
WYMAGANIA EDUKACYJNE                                                

Przedmiot: Procesy poligraficzne 

Specjalność:  TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ    311943 

Klasa II PONADPODSTAWOWA      

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 potrafi: 

 

PGF.04.8 

Bierze udział w zespołach roboczych pracując nad powierzonym zadaniem 

Komunikuje się ze współpracownikami. 

PGF.04.2 

Definiuje pojęcia z zakresu poligrafii z pomocą nauczyciela. 

Rozpoznaje przebieg procesu w przygotowalni poligraficznej z pomocą nauczyciela. 

Rozpoznaje   procesy produkcji poligraficznej 

Opracowuje uproszczony schemat blokowy wyrobu poligraficznego.  

Wskazuje elementy budowy książki z pomocą 

Rozpoznaje  operacje procesu przygotowania do druku z pomocą nauczyciela lub Internetu.                          



Rozpoznaje operacje procesu drukowania. 

Rozpoznaje  operacje procesów introligatorskich i wykończeniowych. 

Rozpoznaje z pomocą nauczyciela techniki drukowania. 

 

 

 

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: 

PGF.04.8 

Bierze udział w zespołach roboczych pracując nad powierzonym zadaniem 

Komunikuje się ze współpracownikami. 

PGF.04.2 

Definiuje pojęcia z zakresu poligrafii z pomocą nauczyciela. 

Charakteryzuje przebieg procesu w przygotowalni poligraficznej z pomocą nauczyciela. 

Rozróżnia   procesy produkcji poligraficznej 

Opracowuje uproszczony schemat blokowy wyrobu poligraficznego.  

Wskazuje elementy budowy książki. 

Rozpoznaje  operacje procesu przygotowania do druku.                                       

Rozpoznaje operacje procesu drukowania. 

Rozpoznaje  operacje procesów introligatorskich i wykończeniowych. 

Rozpoznaje z pomocą nauzyciela techniki drukowania. 

 

 

 



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: 

PGF.04.8 

Przygotowuje zadania zespołu do realizacji. 

Przydziela zadania członkom zespołu. 

Analizuje przydatność poszczególnych członków zespołu do wykonania zadania. 

Komunikuje się ze współpracownikami. 

PGF.04.2 

Definiuje pojęcia z zakresu poligrafii. 

Charakteryzuje przebieg procesu w przygotowalni poligraficznej. 

Rozróżnia   i charakteryzuje procesy produkcji poligraficznej 

Wskazuje zapotrzebowanie materiałowe w produkcji wyrobu poligraficznego. 

Opracowuje  schemat blokowy wyrobu poligraficznego.  

Omawia budowę książki. 

Rozpoznaje  i charakteryzuje operacje procesu przygotowania do druku.                                       

Rozpoznaje operacje procesu drukowania. 

Rozpoznaje  operacje procesów introligatorskich i wykończeniowych. 

Wymienia techniki drukowania. 

Dokonuje podziału technik drukowania ze względu na rodzaj formy drukowej. 

Estetycznie wykonuje prace projektowe. 

 

 

 



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: 

PGF.04.8 

Przygotowuje zadania zespołu do realizacji. 

Przydziela zadania członkom zespołu. 

Analizuje przydatność poszczególnych członków zespołu do wykonania zadania. 

Określa skutki niewłaściwego doboru osób. 

Komunikuje się ze współpracownikami. 

PGF.04.2 

Definiuje pojęcia z zakresu poligrafii. 

Charakteryzuje dokładnie przebieg procesu w przygotowalni poligraficznej. 

Rozróżnia   i charakteryzuje szczegółowo procesy produkcji poligraficznej 

Wskazuje precyzyjnie zapotrzebowanie materiałowe w produkcji wyrobu poligraficznego. 

Opracowuje  precyzyjnie schemat blokowy wyrobu poligraficznego.  

Omawia dokładnie budowę książki. 

Rozpoznaje  i charakteryzuje precyzyjnie operacje procesu przygotowania do druku.                                       

Rozpoznaje i omawia operacje procesu drukowania. 

Rozpoznaje i omawia operacje procesów introligatorskich i wykończeniowych. 

Wymienia  i charakteryzuje precyzyjnie techniki drukowania. 

Dokonuje podziału technik drukowania ze względu na rodzaj formy drukowej. 

Estetycznie wykonuje prace projektowe. 

 

 



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 

 

 

 


