
WYMAGANIA EDUKACYJNE                                                

Przedmiot: Procesy poligraficzne 

Specjalność:  TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ    311943 

Klasa III 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.04.3 

Definiuje pojęcia z zakresu poligrafii z pomocą nauczyciela. 

Rozpoznaje przebieg procesu w przygotowalni poligraficznej z pomocą nauczyciela. 

Klasyfikuje maszyny i urządzenia poligraficzne 

Rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne 

Określa zastosowanie maszyn i urządzeń poligraficznych 

Określa zasady składu tekstów gładkich 



Określa zasady składu tekstów utrudnionych 

Określa zasady łamania tekstu 

Dobiera narzędzia do łamania tekstu stosuje narzędzia do łamania tekstu 

Określa zasady przygotowania publikacji do druku 

Określa zasady przygotowania e-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: 

PGF.04.8 

Bierze udział w zespołach roboczych pracując nad powierzonym zadaniem 

Komunikuje się ze współpracownikami. 

PGF.04.4 

Definiuje pojęcia z zakresu poligrafii z pomocą nauczyciela. 

Charakteryzuje przebieg procesu w przygotowalni poligraficznej z pomocą nauczyciela. 

Klasyfikuje materiały, półprodukty i produkty 

Stosowane w poligrafii 

Rozróżnia materiały, półprodukty i produkty 

Stosowane w poligrafii 

Określa właściwości materiałów, półproduktów i produktów stosowanych w poligrafii 

Opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi 

Przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. Udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady) 

Wyraża i uzasadnia swoje stanowisko 

Stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze 

Stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji 



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.04.5 

Rozróżnia miary stosowane w poligrafii 

Dokonuje przeliczeń między miarami 

Rozpoznaje poligraficzne przyrządy kontrolno- pomiarowe 

Określa zastosowanie poligraficznych przyrządów kontrolno-pomiarowych  

Określa parametry impozycji 

Przestrzega zasad wykonywania impozycji 

Rozmieszcza strony na arkuszu 

Stosuje spady na krawędziach 

Umieszcza na arkuszu skale barwne oznacza linie cięcia, punktury i znaki grzbietowe 

Odczytuje schematy oraz rysunki techniczne 

Maszyn i urządzeń 

Stosuje zasady rysunku zawodowego 

Odczytuje charakterystyki i parametry maszyn i urządzeń 



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.04.5 

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 

 

 


