
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE                                                

Przedmiot: Procesy poligraficzne 

Specjalność: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ  – program nr 311943 

Klasa I po szkole podstawowej        

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: 

Definiuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy stosowanych w przepisach. 

Wskazuje zasady postępowania i zachowania w razie wystąpienia zagrożenia (wypadek przy pracy, awaria, pożar, wybuch). 

Wymienia instytucje i służby zajmujące się ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska w Polsce. 

Definiuje pojęcia z zakresu poligrafii. 

Klasyfikuje materiały, półprodukty i produkty stosowane w poligrafii. 

Komunikuje się ze współpracownikami. 

 

 



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: 

Dokonuje podziału aktów normatywnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wymienia zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska. 

Rozróżnia materiały, półprodukty i produkty stosowane w poligrafii. 

Określa właściwości materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych. 

Nazywa miary stosowane w poligrafii. 

Współpracuje w zespole. 

 

 

 

 

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: 

Określa sposoby postępowania z odpadami i zanieczyszczeniami na stanowiskach pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej. 

Określa warunki ergonomii w pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej. 

Wymienia czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy. 

Określa sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania prac zawodowych. 

Rozróżnia miary stosowane w poligrafii. 

Dokonuje przeliczeń pomiędzy miarami. 

Przygotowuje zadania zespołu do realizacji. 

Przydziela zadania członkom zespołu. 

 



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: 

Wymienia uprawnienia  organów nadzoru i kontroli warunków pracy (PIP, PIH, PIS), dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wymienia i charakteryzuje czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy. 

Analizuje przydatność poszczególnych członków zespołu do wykonania zadania. 

Określa skutki niewłaściwego doboru osób. 

Celujący Średnia ocen ucznia od 5,50. 

Wymagania dla oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo:  

Uczeń: 

Bierze udział w konkursach przedmiotowych olimpiadach i innych projektach dydaktycznych 

Przygotowuje pomoce dydaktyczne 

Wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych 

 

 

 

 


