dodatkowych 
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JAK KORZYSTAĆ NA ZAJĘCIACH Z MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W E-PODRĘCZNIKU 

 

CZYM JEST E-PODRĘCZNIK? 

E-podręcznik to podręcznik w wersji multimedialnej. Jest przeznaczony do odtwarzania 

na komputerze lub e-czytniku. Zawiera teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania 

filmowe, interaktywne ćwiczenia i gry. Jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, które 

wzbogaca pracę z tradycyjnym podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie. 

Interaktywny e-podręcznik to uzupełnienie i wzbogacenie tradycyjnego podręcznika. 

Umożliwia pracę na zajęciach w sposób pełniejszy, wykorzystując możliwości oferowane 

przez nowe technologie. 

 

JAKIE KORZYŚCI MOŻE PRZYNIEŚĆ PRACA Z INTERAKTYWNYM E-PODRĘCZNIKIEM? 

Uczeń otrzymuje nowoczesne narzędzie, dzięki któremu praca domowa staje się bardziej 

atrakcyjna – wzrasta motywacja do nauki w domu. E-podręcznik jest nieocenioną 

pomocą we wszelkiego rodzaju powtórkach materiału – każdą lekcję można przejrzeć 

wielokrotnie. Dzięki materiałom audiowizualnym oraz różnorodnym, interaktywnym 

ćwiczeniom, osoby o różnych stylach uczenia się mogą robić postępy szybciej niż przy 

korzystaniu wyłącznie z publikacji tradycyjnych. E-podręcznik pomaga także rozwijać 

umiejętności komunikacyjno–informacyjne. 

Nauczyciel zyskuje pomoc w prowadzeniu ciekawej, motywującej lekcji. Łatwiej może 

zachęcić ucznia do samodzielnej nauki. Ponadto praca z osobami o różnych stylach 

uczenia się i w grupach o niejednolitym poziomie zaawansowania jest bardziej 

efektywna. 

Dla uczniów z tzw. pokolenia cyfrowego, dla których nowe technologie stanowią 

nieodłączną część otaczającej ich rzeczywistości, elektroniczna forma pracy jest bardziej 

atrakcyjna 

 

ZALETY I WYKORZYSTANIE E-PODRĘCZNIKA 

 Interaktywny spis treści/wyszukiwanie kontekstowe – umożliwią łatwy dostęp do 

wszystkich rozdziałów podręcznika i materiałów dodatkowych. 

 Czytając tekst, uczniowie mają możliwość poznania znaczenia określeń zawodowych. 

Pojęcia prezentowane w kontekście (ilustracje, przykładowe zdania) są łatwiej  

i szybciej zapamiętywane. 

 Możliwość odsłuchiwania materiału audio z poziomu e-podręcznika eliminuje 

potrzebę korzystania z dodatkowych urządzeń (np. odtwarzaczy CD).  

 Materiały dla ucznia mogą zostać wydrukowane i stanowią zalążek prowadzonych 

notatek, nie wydrukowane mogą być czynnikiem zachęcającym do powtórzenia 

materiału. 

 Interaktywne materiały dla nauczyciela (e-book) mogą zostać wykorzystane jako 

wsparcie informacyjne w toku prowadzenia zajęć, mogą być traktowane jako 

scenariusz lekcji, swego rodzaju spis zagadnień. 
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 Testy wiedzy mogą być wykorzystywane przez nauczyciela do sprawdzania (lub 

weryfikowania) wiedzy uczniów po określonym bloku tematycznym lub przez samych 

uczniów jako autodiagnostyczne narzędzie opanowania materiału. 

 Nauczyciel, który powinien pełnić rolę koordynatora czy inicjatora „myślenia”  

u swoich podopiecznych może wykorzystać „tematy do dyskusji”, aby zainicjować 

ciekawą rozmowę, jak również potraktować je jako zadania do samodzielnej pracy 

domowej uczniów – małe rozprawki. 

 Materiał w formie prezentacji może być wykorzystywany jako element samodzielnej 

pracy uczniów w małych grupach; wówczas młodzież po zapoznaniu się z materiałem 

może przedstawić go innym uczniom. Nauczyciel może również przedstawiać 

prezentację jako część toku lekcji; wówczas uatrakcyjni jej przebieg. Pamiętać jednak 

należy, że nie można ciężaru prowadzenia zajęć przenieść na „nowoczesne 

technologie”. 
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PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI 

Zagadnienia przygotowane w ramach e-podręcznika zostały skomponowane w taki 

sposób, by możliwy stał się ich podział na poszczególne jednostki lekcyjne w układzie 

przedmiotowym, jak i realizacja w formie modułów. 

Przykładem może tu być zagadnienie „Sprzęt pomocniczy do przygotowania  

i podawania potraw i napojów”, który w układzie całościowym może stanowić odrębną 

jednostkę modułową ocenianą jedną oceną lub też, zgodnie z sugerowanym 

podziałem, może stanowić materiał do realizacji pięciu jednostek lekcyjnych (każda 2x45 

min.). 

 

Pakiet edukacyjny:
Sprzęt pomocniczy do przygotowania i podawania potraw i 
napojów

Temat lekcji: Naczynia szklane

Temat lekcji: Naczynia stołowe

Temat lekcji: Sztućce

Temat lekcji: Podział tac i ich zastosowanie

Temat lekcji: Noszenie i zbieranie talerzy płytkich i głębokich, szkła i 
sztućców
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Proponowane scenariusze dotyczą przykładowej realizacji pojedynczego tematu 

adaptowalnego zarówno do modułu, jak i lekcji w ujęciu klasycznym. 

 

 

Scenariusze zajęć edukacyjnych są najbardziej reprezentatywne i bez problemu mogą 

być zaadaptowane do pozostałych zagadnień. 

W scenariuszach zastosowano wskazania dla nauczyciela i ucznia oznaczone 

odpowiednimi obramowaniami. Wskazania zawierają informacje o działaniach, jakie 

powinien podjąć nauczyciel w celu sprawnego przeprowadzenia lekcji. Dla ucznia 

określono działania, jakie powinien podejmować w wyniku realizacji poleceń 

nauczyciela. 

 

 

 

 

Oczywiście niektóre z zagadnień objętych pakietami edukacyjnym w e-podręczniku 

stanowią całościowo jeden temat i wówczas realizowane będą zgodnie z uznaniem 

nauczyciela na jednej lub wielu jednostkach lekcyjnych. Przedstawione poniżej 

scenariusze obejmują różnorodne pakiety edukacyjne, a tym samym pozwalają na 

dopasowanie ich do własnych zajęć. 

Scenariusze reprezentują tematy z poszczególnych grup efektów wskazanych  

w podstawie programowej. 

Sugestie dla nauczyciela Sugestie dla ucznia 
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SCENARIUSZ 1: UMIEJĘTNOŚCI STANOWIĄCE PODBUDOWĘ DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK 

HOTELARSTWA/ KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH 

 

Pakiet edukacyjny: Rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie 

Przykładowy temat 

lekcji: 

Kategoryzacja obiektów hotelarskich 

Efekty kształcenia:  rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów świadczących 

usługi hotelarskie 

Efekty 

uszczegółowione: 
 określić podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem, 

 rozróżnić kryteria klasyfikacji obiektów świadczących 

usługi hotelarskie, 

 sklasyfikować obiekty świadczące usługi hotelarskie,  

 scharakteryzować zakłady hotelarskie, 

 dokonać analizy przepisów ustawy o usługach 

turystycznych dotyczących hotelarstwa, 

 określić wymagania kategoryzacyjne obiektów 

hotelarskich 

 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien: 

 znać: 

 Wymagania kategoryzacyjne obiektów świadczących usługi hotelarskie; 

 Różnice pomiędzy ustawowymi obiektami hotelarskimi; 

 Sposoby wyszukiwania informacji na temat wymagań kategoryzacyjnych; 

 umieć: 

 Scharakteryzować różne kategorie obiektów hotelarskich; 

 Analizować przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczących 

kategoryzacji obiektów hotelarskich; 

 Określić podstawowe pojęcia związane z obiektami hotelarskimi; 

 dbać o: 

 Czystość na stanowisku pracy i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Szybkie i sprawne wykonywanie poszczególnych zadań. 

 

Metody kształcenia: 

 wyjaśnienie 

 pogadanka 

 prezentacja 

 pokaz 

 dyskusja 

 ćwiczenie 
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Formy organizacyjne pracy uczniów: 

 praca indywidualna 

 praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

 e-podręcznik (dostęp do stanowisk komputerowych, e-czytników,  itp. z dostępem  

do Internetu), 

 literatura przedmiotu, 

 projektor multimedialny z podłączonym stanowiskiem dla nauczyciela, 

 tablica interaktywna, 

 plansza pokazowa piramidy potrzeb wg Maslowa, 

 biuletyny reklamowe różnego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich, 

 poradniki drukowane prezentujące obowiązujące wymagania kategoryzacyjne dla 

obiektów hotelarskich. 

Nauczyciel powinien zapoznać się z: 

 E-podręcznikiem – Rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi 

hotelarskie 

 

 Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wraz  

z późniejszymi zmianami – dostępną w Internetowym Systemie Aktów 

Prawnych pod adresem http://isap.sejm.gov.pl 

 Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia z dnia 30 sierpnia 2013r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie – dostępnym j.w. 
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 Prezentacją – Rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi 

hotelarskie 

 

Uczniowie powinni: 

 Wydrukować (ew. otrzymać wydrukowane od nauczyciela) – Materiały 

pomocnicze dla uczniów dotyczące zagadnienia „Rodzaje i kategorie 

obiektów świadczących usługi hotelarskie”  
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Przebieg zajęć:  

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Sprawdzenie obecności; 

b. Sprawdzenie zadań domowych lub realizacji zadań powierzonych. 

2. Nawiązanie do tematu, omówienie przebiegu i celów zajęć. 

3. Realizacja tematu: 

a. Nauczyciel przedstawia planszę prezentującą 

piramidę potrzeb wg Maslowa (uczniowie  

w materiałach drukowanych posiadają 

pomniejszoną wersję); 

b. Nauczyciel inicjuje dyskusję na tematy: 

 „Potrzeby w życiu codziennym człowieka”, 

 „Metody zaspokajania potrzeb”, 

 „Potrzeby podstawowe, niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania 

człowieka”; 

c. Nauczyciel przedstawia prezentację „Rodzaje 

i kategorie obiektów świadczących usługi 

hotelarskie” korzystając z portalu www.ebook-

24.edu.pl;  

d. Podczas prezentacji uczniowie prowadzą 

notatki w „materiałach drukowanych dla 

uczniów” lub w zeszytach; 

e. Podczas prezentacji nauczyciel przedstawia 

zapisy Ustawy o usługach turystycznych wraz  

z załącznikami; 

f. Uczniowie zapoznają się z zawartością zapisów 

ustawy; 

g. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów  

i wskazuje newralgiczne elementy ustawy:  

 definicje rodzajów obiektów hotelarskich, 

 reguły ustalenia kategorii dla obiektów,  

 wymagania kategoryzacyjne dla obiektów 

hotelarskich;  

h. Po zakończeniu prezentacji/wykładu 

nauczyciel rozdaje uczniom Rozporządzenie 

Ministra Sportu i Turystyki  

z dnia 30 sierpnia 2013 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie – zawierające 
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wymagania co do wyposażenia oraz zakresu 

świadczonych usług, w tym usług 

gastronomicznych, dla hoteli i moteli; 

i. Uczniowie mają za zadanie zapoznać się  

z tabelą wymagań kategoryzacyjnych; 

j. Nauczyciel inicjuje głębsze zapoznanie się  

z wymaganiami kategoryzacyjnymi, zadając 

krótkie pytania dotyczące występowania 

poszczególnych elementów w obiektach 

hotelarskich, np.:  

 Ile gwiazdek musi mieć hotel, aby 

dostępna w nim była prasa codzienna? 

(Odp. min. 4)  

 W jakiej kategorii hotelu tylko 50% pokoi 

musi mieć węzeł sanitarno-higieniczny? 

(Odp. 2*) 

 Czy w hotelu 3*** pościel musi być 

zmieniana codziennie? (Odp. Nie) 

 Ilu gwiazdkowy hotel musi świadczyć usługi motoryzacyjne? (Odp. Żaden 

nie musi, to rola moteli) 

 itp.; 

k. Uczniowie korzystając z dostępu do Internetu przeglądają tabele  

z wymaganiami dla pozostałych obiektów turystycznych; 

l. Uczniowie powinni poznać metody poszukiwania informacji o wymaganiach 

kategoryzacyjnych dla wszystkich, wskazanych w ustawie, obiektów 

hotelarskich;  

m. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły 

2-3-osobowe, każdemu z zespołów 

przekazuje jeden z biuletynów 

obiektu hotelarskiego (np. ulotkę 

reklamową, katalog, zaproszenie); 

n. Uczniowie powinni w odpowiednich 

dla danego rodzaju obiektów 

hotelarskich tabelach 

kategoryzacyjnych zaznaczyć, jakie 

dany obiekt powinien spełniać 

wymogi kategoryzacyjne. Następnie 

w biuletynach reklamowych powinni 

sprawdzić czy obiekt podaje 

informacje na temat tych kryteriów, 

np. Czy hotel 5***** ma zespół odnowy 

biologicznej, basen kąpielowy, saunę, itp.; 

o. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów pomaga 

w prawidłowym wykonaniu ćwiczenia; 

p. Uczniowie wraz z nauczycielem analizują 

wykonane ćwiczenia; 

q. Nauczyciel podsumowuje lekcję; 

r. Na koniec nauczyciel zachęca do 

sprawdzenia opanowania materiału poprzez 

skorzystanie z testu samokontroli dostępnego 
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na portalu www.ebook-24.edu.pl (ew. w przypadku braku dostępu do 

stanowisk komputerowych drukuje/wyświetla „test wiedzy” i sprawdza 

opanowanie materiału). 

 

Propozycja zadania domowego: 

Jako zadanie domowe można wykorzystać „tematy do dyskusji”. Uczniowie mogą 

przygotować  krótkie rozprawki na wskazane przez nauczyciela tematy/temat 

lub „zadania do samodzielnego wykonania” oparte na treści przerobionej podczas 

zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja sprawdzenia wiadomości: 

Pytania testu samokontroli mogą być również pytaniami sprawdzającymi opanowanie 

wiadomości. 
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dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 
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SCENARIUSZ 2: PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ REDAGOWANIE PISM 

W BIURZE I ZASADY ADRESOWANIA KOPERT 

 

Pakiet edukacyjny: Funkcjonowanie biura w działalności hotelarskiej 

Przykładowy temat 

lekcji: 

Redagowanie pism w biurze i zasady adresowania kopert 

Efekty kształcenia:  prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

Efekty 

uszczegółowione: 
 sporządzić dokumenty stosowane w korespondencji 

biurowej przedsiębiorstwa, 

 zastosować układ pisma zgodny z obowiązującymi 

schematami stosowanymi w korespondencji biurowej, 

 dobrać formę pisma do rodzaju dokumentu, 

 zaadresować koperty zależnie od rodzaju 

 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien: 

 znać: 

 Zasady prowadzenia korespondencji biurowej; 

 Układ pisma zarówno wg standardów polskich jak i zachodnioeuropejskich; 

 Zasady adresowania kopert; 

 umieć: 

 Wskazać różnice w układzie pisma wg standardów polskich oraz 

zachodnioeuropejskich; 

 Prawidłowo zaadresować koperty w standardzie C6 i DL; 

 Wypełniać wybrane druki pocztowe związane z prowadzeniem korespondencji; 

 dbać o: 

 Czystość na stanowisku pracy i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Szybkie i sprawne wykonywanie poszczególnych zadań; 

 Estetykę przygotowywanych dokumentów. 

 

Metody kształcenia: 

 wyjaśnienie 

 pogadanka 

 prezentacja 

 pokaz 

 dyskusja 

 ćwiczenie 

 

Formy organizacyjne pracy uczniów: 

 praca indywidualna 
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 praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

 e-podręcznik (dostęp do stanowisk komputerowych, e-czytników  itp. z dostępem do 

Internetu), 

 literatura przedmiotu, 

 projektor multimedialny z podłączonym stanowiskiem dla nauczyciela, 

 tablica interaktywna, 

 plansza pokazowa układu pisma wg standardu polskiego i zachodnioeuropejskiego, 

 flipchart lub tablica magnetyczna z magnesami, 

 rożne formaty kopert spotykanych w korespondencji, 

 druki pocztowe stosowane w korespondencji – dostępne w placówkach operatorów 

pocztowych. 

 

 

 

 

Nauczyciel powinien zapoznać się z: 

 

 E-podręcznikiem – Funkcjonowanie biura w działalności hotelarskiej 
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 Wzorami adresowania kopert 

  

 Prezentacją – Funkcjonowanie biura w działalności hotelarskiej 

 

Ważne: Na zajęciach dotyczących korespondencji uczniowie powinni pisać 

ręcznie, bez korzystania z komputerów. Ma to na celu ćwiczenie estetyki 

pracy z korespondencją. 
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Przebieg zajęć:  

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Sprawdzenie obecności; 

b. Sprawdzenie zadań domowych lub realizacji 

zadań powierzonych. 

2. Nawiązanie do tematu, omówienie przebiegu  

i celów zajęć. 

3. Realizacja tematu: 

a. Nauczyciel omawia zagadnienia dotyczące 

korespondencji (podział korespondencji, 

sposoby redagowania, formy); 

b. Nauczyciel przedstawia prezentację 

„Funkcjonowanie biura w działalności 

hotelarskiej” w części dotyczącej 

Uczniowie powinni: 

 Wydrukować (ew. otrzymać wydrukowane od nauczyciela) – Materiały 

drukowane dla uczniów dotyczące zagadnienia „Funkcjonowanie biura 

w działalności hotelarskiej”  

 

 Przynieść ze sobą na zajęcia:  

 po dwie sztuki kopert C6 lub DL, 

 druk pocztowy nadania listu poleconego, 

 druk zwrotny potwierdzenia odbioru, 

 druk nadania paczki, 

 druk e-przesyłki, 

 druk przesyłki kurierskiej. 

Wszystkie druki dostępne nieodpłatnie w oddziałach operatorów 

pocztowych, mogą być również wydrukowane z Internetu. 
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korespondencji, redagowania pism i adresowania kopert – korzystając z portalu 

www.ebook-24.edu.pl; 

c. Podczas prezentacji uczniowie prowadzą notatki w „materiałach 

drukowanych dla uczniów” lub w zeszytach; 

d. Podczas prezentacji nauczyciel zachęca do dyskusji i korzystając z flipchartu 

lub tablicy magnetycznej przygotowuje wraz z uczniami wzór redagowania 

pisma wg standardu polskiego i zachodnioeuropejskiego (można w tym celu 

wykorzystać kolorowe flamastry lub karteczki do oznaczania poszczególnych 

pól); 

e. Uczniowie uzupełniają opis w materiałach drukowanych dla ucznia; 

f. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i wskazuje newralgiczne elementy 

budowy pisma; 

g. Nauczyciel przedstawia przykładową 

treść pisma (np.: zaproszenie do 

odwiedzenia SPA) w formie jednolitego 

tekstu bez akapitów, wcięć, wielkich liter  

i znaków przestankowych. Dzieli uczniów 

na 3-4-osobowe grupy i prosi o takie 

przeredagowanie pisma, aby powstały 

pisma w standardzie polskim  

i zachodnioeuropejskim;  

h. Uczniowie pracują w grupach, przepisują 

pismo na kartki, zachowując właściwe 

sposoby redagowania pisma; 

i. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i wskazuje newralgiczne elementy 

budowy pisma; 

j. Po zakończeniu powyższego ćwiczenia nauczyciel powtarza omówione  

w prezentacji zasady adresowania kopert i wypełniania druków pocztowych 

(poniżej przedstawiono kilka przykładów które warto omówić). 
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Wzory druków pochodzą ze strony http://poczta-polska.pl 
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k. Uczniowie mają za zadanie zapoznać się z zasadami wypełniania 

poszczególnych druków, wypełniają druki przyniesione przez siebie, adresując 

je do siebie nawzajem, właściwie i zgodnie ze wzorcem adresują koperty; 

l. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i wskazuje newralgiczne elementy 

budowy pisma; 

m. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat zastosowania poszczególnych rodzajów 

dokumentów pocztowych; 

n. Uczniowie, korzystając z dostępu do Internetu, przeglądają wzory adresowania 

w zakresie korespondencji zagranicznej; 

o. Uczniowie powinni poznać metody 

poszukiwania informacji na temat właściwego 

wypełniania druków oraz wstępnej wyceny 

kosztów korespondencji; 

p. Uczniowie wraz z nauczycielem analizują 

wykonane ćwiczenia;  

q. Nauczyciel podsumowuje lekcję; 

r. Na koniec nauczyciel zachęca do 

sprawdzenia opanowania materiału poprzez 

skorzystanie z testu samokontroli dostępnego na 

portalu www.ebook-24.edu.pl  (ew. w przypadku braku dostępu do stanowisk 

komputerowych drukuje/wyświetla „test wiedzy” i sprawdza opanowanie 

materiału). 

 

Propozycja zadania domowego: 

Jako zadanie domowe można wykorzystać „tematy do dyskusji”. Uczniowie mogą 

przygotować krótkie rozprawki na wskazane tematy/temat.  

Nauczyciel powinien polecić, aby uczniowie raz jeszcze, w domu, zapoznali się  

z zasadami redagowania pism i adresowania kopert. 
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Propozycja sprawdzenia wiadomości: 

Pytania testu samokontroli mogą być również pytaniami 

sprawdzającymi opanowanie wiadomości. 

Ciekawym zadaniem sprawdzającym opanowanie 

materiału przez uczniów jest wysłanie przez nich listu 

zaadresowanego do nauczyciela przedmiotu. Uczniowie 

ręcznie powinni napisać list, np.: na temat propozycji 

wycieczki klasowej, właściwie go zredagować wg 

wybranego standardu polskiego lub 

zachodnioeuropejskiego i wysłać w zaadresowanej 

kopercie na adres szkoły za pośrednictwem wybranego 

operatora pocztowego. Dotychczasowa praktyka 

wskazuje, że tego typu zadania są dla młodzieży bardzo 

atrakcyjne. 

Uczniowie powinni również przerobić „zadania do 

samodzielnego wykonania”. Mogą być one 

wykorzystane jako zadania na pracę klasową lub 

sprawdzian. 

 

Literatura: 

 Füschel K.: Sekretarka – asystentka, kariera, zawód czy powołanie, POLTEXT, Warszawa 

1998, 

 Gierz W.: ABC sekretarki, ODiDK, Gdańsk 1994, 

 Kienzler I.: Praca biurowa i język handlowy: wzory pism, umów i innych dokumentów  

w języku polskim, angielskim i niemieckim, Wydawnictwo „IVAX”, Gdynia 1999, 

 Kinel K.: Technika pracy biurowej, część 1, WSiP, Warszawa 2003, 

 Rozwadowska A.: Organizacja pracy biurowej, Instytut Technologii Eksploatacji – 

Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005, 

 Stefaniak-Piasek E.: Technika pracy biurowej, część 2, WSiP, Warszawa 2003, 

 Wiśniewska J.: Moja firma, WSiP, Warszawa 1998, 

 Wiśniewska M.: Technika biurowa, Wydawnictwo „eMPi2”, Poznań 1997, 

 http://ciop.pl, 

 http://pl.wikipedia.org 
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SCENARIUSZ 3: PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI/ REZERWACJA USŁUG HOTELARSKICH/ 

OPRACOWANIE PAPETERII DLA OBIEKTU HOTELARSKIEGO 

 

Pakiet edukacyjny: Promowanie usług hotelarskich – przykłady 

Przykładowy temat 

lekcji: 

Opracowanie papeterii dla obiektu hotelarskiego 

Efekty kształcenia:  stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich 

Efekty 

uszczegółowione: 
 dobrać środki promocji do celu promocji, rodzaju 

produktu oraz adresata, 

 dokonać analizy wpływu promocji na kształtowanie 

popytu na usługi hotelarskie 

 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien: 

 znać: 

 Produkty służące promocji usług hotelarskich; 

 Zasady tworzenia elementów papeterii reklamowej; 

 umieć: 

 Przygotować dokumenty wchodzące w skład papeterii obiektu hotelarskiego; 

 Dobrać właściwe narzędzia do opracowania wzoru papeterii; 

 dbać o: 

 Czystość na stanowisku pracy i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Szybkie i sprawne wykonywanie poszczególnych zadań; 

 Estetykę wykonywanej pracy. 

 

Metody kształcenia: 

 wyjaśnienie 

 pogadanka 

 prezentacja 

 pokaz 

 dyskusja 

 ćwiczenie 

 

Formy organizacyjne pracy uczniów: 

 praca indywidualna 

 praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

 e-podręcznik (dostęp do stanowisk komputerowych, e-czytników  itp. z dostępem do 

Internetu), 
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 literatura przedmiotu, 

 projektor multimedialny z podłączonym stanowiskiem dla nauczyciela, 

 tablica interaktywna, 

 materiały biurowe i plastyczne, takie jak: papier w formacie A4, koperta biała DL, 

karton biały, wizytówkowy, papiery kolorowe, zdjęcia lub wycinki prasowe, dziurkacz, 

zszywacz, nożyczki, klej, kolorowe flamastry, ołówki, farby itp. 

 wzory papeterii firmowych, zwłaszcza z obiektów hotelarskich, 

 elementy wizualizacji obiektów hotelarskich, tj.: ulotki, wizytówki, foldery, 

 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem graficznym, np.: Corel Draw, 

 drukarka kolorowa ze skanerem. 

 

 Nauczyciel powinien zapoznać się z: 

 E-podręcznikiem – Promowanie usług hotelarskich – przykłady 
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 Wzorami papeterii stosowanymi w obiektach hotelarskich 

 

 Prezentacją – Promowanie usług hotelarskich – przykłady 

 

Ważne: Na zajęciach ważniejsza jest zawartość merytoryczna dokumentu  

i poprawność rozmieszczenia poszczególnych elementów niż kompozycja 

artystyczna. 
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Przebieg zajęć:  

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Sprawdzenie obecności; 

b. Sprawdzenie zadań domowych lub realizacji zadań powierzonych. 

2. Nawiązanie do tematu, omówienie przebiegu i celów zajęć. 

3. Realizacja tematu: 

a. Nauczyciel przypomina zagadnienia 

dotyczące promowania usług hotelarskich; 

b. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły  

2-osobowe, każdemu z zespołów przekazuje 

zestaw materiałów biurowych niezbędnych do 

przygotowania papeterii obiektu hotelarskiego; 

c. Uczniowie przeglądają otrzymane materiały;  

d. Nauczyciel przypomina prezentację 

„Promowanie usług hotelarskich – przykłady”, 

kładąc główny nacisk na część poświęconą 

papeterii – korzystając z portalu www.ebook-

24.edu.pl; 

e. Podczas prezentacji nauczyciel zachęca do dyskusji na temat roli i znaczenia 

właściwie opracowanej papeterii w promocji obiektów hotelarskich; 

f. Uczniowie zachęceni przez nauczyciela przygotowują notatkę na temat 

obiektu hotelarskiego, dla którego projektują papeterię. Należy uwzględnić 

następujące, minimalne informacje: 

 nazwa obiektu, 

Uczniowie powinni: 

 Wydrukować (ew. otrzymać wydrukowane od nauczyciela) – Materiały 

drukowane dla uczniów dotyczące zagadnienia „Promowanie usług 

hotelarskich – przykłady”  
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 typ obiektu i jego kategoria, 

 adres obiektu, 

 numer telefonu i faxu, 

 adres poczty elektronicznej, 

 charakter obiektu (np.: obiekt w stylu staropolskim, regionalnym, 

nowoczesnym, surrealistyczny, myśliwski, itp.), 

 kolorystykę obiektu (np.: kolory krzykliwe, stonowane, kawa&mleko, 

naturalne, żywe itp.) – najlepiej, gdy uczniowie na białej kartce naniosą 

kolory (np. 6 kolorów wiodących), które wybrali dla obiektu, 

 położenie obiektu (np.: nad morzem, w górach, w mieście, przy 

autostradzie, itp.); 

g. Nauczyciel prezentuje przykłady stron internetowych różnych obiektów 

hotelarskich w Polsce, wskazując równocześnie cechy charakterystyczne typu: 

styl, kolor, położenie, itp.; 

h. Uczniowie na prośbę nauczyciela przeglądają różne propozycje w Internecie; 

i. Nauczyciel omawia zasady oraz elementy składowe wchodzące w strukturę 

poszczególnych dokumentów (logotyp, czcionka, kolor), prezentując 

równocześnie przykładowe druki; 

 

j. Uczniowie w zespołach 2-osobowych przystępują do zaprojektowania trzech 

podstawowych elementów papeterii, to jest: 

 papieru firmowego, 

 koperty DL, 

 wizytówki obiektu; 

k. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i służy radą; 
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l. Uczniowie po wykonaniu zadania prezentują zaprojektowane zestawy 

papeterii służące wizualizacji oferty ich wyimaginowanych obiektów 

hotelarskich; 

m. Nauczyciel, w miarę możliwości, prezentuje prace uczniów, np. w gablocie, 

poddaje ocenie merytoryczną stronę poprawności zastosowania elementów 

składowych takich jak: adres, telefon, e-mail; 

n. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat „roli papeterii w promowaniu obiektu 

turystycznego”; 

o. Nauczyciel podsumowuje lekcję;  

p.  Na koniec nauczyciel zachęca do 

sprawdzenia opanowania materiału poprzez 

skorzystanie z testu wiedzy dostępnego na 

portalu www.ebook-24.edu.pl (ew. w 

przypadku braku dostępu do stanowisk 

komputerowych drukuje/wyświetla „test 

wiedzy” i sprawdza opanowanie materiału). 

 

Propozycja zadania domowego: 

Zadanie domowe można polegać na przygotowaniu projektu długopisu nawiązującego 

do zaprojektowanej papeterii lub wykorzystać „zadania do samodzielnego wykonania”. 
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Propozycja sprawdzenia wiadomości:  

Jako sprawdzian wiedzy mogą zostać wykorzystane pytania testu wiedzy lub można 

zastosować obserwację podczas dyskusji na podstawie dostępnych w e-podręczniku 

„tematów do dyskusji”. 

 

Literatura: 

 Middleton V. T. C.: Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, 

Warszawa1996, 

 Payne A.: Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, 

 Pluta E.: Public relations - moda czy konieczność. Teoria i praktyka,  WE, Warszawa 

2001, 

 Rokita J., Grudzewski M.: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości, Górnośląska 

Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2002, 

 Zemler Z.: Public Relations. Kreowanie reputacji firmy, POLTEXT, Warszawa 1992, 

 Żbikowska A.: Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa  2005, 

 http://www.hotelit.pl. 
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SCENARIUSZ 4: PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI/ OBSŁUGA GOŚCI PRZYJEŻDŻAJĄCYCH 

I WYJEŻDŻAJĄCYCH/ POJĘCIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

 

Pakiet edukacyjny: Zakres informacji turystycznej w hotelarstwie 

Przykładowy temat 

lekcji: 

Pojęcie informacji turystycznej 

Efekty kształcenia:  udzielanie informacji turystycznej 

Efekty 

uszczegółowione: 
 wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z informacją 

turystyczną, 

 skorzystać z zewnętrznych źródeł informacji, 

 przekazać określone informacje turystyczne gościom 

obiektu 

 

Realizacja zajęć w formie łączącej wykład z wycieczką do biura informacji turystycznej 

lub do obiektu hotelarskiego. 

 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien: 

 znać: 

 Podstawowe pojęcia związane z informacją turystyczną; 

 Podmioty rynku zajmujące się zbieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem 

informacji; 

 Obowiązki pracowników obiektów hotelarskich w zakresie informacji; 

 umieć: 

 Wskazać podstawowe zadania pracowników recepcji w zakresie informacji; 

 Pozyskać informacje z różnych źródeł; 

 dbać o: 

 Czystość na stanowisku pracy i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Szybkie i sprawne wykonywanie poszczególnych zadań; 

 Poprawność językową podczas udzielania informacji. 

 

Metody kształcenia: 

 wyjaśnienie 

 wycieczka 

 prezentacja 

 pokaz 

 dyskusja 

 ćwiczenie 

 

Formy organizacyjne pracy uczniów: 

 praca indywidualna 
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 praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

 e-podręcznik (dostęp do stanowisk komputerowych, e-czytników,  itp. z dostępem do 

Internetu), 

 literatura przedmiotu, 

 projektor multimedialny z podłączonym stanowiskiem dla nauczyciela, 

 tablica interaktywna). 

 

 

 

 

 

Nauczyciel powinien zapoznać się z: 

 E-podręcznikiem – Zakres informacji turystycznej w hotelarstwie 

 

 Przepisami i zasadami obowiązującymi podczas wyjścia młodzieży  

w formie zorganizowanej wycieczki w czasie zajęć szkolnych. Większość 

placówek oświatowych wymaga wypełnienia przez nauczyciela 

odpowiedniej dokumentacji: 

 lista uczestników, 

 karta wycieczki, 

 plan wycieczki, 

 itp. 
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Nauczyciel powinien wcześniej umówić się i ustalić termin wycieczki,  

np. z Biurem Informacji Turystycznej czy obiektem hotelarskim. Większość 

tego typu instytucji chętnie zaprezentuje swoje działania, jeśli zostanie 

wcześniej uprzedzona. 

  

 Planem miasta w odniesieniu do trasy planowanej wycieczki, 

ewentualnie z kosztami transportu środkami komunikacji miejskiej, aby  

z wyprzedzeniem powiadomić młodzież o kosztach i trudnościach. 

 Zasadami funkcjonowania odwiedzanego obiektu w obszarze informacji 

turystycznej w zakresie tematyki zajęć. 

 

Wycieczki tego typu zajmują od 2 do 6 godzin dydaktycznych zależnie 

od odległości obiektu od szkoły. 

 Prezentacją – Zakres informacji turystycznej w hotelarstwie 
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Przebieg zajęć (część pierwsza – wykład + prezentacja w sali dydaktycznej):  

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Sprawdzenie obecności; 

b. Sprawdzenie zadań domowych lub realizacji zadań powierzonych. 

2. Nawiązanie do tematu, omówienie przebiegu i celów zajęć. 

3. Realizacja tematu:  

a. Nauczyciel omawia zagadnienia dotyczące pojęć związanych z informacją 

turystyczną i jej zastosowaniem w obiektach hotelarskich; 

b. Nauczyciel przedstawia prezentację „Zakres 

informacji turystycznej w hotelarstwie” w części 

dotyczącej pojęć ogólnych, form organizacji 

informacji turystycznej oraz źródeł informacji 

turystycznej – korzystając z portalu 

www.ebook-24.edu.pl; 

c. Podczas prezentacji uczniowie prowadzą 

notatki w materiałach drukowanych dla 

uczniów lub w zeszytach; 

d. Podczas prezentacji nauczyciel zachęca do 

dyskusji i dzielenia się przez uczniów własną 

wiedzą w zakresie tematu zajęć; 

e. Uczniowie uzupełniają opis w materiałach 

drukowanych dla ucznia; 

f. Nauczyciel podsumowuje lekcję. 

Przebieg zajęć (część druga – wycieczka):  

1. Sprawy organizacyjne: 

Uczniowie powinni: 

 Wydrukować (ew. otrzymać wydrukowane od nauczyciela) – Materiały 

drukowane dla uczniów dotyczące zagadnienia „Zakres informacji 

turystycznej w hotelarstwie”  
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a. Sprawdzenie obecności; 

b. Pozostawienie listy uczniów wychodzących na wycieczkę w sekretariacie 

szkoły. 

2. Odprawa przed wyjściem ze szkoły: 

a. Omówienie zasad BHP (zwłaszcza w zakresie zasad poruszania się po mieście, 

przechodzenia przez jezdnię i korzystania ze środków komunikacji miejskiej); 

b. Wskazanie zasad kultury osobistej zarówno podczas przemieszczania się,  

jak i bezpośrednio w obiekcie (głośność rozmów, zasady zadawania pytań, 

poprawność językowa, itp.). 

3. Realizacja tematu: 

a. Nauczyciel przypomina zagadnienia wcześniej przedstawione na zajęciach,  

a związane z informacją turystyczną i jej zastosowaniem w obiektach 

hotelarskich; 

b. Podczas pieszej wycieczki nauczyciel zwraca uwagę na elementy związane  

z informacją turystyczną, a występujące w mieście w obszarze użyteczności 

publicznej, takie jak: 

 tablice z nazwami ulic, 

 kierunkowskazy z nazwami miast i dzielnic, 

 tablice informujące o zabytkach i ich lokalizacji, 

 ogólnodostępne plany miast, 

 kioski z informacją, 

 bilbordy reklamowe, 

 ulotki i plakaty informujące o wydarzeniach sportowych, kulturalnych czy 

politycznych, itp. 

c. Uczniowie aktywnie uczestniczą w wyszukiwaniu obiektów związanych  

z informacją turystyczną i próbują je zaklasyfikować do różnych grup; 

d. Nauczyciel zachęca do „tematycznego patrzenia”, aktywizuje, wskazuje 

obiekty zauważone przez siebie; 

e. Nauczyciel po dotarciu do obiektu, który jest celem wycieczki prezentuje  

w kilku słowach obiekt, przedstawia osobę oprowadzającą, przypomina 

zasady zachowania; 

f. Uczniowie podczas omawiania zadań obiektu odwiedzanego aktywnie 

słuchają, w kulturalny sposób zadają pytania lub proszą o wyjaśnienie 

niejasnych zagadnień; 

g. Nauczyciel po zakończeniu zwiedzania obiektu 

podsumowuje „na gorąco” wycieczkę, 

wskazuje raz jeszcze istotne pojęcia; 

h. Całość wycieczki kończy się na terenie szkoły, 

gdzie ponownie zostaje sprawdzona, o ile 

istnieje taka potrzeba, lista obecności uczniów;  

i. Na koniec nauczyciel zachęca do sprawdzenia 

opanowania materiału poprzez skorzystanie  

z testu wiedzy dostępnego na portalu 

www.ebook-24.edu.pl. 
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Propozycja zadania domowego: 

Jako zadanie domowe można wykorzystać „zadania do samodzielnego wykonania”.  

Nauczyciel powinien polecić, aby uczniowie raz jeszcze, w domu, zapoznali się  

z pojęciami związanymi z informacją turystyczną. 

 

Propozycja sprawdzenia wiadomości: 

Zagadnienia z dokumentu „tematy do dyskusji” mogą być wykorzystane jako zadania na 

sprawdzianie wiedzy lub pracy klasowej. 
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Literatura: 

 Dragoń W., Granecka – Wrzosek B.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, WSiP, 
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SCENARIUSZ 5: OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE/ UTRZYMANIE 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W JEDNOSTKACH MIESZKALNYCH/ MINIBARY 

 

Pakiet edukacyjny: Rodzaje jednostek mieszkalnych w obiekcie hotelarskim 

Przykładowy temat 

lekcji: 

Minibary 

Efekty kształcenia:  rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich 

wyposażenie 

Efekty 

uszczegółowione: 
 scharakteryzować wyposażenie podstawowe  

i uzupełniające jednostki mieszkalnej według wymagań 

kategoryzacyjnych, 

 określić rodzaje wyposażenia jednostek mieszkalnych 

przeznaczonych dla gości specjalnych 

 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien: 

 znać: 

 Rodzaje minibarów stosowanych w obiektach hotelarskich; 

 Zasady korzystania z minibarów; 

 Reguły obowiązujące podczas obsługi i serwisowania minibarów w czasie 

obecności gościa; 

 umieć: 

 Przygotować minibarek na przybycie gościa 

 Sprawdzić datę ważności produktów wyeksponowanych w minibarku; 

 Właściwie zachować się podczas obsługi minibarku w czasie obecności gościa 

w jednostce mieszkalnej; 

 dbać o: 

 Czystość na stanowisku pracy i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Szybkie i sprawne wykonywanie poszczególnych zadań; 

 Estetykę stroju obowiązującą pracownika. 

 

Metody kształcenia: 

 wyjaśnienie 

 pogadanka 

 prezentacja 

 pokaz 

 dyskusja 

 ćwiczenie 

 

Formy organizacyjne pracy uczniów: 

 praca indywidualna 

 praca w grupach 
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Środki dydaktyczne: 

 e-podręcznik (dostęp do stanowisk komputerowych, e-czytników,  itp. z dostępem do 

Internetu), 

 literatura przedmiotu, 

 projektor multimedialny z podłączonym stanowiskiem dla nauczyciela, 

 tablica interaktywna, 

 kamera wideo, 

 wzory druków stosowanych w obiektach hotelarskich, a dotyczące obsługi minibaru, 

 przykładowy minibar z wyposażeniem (mogą być atrapy). 

 

 

 

 

Nauczyciel powinien zapoznać się z: 

 E-podręcznikiem – Rodzaje jednostek mieszkalnych w obiekcie 

hotelarskim 
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 Wzorami druków obowiązujących przy obsłudze minibaru 

 

 Prezentacją – Rodzaje jednostek mieszkalnych w obiekcie hotelarskim 

 

Ważne: Na zajęciach dotyczących wypełniania druków uczniowie powinni pisać ręcznie, bez 

korzystania z komputerów. Ma to na celu ćwiczenie estetyki pracy z drukami. 
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Przebieg zajęć:  

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Sprawdzenie obecności; 

b. Sprawdzenie zadań domowych lub realizacji zadań powierzonych. 

2. Nawiązanie do tematu, omówienie przebiegu i celów zajęć. 

3. Realizacja tematu: 

a. Nauczyciel omawia zagadnienia dotyczące minibarów w jednostkach 

mieszkalnych; 

b. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły 3-4-osobowe, każdemu z zespołów 

przekazuje komplet druków dotyczących minibarów i wykorzystywanych 

podczas zajęć; 

c. Uczniowie przeglądają otrzymane 

materiały; 

d. Nauczyciel przedstawia prezentację 

„Rodzaje jednostek mieszkalnych  

w obiekcie hotelarskim” w części 

dotyczącej minibarów – korzystając z portalu 

www.ebook-24.edu.pl; 

e. Podczas prezentacji uczniowie prowadzą 

notatki w „materiałach drukowanych dla 

uczniów” lub w zeszytach; 

f. Podczas prezentacji nauczyciel zachęca do 

dyskusji i zapoznania się z odpowiednimi 

drukami otrzymanymi przez grupę; 

Uczniowie powinni: 

 Wydrukować (ew. otrzymać wydrukowane od nauczyciela) – Materiały 

drukowane dla uczniów dotyczące zagadnienia „Rodzaje jednostek 

mieszkalnych w obiekcie hotelarskim” 

  

http://www.ebook-24.edu.pl/
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g. Nauczyciel prezentuje przykładowy minibarek wraz z wyposażeniem oraz 

odpowiednią kartą minibarku, na której wyszczególnione są wszystkie produkty. 

Prosi o asystę jednego z uczniów, czyta listę, a uczeń pokazuje poszczególne 

produkty;  
 

h. Uczniowie na prośbę nauczyciela odszukują w otrzymanych materiałach 

omawiany druk, sprawdzają zgodność z produktami prezentowanymi przez 

kolegę; 

i. Nauczyciel omawia zasady, jakie obowiązują podczas serwisu minibarku, 

zarówno gdy gościa nie ma, jak i podczas jego obecności w jednostce 

mieszkalnej. Szczególną uwagę zwraca na słownictwo i ubiór pracownika; 

j. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3-osobowe, każdej z grup w miarę 

możliwości powierza kamerę wideo. Prosi uczniów o odegranie scenek – dwóch 

uczniów gra role pracownika obiektu hotelarskiego i gościa, a trzeci uczeń 

nagrywa scenkę na wideo w celu późniejszej analizy;  

k. Uczniowie odgrywają scenki rejestrowane na wideo. Każda grupa powinna 

zarejestrować 3 scenki: 

 gość jest w pokoju, przychodzi pracownik i stwierdza wykorzystanie 

elementów z minibarku oraz brak odpowiedniej adnotacji na karcie 

minibarku, 

 gość jest w pokoju, wezwał pracownika, gdyż stwierdził, iż produkt  

w minibarku jest przeterminowany, 

 gość jest w pokoju i przygotowuje się do jego opuszczenia, pracownik 

wykonuje rutynową kontrolę minibarków; 

l. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i służy radą; 

m. Uczniowie po wykonaniu zadania prezentują losowo filmy (każda z grup musi 

zaprezentować minimum 1 film); 

n. Nauczyciel wraz z uczniami ogląda filmy po kolei, prosi o wskazanie 

ewentualnych zaobserwowanych błędów sytuacyjnych, wyjaśnia jak powinno 

wyglądać to prawidłowo; 

o. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat:  

 właściwej postawy pracownika, 

 wyposażenia minibarku, 

 roli minibarku w jakości obsługi gościa, itp. 
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p. Uczniowie korzystając z dostępu do Internetu przeglądają różne wzory druków 

minibarków, jakie można spotkać w obiektach hotelarskich, wygląd 

minibarków w różnych hotelach; 

q. Nauczyciel podsumowuje lekcję; 

r. Na koniec nauczyciel zachęca do 

sprawdzenia opanowania materiału poprzez 

skorzystanie z testu wiedzy dostępnego na 

portalu www.ebook-24.edu.pl  (ew.  

w przypadku braku dostępu do stanowisk 

komputerowych drukuje/wyświetla „test 

wiedzy” i sprawdza opanowanie materiału). 

 

Propozycja zadania domowego: 

Jako zadanie domowe można wykorzystać „tematy do 

dyskusji”. Uczniowie mogą przygotować krótkie 

rozprawki na wskazane tematy/temat.  

 

Propozycja sprawdzenia wiadomości: 

Pytania testu wiedzy mogą być również pytaniami 

sprawdzającymi opanowanie wiadomości. Podczas 

sprawdzania wiedzy można dać uczniom do 

wypełnienia zestawienie zbiorcze minibarków z dnia  

i poszczególne wypełnione druki minibarków z pokojów 

(najlepiej z różnymi datami). Uczniowie muszą wypełnić 

druk zbiorczy na podstawie odpowiednich druków 

pokojowych. 

http://www.ebook-24.edu.pl/
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Formą sprawdzianu wiedzy mogą być „zadania do samodzielnego wykonania”, ich 

prawidłowa realizacja wymaga nie tylko znajomości tabel kategoryzacyjnych ale 

również wyobraźni i kreatywności. Stanowią zatem znakomity przykład zastosowania 

nabytej wiedzy w sytuacjach problemowych. 

 

Literatura: 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT, Warszawa 1996 2004, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu, część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, REA, Warszawa 2009, 

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji, Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 http://ehotelarz.com 
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SCENARIUSZ 6: OBSŁUGA GOŚCIA W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE/ PRZYGOTOWANIE 

I PODAWANIE ŚNIADAŃ/ METODY SKŁADANIA SERWETEK PŁÓCIENNYCH 

 

Pakiet edukacyjny: Techniki nakrywania stołu do ekspedycji potraw  

i napojów 

Przykładowy temat 

lekcji: 

Metody składania serwetek płóciennych 

Efekty kształcenia:  rozróżnia bieliznę i zastawę stołową, 

 stosuje techniki nakrywania stołu, 

 dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań 

Efekty 

uszczegółowione: 
 rozróżnić bieliznę stołową, 

 zastosować formy składania serwetek płóciennych, 

 nakryć stoły, wykorzystując odpowiednią bieliznę oraz 

nakrycia, 

 dobrać nakrycia i zastawę stołową do rodzaju śniadań 

 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien: 

 znać: 

 Rodzaje bielizny stosowanej w zakładach gastronomicznych; 

 Rodzaje złożeń serwetek płóciennych; 

 Zasady obowiązujące przy stosowaniu serwetek płóciennych podczas różnego 

rodzaju posiłków i nakryć; 

 umieć: 

 Składać serwetki płócienne kilkoma sposobami; 

 Dobierać rodzaje bielizny stołowej do posiłków z uwzględnieniem pory dnia; 

 Wykorzystywać bieliznę stołową jako element dekoracji sali konsumpcyjnej; 

 dbać o: 

 Czystość na stanowisku pracy i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Szybkie i sprawne wykonywanie poszczególnych zadań; 

 Estetykę wykonania i nakrywania bielizną stołową. 

 

Metody kształcenia: 

 wyjaśnienie 

 pogadanka 

 prezentacja 

 pokaz 

 dyskusja 

 ćwiczenie 
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Formy organizacyjne pracy uczniów: 

 praca indywidualna 

 praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

 e-podręcznik (dostęp do stanowisk komputerowych, e-czytników,  itp. z dostępem  

do Internetu), 

 literatura przedmiotu, 

 projektor multimedialny z podłączonym stanowiskiem dla nauczyciela, 

 plansze pokazowe różnych złożeń serwetek, 

 poradniki drukowane prezentujące techniki składania serwetek płóciennych  

i papierowych. 
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Nauczyciel powinien zapoznać się z: 

 E-podręcznikiem – Techniki nakrywania stołu do ekspedycji potraw  

i napojów  

 

 Prezentacją – Składanie serwetek 

 



 

 

62 

 

Przebieg zajęć:  

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Sprawdzenie obecności; 

b. Sprawdzenie właściwego stroju; 

c. Sprawdzenie zadań domowych lub realizacji zadań powierzonych. 

2. Nawiązanie do tematu, omówienie przebiegu i celów zajęć. 

3. Realizacja tematu: 

a. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi po 3-5 

serwetek płóciennych, omawia ich 

charakterystyczne cechy (tkanina, obszyte 

brzegi, brak wzoru itp.); 

b. Nauczyciel przedstawia prezentację „składanie 

serwetek” korzystając z portalu www.ebook-

24.edu.pl; 

c. Podczas prezentacji uczniowie prowadzą 

notatki w „materiałach drukowanych dla 

uczniów” lub w zeszytach; 

Uczniowie powinni: 

 Wydrukować (ew. otrzymać wydrukowane od nauczyciela) – Materiały 

drukowane dla uczniów dotyczące zagadnienia „Techniki nakrywania 

stołu do ekspedycji potraw i napojów”  
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d. Podczas prezentacji nauczyciel robi przerwy i demonstruje jak należy składać 

poszczególne rodzaje serwetek, następnie w razie potrzeby prezentuje film 

instruktażowy;  

e. Uczniowie naśladują działania nauczyciela i próbują prawidłowo złożyć 

serwetki; 

f. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i pomaga w prawidłowym wykonaniu 

ćwiczeń; 

g. Po zakończeniu prezentacji/wykładu nauczyciel rozdaje uczniom plansze 

instruktażowe lub literaturę; 

h. Uczniowie mają za zadanie złożyć po 3-5 serwetek samodzielnie, każdą inną, 

mogą sobie wzajemnie pomagać; 

i. Uczniowie prezentują swoje prace, porównują staranność wykonania, określają 

do jakiego typu posiłku/nakrycia można stosować dane ułożenie; 

j. Uczniowie powinni poznać minimum 10 typów ułożenia serwetek, zarówno 

śniadaniowych jak i obiadowych; 

k. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i pomaga w prawidłowym wykonaniu 

ćwiczenia; 

l. Uczniowie wraz z nauczycielem analizują 

wykonane ćwiczenia; 

m. Nauczyciel podsumowuje lekcję; 

n.  Na koniec nauczyciel zachęca do sprawdzenia 

opanowania materiału poprzez skorzystanie  

z testu samokontroli dostępnego na portalu 

www.ebook-24.edu.pl (ew. w przypadku braku 

dostępu do stanowisk komputerowych 

drukuje/wyświetla „test samokontroli”  

i sprawdza opanowanie materiału). 

 

Propozycja zadania domowego: 

Jako zadanie domowe można wykorzystać „zadania do samodzielnego wykonania” lub 

„tematy do dyskusji”. W drugim przypadku uczniowie mogą przygotować krótkie 

rozprawki na wskazane tematy/temat.  
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Nauczyciel powinien polecić, aby uczniowie raz jeszcze, w domu, przećwiczyli składanie 

serwetek w wielu wariantach. 

 

Propozycja sprawdzenia wiadomości: 

Pytania testu samokontroli mogą być również pytaniami sprawdzającymi opanowanie 

wiadomości. 

Dodatkowo każdy uczeń powinien „zaliczyć” przed nauczycielem samodzielne składanie 

serwetek. Złożenie 10 serwetek z pamięci w różnych stylach można ocenić oceną bardzo 

dobrą. Jeżeli uczeń znajdzie w literaturze lub Internecie inne formy składania serwetek, 

może je zaprezentować przed klasą na ocenę celującą. 

 

Literatura: 

 Aronsson C., Bajlo H., Laurell K.: Przy pięknym stole – sztuka składania serwetek, REA, 

Warszawa 2009, 

 Duda J., Krzywda S.: Obsługa konsumenta w hotelarstwie, część 1., REA, Warszawa 

2007, 

 Jargoń R.: Obsługa konsumenta, część 1, WSiP, Warszawa 2000, 

 Leitner H.: Poradnik kelnera, WSiP, Warszawa 1993, 

 Rabe B.: Sztuka nakrywania do stołu, Świat Książki, Warszawa1999, 

 Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A.: Obsługa gości, część 1, REA, Warszawa 2010, 

 Vademecum Kucharz&Gastronom, praca zbiorowa, REA, Warszawa 2007 
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SCENARIUSZ 7: OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE/ ORGANIZACJA 

USŁUG DODATKOWYCH W OBIEKCIE/ ORGANIZACJA USŁUG DODATKOWYCH ZGODNIE  

Z ZAMÓWIENIEM 

 

Pakiet edukacyjny: Organizacja usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem 

Przykładowy temat 

lekcji: 

Organizacja usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem 

Efekty kształcenia:  organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem, 

 oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu 

świadczącego usługi hotelarskie 

Efekty 

uszczegółowione: 
 przestrzegać zasad organizowania usług dodatkowych 

zgodnie z zamówieniem, 

 ocenić możliwości realizacji zamówienia na usługi 

dodatkowe, 

 sporządzić dokumentację dotyczącą organizowania 

usług dodatkowych, 

 wyjaśnić zasady odpłatności za usługi dodatkowe, 

 określić relację pomiędzy ceną a jakością oferowanych 

usług dodatkowych 

 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien: 

 znać: 

 Rodzaje usług dodatkowych świadczonych przez obiekty branży hotelarskiej; 

 Dokumenty stosowane podczas realizacji podstawowych usług dodatkowych; 

 Zasady odpłatności za różnego rodzaju usługi dodatkowe; 

 umieć: 

 Wskazać w regulaminie obiektu hotelarskiego informacje dotyczące usług 

dodatkowych; 

 Wypełnić podstawowe dokumenty dotyczące usług dodatkowych,  

tj.: zawieszkę klamkową – śniadaniową, druk na zamówienie prania odzieży, 

rezerwację taxi, druk minibaru; 

 Określić relacje pomiędzy ceną a jakością usług dodatkowych; 

 dbać o: 

 Czystość na stanowisku pracy i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Szybkie i sprawne wykonywanie poszczególnych zadań; 

 Estetykę przygotowywanych dokumentów. 

 

Metody kształcenia: 

 wyjaśnienie 

 pogadanka 

 prezentacja 

 pokaz 
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 dyskusja 

 ćwiczenie 

 

Formy organizacyjne pracy uczniów: 

 praca indywidualna 

 praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

 e-podręcznik (dostęp do stanowisk komputerowych, e-czytników,  itp. z dostępem  

do Internetu), 

 literatura przedmiotu, 

 projektor multimedialny z podłączonym stanowiskiem dla nauczyciela, 

 tablica interaktywna, 

 wzory druków stosowanych w obiektach hotelarskich, a dotyczące usług 

dodatkowych świadczonych przez nie), 

 

 

 

Nauczyciel powinien zapoznać się z: 

 E-podręcznikiem – Organizacja usług dodatkowych zgodnie  

z zamówieniem 
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 Wzorami druków dostępnymi w materiałach e-podręcznika, jak  

i w zbiorach własnych, takimi jak: 

 zawieszki klamkowe, 

 druki prania i czyszczenia odzieży, 

 druki rezerwacji usług zewnętrznych, np.: taxi, kwiaty, 

 druki minibaru, 

 druki room serwisu, itp. 

 

 Prezentacją – Organizacja usług dodatkowych zgodnie z zamówieniem 

 

Ważne: Na zajęciach dotyczących wypełniania druków uczniowie powinni 

pisać ręcznie, bez korzystania z komputerów. Ma to na celu ćwiczenie 

estetyki pracy z drukami. 
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Przebieg zajęć:  

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Sprawdzenie obecności; 

b. Sprawdzenie zadań domowych lub realizacji zadań powierzonych. 

2. Nawiązanie do tematu, omówienie przebiegu i celów zajęć. 

3. Realizacja tematu: 

a. Nauczyciel omawia zagadnienia dotyczące usług dodatkowych – na tych 

zajęciach jest to jedynie przypomnienie wiadomości opanowanych  

z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych: 

 Usługi dodatkowe świadczone w obiektach hotelarskich, 

 Obsługa klientów w zakresie usług dodatkowych; 

b. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły 3-4-osobowe, każdemu z zespołów 

przekazuje komplet druków (mogą być kserokopie lub wydruki) dotyczących 

usług dodatkowych; 

c. Uczniowie przeglądają otrzymane materiały i rozkładają na ławce w taki 

sposób, aby wszystkie były widoczne; 

Uczniowie powinni: 

 Wydrukować (ew. otrzymać wydrukowane od nauczyciela) – Materiały 

drukowane dla uczniów dotyczące zagadnienia „Organizacja usług 

dodatkowych zgodnie z zamówieniem” 
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d. Nauczyciel przedstawia prezentację 

„Organizacja usług dodatkowych zgodnie  

z zamówieniem” – korzystając z portalu 

www.ebook-24.edu.pl; 

e. Podczas prezentacji uczniowie prowadzą 

notatki w „materiałach drukowanych dla 

uczniów” lub w zeszytach; 

f. Podczas prezentacji nauczyciel zachęca do 

dyskusji i zapoznania się z odpowiednimi 

drukami otrzymanymi przez grupę; 

g. Uczniowie na prośbę nauczyciela odszukują 

w otrzymanych materiałach omawiany 

druk, znajdują na nim ewentualne różnice w stosunku do druku z prezentacji; 

h. Po zakończeniu prezentacji nauczyciel prosi o wypełnienie poszczególnych 

druków. W tym celu może opowiadać krótkie historyjki/scenki, na podstawie 

których uczniowie muszą dokonać wyboru 

właściwego druku i go wypełnić. Przykład: 

 „Do recepcji hotelu „Bogacz” dzwoni gość  

z pokoju 302 i informuje recepcjonistę, że  

za 2 godziny ma spotkanie w restauracji 

„Rusałka” oddalonej o 25 km od hotelu. Prosi 

o radę, jak ma się tam dostać. Aby dojechać 

do wskazanej restauracji klient musiałby 

skorzystać z 4 środków komunikacji miejskiej, 

a nie zna miasta, o czym wie recepcjonista, 

więc ten proponuje mu skorzystanie  

z taksówki. Gość akceptuje taką propozycję 

i prosi o zamówienie taksówki. Jaki druk 

powinien wypełnić recepcjonista? Odszukajcie odpowiedni blankiet i go 

wypełnijcie”; 

i. Uczniowie wybierają odpowiedni blankiet i go uzupełniają zgodnie  

z posiadaną wiedzą; 

j. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i wskazuje newralgiczne elementy 

wypełnianego druku; 

k. Nauczyciel przedstawia kolejną sytuację, postępuje tak aż do czasu, gdy 

wszystkie blankiety zostaną wypełnione. Przykład blankietów: 

 zawieszki klamkowe – rezerwacja śniadania do pokoju, 

http://www.ebook-24.edu.pl/
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 druki prania i czyszczenia odzieży – 

odświeżenie odzieży przed wieczornym 

spotkaniem, 

 rezerwacja usług zewnętrznych – 

wezwanie taksówki, zamówienie na 

wiązankę kwiatów/kwiaty, 

 druki minibaru – gość nie wie jak 

wypełnić blankiet, a skorzystał  

z minibarku, 

 druki room serwisu – prośba  

o przygotowanie serwisu kawowego  

w pokoju gościa dla 3 osób na spotkanie 

biznesowe; 

l. Uczniowie pracują w grupach, wybierają 

właściwe druki po wysłuchaniu opisu 

przedstawionego przez nauczyciela  

i prawidłowo je wypełniają; 

m. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów  

i wskazuje newralgiczne elementy 

poszczególnych druków; 

n. Po zakończeniu powyższego ćwiczenia 

nauczyciel powtarza omówione  

w prezentacji usługi dodatkowe i formy ich 

dokumentowania; 

o. Uczniowie mają za zadanie zapoznać się  

z zasadami wypełniania poszczególnych 

druków; 

p. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat 

zastosowania poszczególnych rodzajów 

dokumentów podczas realizacji 

zamówionych usług dodatkowych; 

q. Uczniowie korzystając z dostępu do 

Internetu przeglądają różne wzory druków, 

jakie można spotkać w obiektach 

hotelarskich; 

r. Nauczyciel podsumowuje lekcję; 

s.  Na koniec nauczyciel zachęca do 

sprawdzenia opanowania materiału poprzez 

skorzystanie z testu wiedzy dostępnego na 

portalu www.ebook-24.edu.pl  (ew.  

w przypadku braku dostępu do stanowisk 

komputerowych drukuje/wyświetla „test 

wiedzy” i sprawdza opanowanie materiału). 

 

 

 

 

 

http://www.ebook-24.edu.pl/
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Propozycja zadania domowego: 

Jako zadanie domowe można wykorzystać „tematy do dyskusji”. Uczniowie mogą 

przygotować  krótkie rozprawki na wskazane tematy/temat.  

    

Nauczyciel powinien polecić, aby uczniowie raz jeszcze, w domu, zapoznali się  

z dokumentacją usług dodatkowych oferowanych przez obiekty hotelarskie oraz 

rozwiązali „zadania do samodzielnego wykonania”. 

    

Propozycja sprawdzenia wiadomości: 

Pytania testu wiedzy mogą być również pytaniami sprawdzającymi opanowanie 

wiadomości. 

 

Literatura: 

 Oparka S.: Usługi pralnicze w hotelu, hotelarze.pl, 

 Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red.: Sawicka B., FORMAT AB, Warszawa 2008, 

 http://www.horeca.pl  
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PRZYKŁADY EWALUACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

W reformie oświaty kładzie się nacisk na kształtowanie umiejętności niezbędnych 

człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego 

zawodu. W nauczaniu zawodu sprawdzaniem i ocenianiem należy objąć nie tylko 

umiejętności związane ściśle z tym zawodem, ale także mające związek z jego walorami 

ogólnokształcącymi i umiejętnościami praktycznymi. Wiele ważnych osiągnięć można 

oceniać tylko opisowo i to w dłuższym czasie niż jeden semestr. 

Tradycyjne odpytywanie przy tablicy powinno być zastąpione ocenianiem w trakcie 

dyskusji, bo nauczyciel nastawiony na sterowanie procesem nauczania nie powinien 

rozgraniczać sprawdzania i oceniania od nauczania. 

Podczas pierwszych zajęć należy omówić z uczniami zasady oceniania na zajęciach, 

zwrócić uwagę na konieczność planowania własnej pracy i podejmowania prób 

dokonywania samooceny. Pomocne w tym będą umieszczone w e-podręczniku „testy 

do samooceny” ucznia przyporządkowane do każdego działu nauczania. Bardzo 

użyteczne w ocenianiu powinny stać się zasady oceniania kształtującego. 

 

ELEMENTY OCENIANE 

1. Pisemne sprawdziany i kartkówki 

Nauczyciel sprawdza i ocenia wyniki testów i sprawdzianów zgodnie z przyjętymi 

kryteriami oceny poszczególnych zadań oraz zasadami oceniania prac pisemnych 

przyjętymi w dokumentach dotyczących oceniania w szkole. 

 

2. Praca na lekcji 

Zbiorowa dyskusja 

Podstawą do indywidualnych ocen uczniów może być dyskusja. Inicjatorem dyskusji jest 

zwykle nauczyciel, ale może być nim także uczeń, który przeczytał lub zauważył coś dla 

niego niezrozumiałego, a mającego związek z opracowywanymi na lekcjach treściami. 

W tym drugim przypadku nauczyciel powinien dopuszczać do dyskusji tylko wówczas, gdy 

uczeń jest dobrze przygotowany do prezentacji problemu.  

Do e-podręcznika dołączone są „Tematy do dyskusji”. Nauczyciel kieruje dyskusją, 

równocześnie notując uwagi dotyczące wystąpień poszczególnych uczniów. 

Obserwacja uczniów w trakcie uczenia się 

Nauczyciel obserwuje działanie uczniów w zespole podczas pracy z tekstem i podczas 

wykonywania zadań zawodowych, zwraca uwagę na ich pomysły, poziom wiedzy, 

umiejętności współpracy, zaangażowanie, talenty manualne. 

 

3. Umiejętności praktyczne 

Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na umiejętności praktyczne ucznia. Można je 

obserwować w trakcie wykonywania bieżących ćwiczeń oraz na lekcjach praktycznych 

(np. obsługa imprez szkolnych) zaproponowanych po realizacji wybranych działów 

nauczania. Należy wówczas zwrócić uwagę na: 
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 przygotowanie do wykonania zadania (porządek na stole, dobór sprzętu, strój), 

 wykonanie zadań zgodnie z instrukcją pisemną lub ustną przy zachowaniu zasad BHP, 

 porządek pozostawiony na stanowisku pracy (uporządkowane zgodnie ze stanem 

zastanym lub wskazanym przez nauczyciela). 

 

4. Praca metodą projektów 

Zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi realizacji podstawy programowej należy, 

planując nauczanie, uwzględnić pracę metodą projektów. Poniżej zestawiono elementy, 

które stanowią podstawę do oceny pracy tą metodą: 

 planowanie pracy – nauczyciel, konsultując się z uczniami, powinien zwrócić uwagę 

na plan pracy grupy oraz przydział zadań dla poszczególnych jej członków, 

 przygotowanie do konsultacji – przedmiotem oceny jest tu terminowość przygotowań, 

sposób zaprezentowania zgromadzonych materiałów, stopień zaawansowania prac 

wykonywanych przez poszczególnych członków zespołu, 

 zebrane materiały – przedmiotem oceny powinny być zebrane przez uczniów 

materiały: ich różnorodność, poprawność merytoryczna oraz walory związane z ich 

atrakcyjnością dla pozostałych uczniów. Uczniowie powinni wskazywać również ich 

źródła, 

 prezentacja – w przypadku prezentacji należy zwrócić uwagę na zaangażowanie 

całego zespołu, jej poprawność merytoryczną oraz atrakcyjność. Warto zwrócić się  

o opinię na jej temat do uczniów stanowiących publiczność oraz uwzględnić ją  

w ocenie nauczyciela, 

 przygotowanie materiałów dla ucznia – dodatkowym elementem oceny mogą stać 

się karty pracy ucznia do wypełniania w trakcie prezentacji projektu. 

 

5. Umiejętności planowania pracy i dokonywania samooceny 

Oceniając ucznia, warto zwrócić uwagę czy: 

 uczeń rozwiązuje samodzielnie zadania z podręcznika z podanymi odpowiedziami  

i ocenia, jaki procent zadań potrafi rozwiązać, 

 przygotowując się do lekcji powtórzeniowych, wypełnia tabelę w zeszycie ćwiczeń 

przeznaczoną do samooceny, 

 potrafi wskazać partie materiału czy zagadnienia, które sprawiają mu kłopot. 

 

PRZYKŁADOWY ARKUSZ OCENY 

Nauczyciel podczas pracy z uczniami wypracowuje własny system oceniania pracy  

i postępów poszczególnych uczniów. Każda taka metoda ma swoje zalety i wady, jednak 

najczęściej oparta jest na doświadczeniu zawodowym prowadzącego. 

 Ciekawym rozwiązaniem jest stosowanie arkusza opartego na wiedzy, umiejętnościach  

i dbałości ucznia, zaobserwowanych przez nauczyciela w toku prowadzonych zajęć. Oto 
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przykład takiego arkusza opracowanego dla grupy efektów wynikających z podstawy 

programowej i często stanowiącej jeden moduł/przedmiot: 

Arkusz przygotowujemy równocześnie z planowaniem rozkładu materiału dla danego 

przedmiotu lub modułu, jest on drukowany osobno dla każdego ucznia. Podczas zajęć 

nauczyciel w odpowiednich, przeznaczonych do tego miejscach, zaznacza 

umiejętności, wiedzę czy dbałość o stanowisko pracy, jakimi wykazuje się uczeń. Odbywa 

się to przez zaznaczanie plusów i minusów lub ewentualne wpisanie „Tak / Nie”. Po 

opanowaniu/przerobieniu partii materiału nauczyciel ma już „gotową ocenę”, 

wynikającą z podsumowania określonej ilości punktów.  

Poniżej znajduje się pełnowymiarowy wzór arkusza do adaptacji. 

 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………….... 

 

Klasa: ……………  Grupa: …………..  Rok. szk.: ………………. 

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 

1 
Rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi 

hotelarskie 
Zna Umie Dba Ocena 

T e m a
t y
 

c z ą st k o w e
 1.1. Kategoryzacja obiektów hotelarskich Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie  
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1.2. Obiekty hotelarskie nieklasyfikowane w Polsce Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

1.3. Współczesne systemy i sieci hotelowe Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

2 Rodzaje usług hotelarskich Zna Umie Dba Ocena 

Te
m

a
ty

 

c
zą

st
k
o

w
e

 2.1. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

 2.2. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

3 
Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi 

hotelarskie 
Zna Umie Dba Ocena 

Te
m

a
ty

 

c
zą

st
k
o

w
e

 3.1. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

 3.2. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

4 Rynek usług hotelarskich Zna Umie Dba Ocena 

Te
m

a
ty

 

c
zą

st
k
o

w
e

 4.1. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

 4.2. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

5 Rodzaje turystyki Zna Umie Dba Ocena 

Te
m

a
ty

 

c
zą

. 

5.1. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

 

… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

6 
Ogólne informacje o przepisach prawa 

dotyczących świadczenia usług hotelarskich 
Zna Umie Dba Ocena 

Te
m

a
ty

 

c
zą

st
k
o

w
e

 6.1. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

 6.2. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

7 
Programy komputerowe wspomagające pracę 

hotelarza 
Zna Umie Dba Ocena 

Te
m

a
ty

 

c
zą

st
k
o

w
e

 7.1. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

 7.2. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

8 
Obsługa urządzeń biurowych stosowanych w 

recepcji obiektów hotelarskich 
Zna Umie Dba Ocena 

Te
m

a
ty

  

c
zą

st
k
o

w
e

 

8.1. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

 

8.2. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

8.3. … Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 

… Tak / Nie Tak / Nie Tak / Nie 
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BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA E-PODRĘCZNIKA 

 

LITERATURA PRZEDMIOTU UPORZĄDKOWANA ZGODNIE Z NAZWAMI PAKIETÓW EDUKACYJNYCH 

Literatura zawarta w tym rozdziale została wyselekcjonowana z poszczególnych 

pakietów edukacyjnych i ma za zadanie ułatwić zgromadzenie przydatnej biblioteczki 

zawodowej. Dodatkowo literatura została podzielona zgodnie z efektami kształcenia 

przewidzianymi przez podstawę programową. Taki podział może ułatwić przygotowanie 

się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia do właściwego wykorzystania pakietów 

edukacyjnych, a tym samym do uzupełnienia treści merytorycznych potrzebnych do 

realizacji jednostek dydaktycznych. Oczywiście jest to literatura sugerowana przez 

autorów poszczególnych pakietów i należy ją sukcesywnie uzupełniać o nowe pozycje 

ukazujące się na rynku. 

 

PKZ(T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 

hotelarstwa 

1. Rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 

ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. 2005 nr 52 poz. 466), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2011 nr 109 poz. 631), 

 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1113 ), 

 Ustawa z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.); 

 http://www.hotelarstwowpolsce.pl,  

 http://www.esky.pl; 

2. Rodzaje usług hotelarskich 

 Goworecki W.: Turstyka, PWE, Warszawa 2003, 

 Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red. Sawicka B.,  FORMAT-AB, Warszawa 2008, 

 Turkowski M.: Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, 

 Wojciechowska M.: Materiały dla Centrum Nauki i Biznesu, ŻAK, Poznań 2011, 

3. Piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie 

 Oparka S., Nawrocka N.: Do czego jest potrzebna struktura organizacyjna hotelu?, 

Hotelarze.pl, 

 Pleskacz J.: Obsługa konsumenta, Technik hotelarstwa 341[04], Materiały dla 

nauczyciela, Ole-Art Jakub Pleskacz, Szczecin 2010, 

 Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red. Sawicka B., FORMAT-AB, Warszawa 2008; 
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4. Rynek usług hotelarskich 

 Turystyka w 2011 r., pod kier. Łysoń P., GUS, Departament Badań Społecznych  

i Warunków Życia, Warszawa 2012, 

 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_w_2011.pdf; 

5. Rodzaje turystyki 

 Kompendium pilota wycieczek, pod red. Kruczkek Z., Wydawnictwo Proksenia, Kraków 

2006, 

 Różycki P.: Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2009, 

 Steblik – Wlazlak B., Cymańska – Garbowska B.: Usługi turystyczne, część 1, REA, 

Warszawa 2008, 

 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

World Organization, Instytut Turystyki, Warszawa 1995; 

6. Ogólne informacje o przepisach prawa dotyczących świadczenia usług hotelarskich 

 http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych; 

7. Programy komputerowe wspomagające pracę hotelarza 

 Strony internetowe producentów oprogramowania; 

8. Obsługa urządzeń biurowych stosowanych w recepcji obiektów hotelarskich 

 Strony internetowe producentów sprzętu biurowego; 

 

PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

9. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej 

 Mierzejewska-Majcherek J.: Podstawy ekonomii, Difin, Warszawa 2012, 

 Podstawy ekonomii, pod red. Milewski R., PWN, Warszawa 2006, 

 Wajgner M., Tylińska R.: Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy ekonomiczne  

i prawne w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012, 

 http://www.nbportal.pl; 

10. System podatkowy w Polsce 

 Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, 

 Korba J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Odkrywamy na nowo, Operon, 

Gdynia 2012, 

 http://www.mf.gov.pl; 

11. Rejestracja działalności gospodarczej 

 http://www.ceidg.gov.pl, 

 http://www.stat.gov.pl, 

 http://epuap.gov.pl, 

 Kodeks Spółek Handlowych (www.isap.sejm.gov.pl), 

 Kodeks Cywilny (www.isap.sejm.gov.pl), 

12. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 

poz. 1807), http://www.isap.sejm.gov.pl, 
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 Guzera K., Mierzejewska-Majcherek J.: Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 

2006, 

 Hajdamowicz A., Książek K.: Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy 

rachunkowości i finansów w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012, 

 Korba J., Smutek Z.: Podstawy przedsiębiorczości. Odkrywamy na nowo, Operon, 

Gdynia 2012, 

 Wajgner M., Tylińska R.: Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy ekonomiczne  

i prawne w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012, 

 Kodeks Cywilny (www.isap.sejm.gov.pl), 

 http://www.zus.pl, 

 http://www.ceidg.gov.pl; 

13. Przepisy prawa pracy w prowadzeniu działalności gospodarczej 

 Wajgner M., Tylińska R.: Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy ekonomiczne  

i prawne w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012, 

 http://www.pip.gov.pl, 

 Kodeks Pracy (www.isap.sejm.gov.pl); 

14. Charakterystyka podmiotów rynku hotelarskiego i turystycznego 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 

poz. 1807), www.isap.sejm.gov.pl, 

 Guzera K., Mierzejewska-Majcherek J.: Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 

2006, 

 Kodeks Spółek Handlowych, www.isap.sejm.gov.pl, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, REA, Warszawa 2007, 

 Ustawa z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268 z późn. 

zm.), http://www.isap.sejm.gov.pl; 

15. Biznesplan przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej 

 Barrow C., Barrow P., Brown R.: Biznesplan w małej firmie, One Press, 2009, 

 http://www.junior.org.pl - program "Ekonomia w szkole", 

 http://www.rpo.lodzkie.pl - wzór biznesplanu; 

16. Funkcjonowanie biura w działalności hotelarskiej 

 Füschel H.: Sekretarka – asystentka, kariera, zawód czy powołanie, POLTEXT, Warszawa 

1998, 

 Gierz W.: ABC sekretarki, ODiDK, Gdańsk 1994, 

 Kienzler I.: Praca biurowa i język handlowy: wzory pism, umów i innych dokumentów  

w języku polskim, angielskim i niemieckim, Wydawnictwo IVAX, Gdynia 1999, 

 Kinel K.: Technika pracy biurowej, część 1, WSiP, Warszawa 2003, 

 Rozwadowska A.: Organizacja pracy biurowej, Instytut Technologii Eksploatacji, 

Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005, 

 Stefaniak-Piasek E.: Technika pracy biurowej, część 2, WSiP, Warszawa 2003, 

 Wiśniewska J.: Moja firma, WSiP, Warszawa 1998, 

 Wiśniewska M.: Technika biurowa, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1997, 

 http://ciop.pl, 
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 http://pl.wikipedia.org; 

17. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie hotelarskim 

 Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, 

 Guzera K., Mierzejewska-Majcherek J.: Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 

2006, 

 Hajdamowicz A., Książek K.: Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy 

rachunkowości i finansów w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012, 

 Marek S.: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Economicus, Szczecin 2008, 

 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 

PWN, Warszawa 2004; 

18. Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstw hotelarskich 

 Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 

PWN, Warszawa 2004, 

 Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, 

 Wajgner M., Tylińska R.: Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy ekonomiczne  

i prawne w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012, 

 Hajdamowicz A., Książek K.: Ekonomia i prawo w hotelarstwie. Podstawy 

rachunkowości i finansów w hotelarstwie, REA, Warszawa 2012; 

19. Marketing w hotelarstwie 

 Stefański A.: Marketing usług hotelarskich, REA, Warszawa 2012, 

 Piasta J.: Marketing w hotelarstwie, Jacek Piasta - Doradztwo, 2007, 

 Badania marketingowe, pod red. Mazurek-Łopacińska K., Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, 

 Kotler P.: Marketing, Rebis, Warszawa 2005; 

 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji  

1. Rezerwacja usług hotelarskich 

20. Miejsce recepcji w strukturze organizacyjnej obiektu hotelarskiego 

 Bezpieczny hotel, pod red. Turakiewicz J., PZH / Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

2003, 

 Błądek Z.: Hotele – programowanie, projektowanie, wyposażanie, PALLADIUM, 

Warszawa 2001, 

 Kubicki M.: Organizacja i technika pracy hotelarstwie, WSE, Warszawa 1998, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu cz. I, Polanica Zdrój 2001, 

 Oparka S., Nowicka T.: Zeszyt do zajęć praktycznych – organizacja i technika pracy  

w hotelarstwie, Polanica Zdrój 2004, 

 Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red. Pląder D.:  Krakowska Szkoła Hotelarska, 

Kraków 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  
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 Thunhurst A .: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Turakiewicz J.: Bezpieczny hotel,  PZH i Ministerstwo Gospodarki, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

21. Struktura organizacyjna recepcji hotelowej 

 Błądek Z.: Hotele – programowanie, projektowanie, wyposażanie, PALLADIUM, 

Warszawa 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości Działalność biura recepcji, Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

22. Obowiązki i zadania pracowników recepcji 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu, część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

23. Wyposażenie techniczne recepcji 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 

 Bezpieczny hotel, pod red. Turakiewicz J.:PZH / Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

2003, 

 Błądek Z.: Hotele – programowanie, projektowanie, wyposażanie, PALLADIUM, 

Warszawa 2001, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu, część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  
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 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji, Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

24. Tworzenie oferty hotelarskiej 

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji, Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

25. Dokumentacja rezerwacji 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu, część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Oparka S., Nowicka T.: Zeszyt do zajęć praktycznych – organizacja i technika pracy  

w hotelarstwie, Polanica Zdrój 2004, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl 

26. Pisma związane z przyjęciem i potwierdzeniem rezerwacji 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości PAPT , Warszawa 2004, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu, część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Oparka S., Nowicka T.: Zeszyt do zajęć praktycznych – organizacja i technika pracy  
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Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 
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27. Procedura przyjęcia rezerwacji 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 
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 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 
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 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 
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Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 
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28. Promowanie usług hotelarskich – przykłady 

 Middleton V. T. C.: Marketing w turystyce, wyd. Polska Agencja Promocji Turystyki, 
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 Payne A.: Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, 

 Rokita J., Grudzewski M.: Przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości, Górnośląska 

Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2002, 

 Zemler Z.: Public Relations. Kreowanie reputacji firmy, POLTEXT, Warszawa 1992, 

 Żbikowska A.: Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa  2005, 

 Pluta E.: Public relations - moda czy konieczność. Teoria i praktyka,  WE, Warszawa 

2001, 

 http://www.hotelit.pl; 

29. Komputerowe systemy rezerwacyjne stosowane w hotelarstwie – przykłady 

 http://www.micros-fidelio.pl, 

 http://www.czarthotel.wandex.pl, 

 http://www.gastro.pl, 

 http://www.kajware.pl, 

 http://www.novitus.pl; 

 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji  

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających 

30. Procedury związane z przyjęciem gościa do hotelu 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. Nr 139, poz. 993), 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu cz. I, Polanica Zdrój 2001, 

 Oparka S., Nowicka T.: Zeszyt do zajęć praktycznych – organizacja i technika pracy  

w hotelarstwie, Polanica Zdrój 2004, 
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 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji, Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

31. Procedury i obsługa zameldowania gości w hotelu. Typy klientów 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

32. Obsługa gościa w trakcie pobytu w hotelu 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości. PAPT , Warszawa 2004, 

 Bezpieczny hotel, pod red. Turakiewicz J., PZH / Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

2003, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

33. Procedury i obsługa wymeldowania gości z hotelu 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 
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 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki, Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

34. Rozliczanie kosztów pobytu gościa 

 Buczyńska T.: Podstawy przedsiębiorczości. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa 

2003, 

 Janiszewski S., Kołaczyk Z., Pietraszewski M.: Rachunkowość przedsiębiorstw 

gastronomiczno – hotelarskich, Empi,2 Poznań 2000, 

 Leitner H.: Poradnik dla kelnera, WSIP, Warszawa 1993, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część druga, REA, 

Warszawa 2008, 

 Pietraszewski M.: Zarys wiedzy o gospodarce, Empi,2 Poznań 2002, 

 Tarczyński C.: Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim, 341[04].Z2.06, 

Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 

Radom 2006, 

 Thurnhurst A.: Działalność biura recepcji, PAPT, Warszawa 1996, 

 Portale internetowe: http://gatroma.pl, http://hotelarze.pl, http://hotele.net, 

http://kartyonline.pl; 

35. Zakres informacji turystycznej w hotelarstwie  

 Dragoń W., Granecka – Wrzosek B.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, WSiP, 

Warszawa 2011, 

 Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2002, 

 Marketing usług turystycznych, pod red. D. Dudkiewicz,  ALMAMER Wyższa Szkoła 

Ekonomiczna, Warszawa 2009, 

 Mitura E., Koniuszewska E.: Organizacja pracy w hotelarstwie, Difin, Warszawa 2009, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, REA, Warszawa 

2008, 

 Polski System Informacji Turystycznej, POT, Warszawa 2010 

 Steblik – Wlaźlak B., Cymańska – Garbowska B.: Usługi turystyczne, część 1, REA, 

Warszawa 2008, 

 Steblik – Wlaźlak B., Cymańska – Garbowska B.: Usługi turystyczne, część 2, REA, 

Warszawa 2009, 

 

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  

1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 

36. Rodzaje jednostek mieszkalnych w obiekcie hotelarskim 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gośc,i PAPT , Warszawa 2004, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu część I, Polanica Zdrój 2001, 
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 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 
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 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki , Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

37. Zakres pracy działu utrzymania porządku i czystości w obiekcie hotelarskim 

 Błądek Z.: Hotele – programowanie, projektowanie, wyposażanie, PALLADIUM, 

Warszawa 2001, 

 Kubicki M.: Organizacja i technika pracy hotelarstwie, WSE, Warszawa 1998, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu, część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red. Pląder D., Krakowska Szkoła Hotelarska, 

Kraków 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

38. Stanowiska w dziale utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim  

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

39. Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim 

 Appa R.: Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić gości, PAPT , Warszawa 2004, 

 Błądek Z.: Hotele – programowanie, projektowanie, wyposażanie, PALLADIUM, 

Warszawa 2001, 

 Kubicki M.: Organizacja i technika pracy hotelarstwie, WSE, Warszawa 1998, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Oparka S., Nowicka T.: Zeszyt do zajęć praktycznych – organizacja i technika pracy  

w hotelarstwie, Polanica Zdrój 2004, 
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 Thunhurst A.: Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji. Polska Agencja 

Promocji Turystyki , Warszawa 1996, 

 Czasopisma branżowe: Hotelarz, Doradca hotelarza, 

 http://ehotelarz.com, 

 http://hotelarze.pl; 

40. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w obiekcie 

hotelarskim 

 Kubicki M.: Organizacja i technika pracy hotelarstwie, WSE, Warszawa 1998, 

 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie – skrypt 

praktycznej nauki zawodu, część I, Polanica Zdrój 2001, 

 Oparka S., Nowicka T.: Zeszyt do zajęć praktycznych – organizacja i technika pracy  

w hotelarstwie, Polanica Zdrój 2004, 

 Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red. Pląder D., Krakowska Szkoła Hotelarska, 

Kraków 2001, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 1, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2008, 

 Orłowska J., Tkaczyk M.: Organizacja pracy w hotelarstwie, część 2, Podręcznik do 

nauki zawodu Technik hotelarstwa, Wydawnictwo REA, Warszawa 2009,  
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T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  
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Wydanie własne, Chorzów 2013, 



 

 

 

87 

 Jarosz M., Bułhak- Jahymczyk B.: Normy żywienia dla ludności Polski - tabele zbiorcze, 
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PZWL, 2008 

 Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H.: Zasady żywienia człowieka, WSiP, 

Warszawa 2000, wydanie ósme (2010), 

 Vademecum Kucharz&Gastronom, Praca zbiorowa, REA, Warszawa 2007, 
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Wydanie własne, Chorzów 2013, 
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51. Dokumentacja hotelowa realizacji zamówień na śniadania 
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60. Organizacja uroczystości weselnej jako przykład kompleksowej obsługi usługi 

dodatkowej 

 Pleskacz J.: Obsługa konsumenta. Technik hotelarstwa 314[04],Materiał dla 

nauczyciela, Ole-Art Jakub Pleskacz, Szczecin 2010, 

 Szajna R., Ławniczak D., Ziaja A.:, Obsługa gości (konsumentów), t.1 i 2, REA, Warszawa 
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SERWISY INTERNETOWE 

Adresy przedstawione poniżej pozwalają na poszerzenie wiedzy i zapoznanie się  

z aktualnymi ofertami przedsiębiorstw działających w sektorze hotelarsko-turystycznym. 

Niektóre z nich odnoszą się do wyspecjalizowanych serwisów edukacyjnych, 

informacyjnych czy publikacji rządowych. 

Podanie młodzieży tych adresów podczas zajęć może zachęcić do samodzielnej 

edukacji poprzez przeglądanie portali w domu czy w szkole.  

 http://bikefama.pl 

 http://ciop.pl 

 http://e-gastronomiczne.pl 

 http://e-gastronomiczne.pl/bar-i-porady-barmanskie/przygotowywanie-herbaty 

 http://ehotelarz.com 

 http://elegmen.pl 

 http://epuap.gov.pl 

 http://gatroma.pl  

 http://hotelarze.pl 

 http://hotele.net  

 http://isap.sejm.gov.pl/ - Internetowy System Aktów Prawnych 

 http://kartyonline.pl. 

 http://pl.wikipedia.org 

 http://pl.wikipedia.org 

 http://portalwiedzy.onet.pl  

 http://www. restgastro.pl 

 http://www.biomedical.pl 

 http://www.buzon.com.pl  

 http://www.ceidg.gov.pl 

 http://www.czarthotel.wandex.pl 

 http://www.dastro.pl 

 http://www.dietacwiczeniaodchudzanie.epicentrumzdrowia.pl/blog-dieta-

cwiczenia-odchudzanie 

 http://www.doraastro.pl 

 http://www.duka.com 

 http://www.e-gym.pl 
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 http://www.epicentrumzdrowia.pl 

 http://www.gastro.pl 

 http://www.gastronova.pl/haccp.html 

 http://www.gastropolis.pl 

 http://www.horeca.pl 

 http://www.hotelarz.entro.pl 

 http://www.hotelit.pl 

 http://www.isap.sejm.gov.pl - Kodeks Pracy 

 http://www.isap.sejm.gov.pl - Kodeks Spółek Handlowych  

 http://www.iso.org.pl/bezpieczenstwo-zywnosci-wstep 

 http://www.izz.waw.pl/ 

 http://www.jadlospisy.pl/ 

 http://www.junior.org.pl - program "Ekonomia w szkole" 

 http://www.kajware.pl 

 http://www.mf.gov.pl 

 http://www.micros-fidelio.pl 

 http://www.nbportal.pl 

 http://www.notus.com.pl  

 http://www.novitus.pl 

 http://www.pip.gov.pl 

 http://www.polskaporcelana.pl 

 http://www.rossi.pl 

 http://www.rpo.lodzkie.pl - wzór biznesplanu 

 http://www.savoir-vivre.com.pl 

 http://www.stalgast.pl 

 http://www.stat.gov.pl 

 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_turystyka_w_2011.pdf 

 http://www.wenus.sn2.pl 

 http://www.wineria.pl 

 http://www.witeks.pl 

 http://www.wsse.krakow.pl 

 http://www.wyposazenie-gastronomii.pl 

 http://www.zus.pl 
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