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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami 
Technik hotelarstwa 341[04] 
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Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik hotelarstwa polegało na opracowaniu 
projektu realizacji prac dotyczących kompleksowej obsługi uczestniczek sympozjum 
w hotelu oraz na sporządzeniu dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia, 
zameldowaniem i rozliczeniem pobytu gości oraz sprzedażą usług hotelarskich. 
 
Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z jego 

treści oraz załączonej dokumentacji. 
III. Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą uczestniczek 

sympozjum. 
IV. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia gości (grafik 

rezerwacji, karta rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji, kosztorys sympozjum). 
V. List powitalny – dokument w języku obcym. 
VI. Procedura przyjęcia gości – uczestników sympozjum – do hotelu i procedura 

wymeldowania uczestniczek sympozjum z hotelu. 
VII. Komplet dokumentów związanych z zameldowaniem gości (karta pobytu, 

księga meldunkowa, karta meldunkowa) oraz ze sprzedażą usług (faktura 
VAT). 

VIII. Praca egzaminacyjna jako całość (przejrzystość struktury, logiczne 
uporządkowanie, poprawność terminologiczna i merytoryczna). 

 
Ad I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
 
Tytuł pracy powinien zawierać informacje o kompleksowej obsłudze gości 
hotelowych, określać rodzaj gości oraz nazwę hotelu i jego lokalizację. 
Zdecydowana większość zdających formułowała tytuł pracy wynikający z treści 
zadania. W nielicznych pracach brakowało w tytule nazwy miejscowości, w której 
zlokalizowany był hotel, bądź określenia rodzaju gości. Były też prace, w których tytuł 
nie zawierał żadnego z wymaganych elementów. 
 
Przykłady prawidłowo sformułowanych tytułów prac egzaminacyjnych 
 
Przykład 1.  

 
 
Przykład 2. 

 
 
 



8 

Ad II. Założenia czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające  
z treści zadania oraz załączonej dokumentacji 

 
Założenia niezbędne do rozwiązania zadania powinny uwzględniać pogrupowane 
tematycznie informacje dotyczące: 

• identyfikacji: hotelu, składającego zamówienie i gości hotelowych,  
• istotnych elementów zamówienia (termin pobytu, rodzaj pokoi i rodzaj 

zamawianych usług, forma płatności),  
• cen zamówionych usług wynikających z oferty hotelu. 

Większość zdających poprawnie grupowała informacje w założeniach, jednakże 
część z nich pomijała niektóre z wymaganych danych, takie jak: 

• NIP i numer konta bankowego hotelu, 
• dane identyfikacyjne miesięcznika, podając zamiast tego prywatne dane 

adresowe redaktor naczelnej, 
• imiona i nazwiska uczestniczek sympozjum, 
• narodowość gościa zagranicznego, 
• wszystkie lub niektóre z zamówionych usług dodatkowych, 
• ceny niektórych usług 

lub też podawała niewłaściwe ceny z oferty hotelu. 
Zdarzały się także prace, w których uczniowie nie opracowali założeń tylko 
powoływali się na załączniki zawarte w treści zadania lub przepisywali w całości treść 
oferty hotelu, nie dokonując wyboru danych niezbędnych do rozwiązania zadania. 
 
Przykłady prawidłowo opracowanych założeń 
 
Przykład 1. 
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Przykład 2. 
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Ad III. Wykaz działań hotelu związanych z kompleksowa obsługą uczestniczek 
sympozjum 

 
Ten element powinien zawierać poprawnie nazwane działania umożliwiające 
kompleksową obsługę uczestniczek sympozjum, a w szczególności: 

• czynności recepcjonisty związane z przyjęciem rezerwacji, 
• czynności recepcjonisty związane z przyjęciem gości w dniu ich przyjazdu do 

hotelu, 
• czynności pracowników hotelu realizowane w czasie pobytu gości w hotelu, 
• czynności recepcjonisty wykonywane w dniu wyjazdu gości. 

Zdecydowana większość zdających prawidłowo wymieniała standardowe działania 
pracowników hotelu związane z obsługą gości. Do najlepiej opisanych należała 
grupa czynności związanych z przyjęciem gości do hotelu w dniu ich przyjazdu – 
sprawdzenie rezerwacji, zameldowanie gości, udzielenie im informacji na temat usług 
świadczonych przez hotel oraz wręczenie kart pobytu i kluczy. Tylko nieliczni zdający  
uwzględniali w opracowaniu czynności, wynikające z realizacji zamówienia.  
W działaniach związanych z przyjęciem rezerwacji powszechnie pomijano: 
rezerwację sali konferencyjnej, usługi dodatkowe oraz przygotowanie i wysłanie 
kosztorysu, przygotowanie listu powitalnego dla gościa z zagranicy.  
W działaniach realizowanych w dniu wyjazdu gości niewielu zdających uwzględniło 
rozliczenie usług, z których korzystały indywidualnie uczestniczki sympozjum. 
Zdarzały się prace, w których brakowało wykazu działań związanych z pobytem 
gości. Niejednokrotnie był on mylony z procedurami. W tych pracach zdający 
sprowadzali go do uwagi, iż wszystkie działania związane z kompleksową obsługą 
gości są zawarte w procedurach check-in i check-out. 
 
Przykłady prawidłowego wykazu działań hotelu związanych z kompleksową 
obsługą uczestniczek sympozjum 
 
a) działania związane z przyjęciem rezerwacji 
Przykład 1.  
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Przykład 2. 

 
 
 
b) działania związane z przyjęciem gości do hotelu w dniu ich przyjazdu  
 

 
 
c) działania związane z pobytem gości w hotelu 
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d) działania związane z wymeldowaniem gości z hotelu 
 

 
 
 
Ad IV. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia – karta 

rezerwacji, grafik rezerwacji, kosztorys sympozjum, potwierdzenie 
rezerwacji 

 
Opracowanie tego elementu polegało na prawidłowym wypełnieniu dokumentów.  
 
Grafik 
Najmniej problemów mieli zdający z grafikiem rezerwacji. Grafik załączony do 
zadania dawał możliwość wybrania jednego z kilku wariantów rezerwacji pokoi  
(apartament 104A lub 105A, dwa z trzech pokoi 2-os. 110DBL, 206DBL, 207DBL 
i jednego pokoju 1-os. 302SGL lub 303SGL). Zdecydowana większość zdających  
wskazywała w swoich rozwiązaniach wariant w układzie 104A, 206 i 207DBL oraz 
302SGL. Zdarzały się nieliczne prace, w których naniesienie danych z zamówienia 
na grafik było nieprawidłowe – zdający zaznaczali błędnie trzy doby zamiast dwóch. 
Poniżej dwa różne zapisy prawidłowo naniesionej rezerwacji pokoi dla uczestniczek 
sympozjum. 
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Przykład 1. 
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Przykład 2.  
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Zdecydowanie więcej problemów mieli zdający z pozostałymi dokumentami. 
 
Karta rezerwacji to dokument, w którym powinny znaleźć się wszystkie informacje 
wynikające z zamówienia, a w szczególności dotyczące rodzaju i ilości zamówionych 
usług, terminu ich realizacji, zasad i formy płatności, informacji o danych 
kontaktowych zamawiającego oraz informacji kto i kiedy sporządził kartę rezerwacji.  
Prawidłowy zapis dotyczący wybranych usług zamówionych dla uczestniczek 
sympozjum powinien uwzględniać termin/y, godzinę/y realizacji usługi oraz łączną 
liczbę zamówionych usług. 
Obiady – w dn. 10,11,12.07 łącznie 18 obiadów 
Mała sala konferencyjna – w dn.10.07(1500-1700)-2h, w dn.11.07(1000-1300)-3h,  
w dn.12.07 (1000-1100) -1h; łącznie 6 godzin 
Najwięcej błędów przy wypełnianiu tego dokumentu pojawiło się w części karty 
dotyczącej usług podstawowych i dodatkowych zamówionych dla uczestniczek 
sympozjum. Większość zdających wpisywała do karty bardzo ogólne informacje, 
podając tylko liczbę dni, w których miały być świadczone zamówione usługi. 
Brakowało natomiast informacji o łącznej liczbie zamówionych usług, miejscu  
i terminie ich realizacji (w przypadku sali konferencyjnej – hotel dysponował dwiema 
salami) oraz dokładnego wyszczególnienia pozostałych usług, w tym zakup biletów 
do teatru i usług odnowy biologicznej. Częstym błędem pojawiającym się  
w karcie rezerwacji był podanie niewłaściwej liczby godzin rezerwacji sali 
konferencyjnej. Ten błąd miał późniejsze konsekwencje w niepoprawnie 
sporządzonym kosztorysie oraz fakturze VAT. Inną nieprawidłowością, stosunkowo 
często występującą w karcie rezerwacji, była data jej sporządzenia – zdający 
podawali lipcową, tymczasem karta powinna być przygotowana tuż po otrzymaniu 
zamówienia, czyli najpóźniej kilka dni po dacie na nim widniejącej, a więc w miesiącu 
marcu. 
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Przykład prawidłowo wypełnionej karty rezerwacji 
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Kosztorys sympozjum 
Ten dokument powinien zawierać wyszczególnienie wszystkich zamówionych, 
odpłatnych usług ze wskazaniem ich jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej  
i wartości oraz łączną wartość zamówionych usług. Usługi tego samego rodzaju 
mogły być zapisane w jednej pozycji, np. usługi noclegowe, żywieniowe. 
Najczęściej popełnianymi błędami były: 

• nieprawidłowo wybrane z oferty hotelu ceny jednostkowe usług np. pokoi, 
biletów do teatru, 

• nieprawidłowa ilość zamówionych usług, głównie godzin rezerwacji sali 
konferencyjnej, 

• pominięcie niektórych z zamówionych usług – szczególnie masażu 
całkowitego lub biletów do teatru, 

• wpisanie do kosztorysu usług, z których uczestniczki sympozjum korzystały 
indywidualnie, 

• arytmetyczne błędy w wyliczaniu wartości za poszczególne usługi i wartości 
łącznej. 

 
Przykład prawidłowo przygotowanego kosztorysu sympozjum 
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Potwierdzenie rezerwacji 
Prawidłowo wykonane potwierdzenie rezerwacji powinno zawierać, przy zachowaniu 
formy dokumentu, następujące informacje: 

• datę i miejsce, 
• dane zamawiającego, 
• termin rezerwacji, 
• wyszczególnienie wszystkich zamówionych usług, 
• wskazanie formy i zasad płatności, 
• sformułowania grzecznościowe, 
• podpis sporządzającego. 

Większość zdających zawierała w treści dokumentu tylko ogólną informację 
o potwierdzeniu terminu zamówionych usług i zwroty grzecznościowe. W bardzo 
dużej liczbie prac brak było zdefiniowania rodzaju zamówionych usług, a tylko  
w nielicznych znalazły się informacje o sposobie i terminie płatności.  



21 

Przykład prawidłowo przygotowanego potwierdzenia rezerwacji 
 

 
 
Ad V. List powitalny – dokument w języku obcym 
 
List powitalny skierowany do gościa zagranicznego powinien zawierać zwroty 
grzecznościowe charakterystyczne dla tej formy dokumentu, zwięzłą prezentację 
najciekawszych elementów oferty hotelu i zaproszenie do skorzystania z jego usług. 
Tę część projektu zdający pisali w wybranym przez siebie języku obcym (angielskim, 
niemieckim, francuskim lub rosyjskim). Oceniana była zarówno poprawność 
językowa, jak i forma oraz treść listu.  
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W dość dużej liczbie prac egzaminacyjnych zdający w ogóle nie wykonali tego 
elementu. Do licznych należały prace, w których treść listu ograniczała się do zwrotu 
–„Serdecznie witamy”. W pozostałych, obszerniej prezentujących umiejętności 
językowe i fachowe zdających, najczęściej popełniane błędy to: 

• błędy językowe, 
• nie zachowanie formy listu, 
• brak podpisu i/lub daty, 
• brak właściwych lub w ogóle brak zwrotów grzecznościowych. 

 
Przykład listu powitalnego w wersjach językowych niemieckiej i angielskiej 
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Ad VI. Procedura przyjęcia uczestniczek sympozjum do hotelu i procedura 
wymeldowania uczestniczek sympozjum 
 
Procedury check-in i check-out to szczegółowo określony sposób postępowania 
recepcjonisty w procesie przyjęcia gości do hotelu i ich wymeldowania. Procedury 
uwzględniają zarówno wyznaczone działania, jak i zachowania, łącznie ze zwrotami 
grzecznościowymi, dostosowane do sytuacji w jakiej powinny być wykonywane.  
W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego prawidłowa procedura check-in powinna 
zawierać wszystkie etapy przyjęcia uczestniczek sympozjum do hotelu od powitania 
do życzenia miłego pobytu, z uwzględnieniem zameldowania gości w hotelu oraz 
wręczenia kluczy do pokoju i kart pobytu.  
Prawidłowa procedura check-out, dostosowana do sytuacji wynikającej z treści 
zadania, powinna obejmować wszystkie etapy od powitania do pożegnania gości  
z uwzględnieniem ustalenia zakresu płatnych usług, z których korzystały uczestniczki 
sympozjum, pobrania należności za usługi nieobjęte zamówieniem, wystawienia  
i przekazania faktury VAT Pani Zofii Krawczyk (przedstawicielowi organizatora) oraz 
odebrania kluczy do pokojów.  
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Duża część zdających poradziła sobie z zapisem procedury check-in, natomiast bardzo 
nieliczna grupa wykonała prawidłowo procedurę check-out. Najczęściej pomijano: 
 
W procedurze check - in 

• zapytanie gości o nazwisko na jakie była dokonana rezerwacja, 
• pobranie od gości dokumentów potrzebnych do zameldowania, 
•  wręczenie klucza do pokoju i/lub karty pobytu. 

W procedurze check – out 
• pobranie należności za usługi nieobjęte zamówieniem, 
• przekazanie oryginału faktury VAT przedstawicielowi organizatora, 
• odebranie kluczy. 

 
Przykład prawidłowej procedury przyjęcia uczestniczek sympozjum do hotelu: 

 
Przykłady prawidłowej procedury wymeldowania uczestniczek sympozjum  
z hotelu 
 
Przykład 1. 
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Przykład 2. 

 
 

Ad VII. Komplet dokumentów związanych z zameldowaniem gości (karta 
pobytu, księga meldunkowa, karta meldunkowa) oraz ze sprzedażą 
usług (faktura VAT) 

 
Ten element pracy egzaminacyjnej wymagał prawidłowego wypełnienia dokumentów 
związanych z zameldowaniem Pani Zofii Krawczyk oraz sporządzenia faktury VAT 
na usługi objęte zamówieniem, z których skorzystały uczestniczki sympozjum. 
 
Karta pobytu, księga meldunkowa i karta meldunkowa należały do dokumentów, 
w sporządzaniu których zdający popełnili stosunkowo najmniej błędów, wypełniając 
je także w sposób estetyczny. 
 
Najczęściej popełniane błędy: 

• brak podpisu gościa na karcie meldunkowej 
• brak podpisu recepcjonisty w jednym, rzadziej we w szystkich dokumentach 
• brak numeru pokoju lub błędny numer (apartament zamiast pokoju 

jednoosobowego dla Pani Zofii Krawczyk) w karcie pobytu i księdze 
meldunkowej; zdarzały się także dokumenty, w których wpisywano wszystkie 
numery przydzielonych pokoi, mimo iż wystawiano  dokument tylko na jedną 
osobę. 

Mimo wyraźnie sformułowanego w treści zadania polecenia o przygotowaniu 
wymienionych dokumentów tylko dla Pani Zofii Krawczyk, część zdających 
wpisywała do księgi meldunkowej, a niekiedy także do kart pobytu i meldunkowej, 
dane pozostałych uczestniczek sympozjum. 
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Przykład prawidłowo wypełnionej karty pobytu 
 

 
 
 
 
Przykład prawidłowo wypełnionej karty meldunkowej 
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Przykład prawidłowo dokonanego zapisu w księdze meldunkowej 
 

 
Faktura VAT 
 
Prawidłowość sporządzenia tego dokumentu zależała w dużej mierze od 
poprawności przygotowanego wcześniej kosztorysu. Z reguły błędy popełnione przez 
zdających w kosztorysie przenoszone były do faktury. Zdarzały się jednak  
i takie prace, w których zdający nie znali zasad sporządzania faktury lub też nie 
potrafili obliczyć wartości podatku VAT od ceny brutto.  
W stosunkowo niedużej liczbie prac jako nabywcę podawano błędnie p. Zofię 
Krawczyk.  
Ponadto poza zdarzającymi się błędami typowo arytmetycznymi, w wielu pracach 
faktury były niekompletnie wypełnione. Najczęściej zdający pomijali: 

• numer i/lub miejsce i datę wystawienia faktury, 
• określenie sposobu zapłaty, 
• sumowanie pozycji w wierszu „Razem”, 
• rozliczenie podatku VAT wg stawek podatkowych, 
• podpis wystawcy. 
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Przykład prawidłowo sporządzonej faktury 
 

 
 
Ad VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 
 
W zdecydowanej większości prace miały przejrzystą strukturę, a wyodrębnione 
elementy projektu były logicznie uporządkowane. Zdarzały się nieliczne prace 
napisane w formie wypracowania lub też chaotyczne, w których trudno było odnaleźć 
poszczególne elementy projektu.  
W większości prac zdający stosowali poprawną i właściwą dla zawodu terminologię. 


