
WYMAGANIA EDUKACYJNE                                                

Przedmiot: Projektowanie i przygotowanie do druku 

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: 

PDF 04. 5  KLASA 2 

Określa pobieżnie zasady przygotowania publikacji do druku. 

Określa  pobieżnie zasady przygotowania e-publikacji. 

Dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji. 

Dobiera parametry pliku do standardu drukowania z pomocą nauczyciela. 

Dobiera parametry pliku do publikacji elektronicznej. 

Określa z pomocą nauczyciela parametry impozycji. 

Oznacza linie cięcia, punktury i znaki grzbietów z pomocą nauczyciela. 

PGF 04.7  

Przestrzega zasad kultury i etyki 

Ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania 

PGF 04.8  

Pracuje w grupie 

Wypełnia przydzielone zadania 



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: 

PDF 04. 5  KLASA 2 

Określa pobieżnie zasady przygotowania publikacji do druku. 

Określa  pobieżnie zasady przygotowania e-publikacji. 

Dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji. 

Dobiera parametry pliku do standardu drukowania z pomocą nauczyciela. 

Dobiera parametry pliku do publikacji elektronicznej. 

Określa pobieżnie parametry impozycji. 

Przestrzega zasad wykonywania impozycji. 

Oznacza linie cięcia, punktury i znaki grzbietów z pomocą nauczyciela. 

Weryfikuje poprawność przygotowania prac do druku z pomocą nauczyciela. 

PGF 04.7  

Przestrzega zasad kultury i etyki,  

Ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania,  

PGF 04.8  

Pracuje w grupie,  

Wypełnia przydzielone zadania,  

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: 

PDF 04. 5  KLASA 2 

Określa zasady przygotowania publikacji do druku. 

Określa  zasady przygotowania e-publikacji. 

Dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji. 

Dobiera parametry pliku do standardu drukowania. 

Dobiera parametry pliku do publikacji elektronicznej. 

Określa parametry impozycji. 

Przestrzega zasad wykonywania impozycji. 

Oznacza linie cięcia, punktury i znaki grzbietów. 



Weryfikuje poprawność przygotowania prac do druku. 

PGF 04.7  

przestrzega zasad kultury i etyki,  

wykazuje się kreatywnością,  

aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe, 

 ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania,  

współpracuje w zespole. 

PGF 04.8  

planuje pracę grupy,  

przydziela zadania,  

kieruje wykonaniem działań i ocenia ich jakość. 

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: 

PDF 04. 5  KLASA 2 

Określa w sposób dokładny zasady przygotowania publikacji do druku. 

Określa  w sposób dokładny zasady przygotowania e-publikacji. 

Dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji. 

Dobiera parametry pliku do standardu drukowania. 

Dobiera parametry pliku do publikacji elektronicznej. 

Określa w sposób dokładny parametry impozycji. 

Przestrzega bezwzględnie zasad wykonywania impozycji. 

Oznacza linie cięcia, punktury i znaki grzbietów. 

Weryfikuje w sposób dokładny poprawność przygotowania prac do druku. 

PGF 04.7  

przestrzega zasad kultury i etyki,  

wykazuje się kreatywnością,  

chętnie aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe, 

 ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania,  

współpracuje w zespole. 

PGF 04.8  

planuje pracę grupy,  



przydziela zadania,  

kieruje wykonaniem działań i ocenia ich jakość. 

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 

 

 

 


