
WYMAGANIA EDUKACYJNE                                                

Przedmiot: Publikacje cyftowe 

Specjalność: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ  – program nr 311943 

Klasa I po szkole podstawowej       Rok szkolny 2019/2020 

OCENA Uszczegółowione efekty kształcenia. 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

Niedostateczny Przeważająca większość ocen to niedostateczne. 

Średnia ocen ucznia poniżej 1,75 lub powyżej 1,75 -2,0 gdzie brak ocen minimum 2- ze sprawdzianów i kartkówek. 

Brak zeszytu przedmiotowego. 

Uczeń nie opanował materiału nauczania. 

Dopuszczający  

Średnia ocen ucznia powyżej 1,75,gdzie brak niedostatecznych ocen ze sprawdzianów i kartkówek, lub 2,0 przy niedostatecznych ze 

sprawdzianów i kartkówek. 

Uczeń: 

Uzupełnia na bieżąco zeszyt przedmiotowy. 

Zna regulamin BHP i stosuje się do niego. 

Posługuje się podstawową terminologia z zakresu poligrafii, prac introligatorskich, procesów drukowania. 

Wymienia podstawowe pojęcia  związane z tworzeniem publikacji. 

Wymienia programy do tworzenia publikacji 



dostateczny Średnia ocen ucznia od 2,75,gdzie brak niedostatecznych ocen ze sprawdzianów i kartkówek, lub 3,0 przy niedostatecznych  ze 

sprawdzianów i kartkówek. 

 Wymagania dla oceny dopuszczającej oraz dodatkowo: 

Uczeń: 

Potrafi sklasyfikować typy publikacji. 

Opisuje klasyfikacja wydawniczą i poligraficzną produktów poligraficznych 

Wymienia i definiuje podstawowe pojęcia z  zakresu procesów drukowania 

Pobieżnie omawia zasady składania i łamania tekstów 

Wymienia formaty i szeregi wytworów papierniczych 

Rozpoznaje poligraficzne przyrządy kontrolno-pomiarowe 

Klasyfikuje maszyny i urządzenia poligraficzne 

 

dobry Średnia ocen ucznia od 3,75,gdzie brak niedostatecznych ocen ze sprawdzianów i kartkówek, lub 4,0 przy niedostatecznych  ze 

sprawdzianów i kartkówek. 

Wymagania dla oceny dostatecznej oraz dodatkowo:  

Uczeń: 

Omawia zasady wprowadzania tekstu i podstawowe pojęcia związane z tekstem na publikacji. 

Posługuje się językiem typografii. 

Omawia zasady składania i łamania tekstów 

Rozróżnia miary stosowane w poligrafii; 

Zna modele barw oraz teorię barwy i światła. 

Zna zasady impozycji arkusz drukarskiego. 

Klasyfikuje papiery przeznaczone  do drukowania. 

Wykonuje wydruk publikacji do pliku. 

Wyjaśnia czym jest norma i wymienia cechy normy 

Określa zastosowanie maszyn i urządzeń poligraficznych 

Omawia cechy materiałów i półproduktów stosowanych w procesach drukowania;  

Określa cechy materiałów i półproduktów stosowanych w procesach introligatorskich i wykończeniowych;  

 



 

 

 

Bardzo dobry Średnia ocen ucznia od 4,75,gdzie brak niedostatecznych ocen ze sprawdzianów i kartkówek, lub 5,0 przy niedostatecznych  ze 

sprawdzianów i kartkówek. 

Wymagania dla oceny dobrej oraz dodatkowo:  

Uczeń: 

Posługuje się pełną terminologią poligraficzną; 

Rozróżnia i charakteryzuje  produkty poligraficzne zgodnie z klasyfikacją wydawniczą;  

Rozróżnia i charakteryzuje  produkty poligraficzne zgodnie z klasyfikacją poligraficzną;  

Charakteryzuje cechy materiałów i półproduktów stosowanych w przygotowalni poligraficznej;  

 Określa parametry sensytometryczne półproduktów i produktów poligraficznych;  

Dokonuje wzajemnych przeliczeń miar typograficznych, setowych i metrycznych; 

Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

Podejmuje się udziału w różnych projektach dydaktycznych. 

 

Celujący Wymagania dla oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo:  

Uczeń: 

Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 

Omawia cyfrowe wykonywanie form – CtP 

Bierze udział w konkursach przedmiotowych olimpiadach i innych projektach dydaktycznych 

Przygotowuje pomoce dydaktyczne 

Wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych 

 

 



 

 


