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Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

Klasa 1 

ocena Wymagania na ocenę 

celująca Wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz uczeń 

• zna wymagania co do wyposażenia oraz 
zakresu świadczonych usług, w tym 
usług gastronomicznych, dla hoteli i 
moteli dotyczące podstawowych  
funkcji, programu obsługowego i 
użytkowości obiektu 

• zna wymagania co do wyposażenia oraz 
zakresu świadczonych usług dla 
pensjonatów, kempingów (campingów) 
i pól biwakowych 

bardzo dobra Wymagania na ocenę dobrą oraz uczeń 

• opisuje wyposażenie jednostek 
mieszkalnych przystosowanych do 
pobytu gości specjalnych 

• określa sposób postępowania w 
przypadku awarii sprzętu lub urządzeń  
ocenia sposób przygotowania jednostki 
mieszkalnej  

•  zna minimalne wymagania w zakresie 
dostosowania obiektów hotelarskich do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

dobra • Wymagania na ocenę dostateczną oraz 
uczeń 

• opisuje zasady współpracy służby pięter 
z innymi działami hotelu 

• określa rodzaje prac związanych z 
utrzymaniem czystości i porządku  

• stosuje środki dezynfekcyjne zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcją  

• przygotowuje jednostki mieszkalne do 
przyjęcia i pobytu gości 

• planuje zakres wykonywanych 
czynności porządkowych w jednostce 
mieszkalnej: 

a) przed przyjazdem gości 
b) podczas pobytu gości 
c) po wyjeździe gości 

• zna wymagania co do wyposażenia oraz 
zakresu świadczonych usług, w tym 
usług gastronomicznych, dla hoteli i 



moteli dotyczące zewnętrznych 
elementów zagospodarowania i 
urządzeń 

• zna wymagania co do wyposażenia oraz 
zakresu świadczonych usług, w tym 
usług gastronomicznych, dla hoteli i 
moteli dotyczące instalacji i urządzeń 
technicznych 

dostateczna Wymagania na ocenę dopuszczającą oraz uczeń 

• określa zakres współpracy służby pięter 
z recepcją hotelu 

• rozróżnia rodzaje jednostek 
mieszkalnych oraz ich wyposażenie w 
obiektach świadczących usługi 
hotelarskie 

• rozróżnia typy jednostek mieszkalnych 
przypisuje wyposażenie jednostki 
mieszkalnej do standardu obiektu  

• dobiera wyposażenie do typu jednostki 
mieszkalnej  

• przestrzega procedur podczas prac 
porządkowych 

• uzupełnia wyposażenie jednostek 
mieszkalnych 

• zna wymagania co do wyposażenia oraz 
zakresu świadczonych usług, w tym 
usług gastronomicznych, dla hoteli i 
moteli dotyczące część mieszkalnej 

dopuszczająca Uczeń 

• rozróżnia stanowiska pracy w dziale 
służby pięter 

• wyjaśnia pojęcia jednostka mieszkalna, 
pokój i węzeł higieniczno-sanitarny  

• wykonuje prace związane z 
utrzymaniem czystości i porządku w 
jednostkach mieszkalnych podczas 

• pobytu gości 

• dobiera urządzenia i sprzęt oraz środki 
czystości do rodzaju wykonywanych 
prac porządkowych 

• używa urządzeń, sprzętu oraz środków 
czystości zgodnie z przeznaczeniem i 
instrukcją 

 

 

 

 


