
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943
Wymagania edukacyjne dla przedmiotu materiałoznawstwo klasa 1, 2, 3

Dział 
 programowy

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 
 śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Dotyczy 
wszystkich 

działów 
 programowych

• nie spełnia oczekiwań 
określonych w 
programie 
nauczania, co 
uniemożliwia mu 
bezpośrednią 
kontynuację opanowania 
kolejnych treści,
• nie opanował 
podstawowych 
wiadomości zawartych 
w programie nauczania, 
nie potrafi rozwiązywać 
zadań nawet o niewielkim 
stopniu trudności,
• nie zna podstawowych 
pojęć zawodowych,
• nie jest aktywny na 
zajęciach,
• nie wykazuje chęci 
uzupełnienia braków,
• opuszcza zajęcia.

• częściowo opanował 
podstawową wiedzę 
i umiejętności zawarte w 
programie nauczania, a 
jego braki nie przekreślają 
możliwości dalszej nauki,
• zadania o niewielkim 
stopniu trudności 
rozwiązuje z pomocą 
nauczyciela,
• przedstawia 
wiadomości w sposób 
nieuporządkowany,
• nie potrafi zastosować 
terminologii zawodowej,
• nie jest aktywny na 
zajęciach.

• opanował jedynie w 
podstawowym zakresie 
wiadomości i umiejętności 
przewidziane w programie 
nauczania,
• zna podstawowe pojęcia 
zawodowe,
• samodzielnie rozwiązuje 
typowe zadania 
teoretyczne i praktyczne o 
średnim stopniu trudności,
• nie potrafi samodzielnie 
formułować wniosków.

• opanował 
podstawowe treści 
nauczania,
• sprawnie posługuje 
się zdobytymi 
wiadomościami 
i umiejętnościami,
• stosuje podstawowe 
pojęcia zawodowe,
• samodzielnie 
rozwiązuje typowe 
zadania 
problemowe,
• potrafi samodzielnie 
formułować wnioski.

• opanował w pełnym 
zakresie wiadomości 
i umiejętności przewidziane 
w programie nauczania na 
poziomie podstawowym 
i ponadpodstawowym,
• wykazuje się znajomością 
i rozumieniem pojęć z 
zakresu realizowanego 
programu nauczania,
• sprawnie i umiejętnie 
posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
i umiejętnościami,
• bezbłędnie posługuje się 
terminologią zawodową,
• potrafi samodzielnie 
formułować wnioski,
• jest aktywny na zajęciach,
• samodzielnie rozwiązuje 
zadania problemowe.

• biegle posługuje się 
fachową terminologią 
zawodową,
• wykazuje się wiedzą 
i umiejętnościami 
wykraczającymi poza 
program nauczania,
• umiejętnie 
stosuje wiedzę z 
innych przedmiotów,
• precyzyjnie formułuje 
swoje wypowiedzi,
• umiejętnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
w rozwiązywaniu zadań 
teoretycznych 
i praktycznych,
• samodzielnie i twórczo 
rozwija własne 
zainteresowania,
• samodzielnie rozwiązuje 
zadania problemowe 
i wyciąga z nich wnioski,
• wykazuje szczególną 
aktywność na zajęciach,
• bierze udział w 
olimpiadach 
przedmiotowych.
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Cele ogólne przedmiotu
1. Zapoznanie się z podstawami projektowania graficznego.
2. Wdrażanie ucznia w graficzne procesy poligraficzne.
3. Kształtowanie umiejętności systematyzowania i rozszerzania wiedzy z zakresu grafiki.

Cele operacyjne.
Uczeń potrafi:
1) scharakteryzować procesy i produkty poligraficzne,
2) zidentyfikować surowce i materiały,
3) określić właściwości materiałów stosowanych w cyfrowych procesach poligraficznych,
4) posłużyć się różnymi jednostkami miar,
5) dobrać i zastosować przyrządy kontrolno-pomiarowe,
7) rozróżnić grafikę wektorową i bitmapową,
8) określić źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych i możliwości ich przetwarzania,
9) scharakteryzować proces tworzenia i obróbki bitmap oraz obiektów wektorowych,
10) scharakteryzować proces przygotowania materiałów tekstowych do projektów,
11) określić parametry zapisu elementów graficznych do drukowania,
12) określić zasady katalogowania materiałów cyfrowych. 
13) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych
Wymagania programowe Etap

 realizacjiPodstawowe Ponadpodstawowe

I. Podstawy poligrafii. 1. Charakteryzacja materiałów, 
półproduktów i produktów stosowane 
w poligrafii.

- klasyfikować materiały, półprodukty i produkty 
stosowane w poligrafii 
- rozróżnić materiały, półprodukty i produkty 
stosowane w poligrafii 
- określić właściwości materiałów, półproduktów 
i produktów stosowanych w poligrafii

- dobrać podłoża drukowe w zależności 
od techniki drukowania 
- scharakteryzować podłoża drukowe 1 klasa

2. Posługiwanie się miarami 
poligraficznymi.

- rozpoznać poligraficzne przyrządy 
kontrolno- pomiarowe 
- określić zastosowanie poligraficznych 
przyrządów kontrolno-pomiarowych

- dobrać urządzenia i przyrządy kontrolno-
pomiarowe do wejściowej i wyjściowej kontroli 
jakości materiałów, półproduktów i produktów 
poligraficznych 
- opisać zasady działania urządzeń i przyrządów 
kontrolno-pomiarowych do wejściowej 
i wyjściowej kontroli jakości materiałów, 
półproduktów i produktów poligraficznych

1 klasa

3. Rozpoznawanie właściwej normy 
i procedury oceny zgodności podczas 
realizacji zadań zawodowych.

- wymienić cele normalizacji krajowej 
- wyjaśnić, czym jest norma i wymienić cechy 
normy 
- rozróżnić oznaczenie normy międzynarodowej, 
europejskiej i krajowej 
- korzystać ze źródeł informacji, dotyczących 
norm i procedur oceny zgodności

- wskazywać różne źródła informacji na temat 
norm 
 - uzasadnić zgodność urządzenia lub produktu 
z obowiązującymi normami 2 klasa
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Dział programowy Tematy jednostek metodycznych
Wymagania programowe Etap

 realizacjiPodstawowe Ponadpodstawowe

II. Przygotowanie materiałów 
graficznych

1. Gromadzenie graficznych 
materiałów cyfrowych

- określić źródła pozyskiwania materiałów 
cyfrowych
- skanować materiały refleksyjne 
- skanować materiały transparentne 
- rejestrować obrazy technikami 
fotograficznymi 
- zapisywać pozyskane materiały 
cyfrowe w odpowiednim formacie 
- katalogować materiały cyfrowe

- zaplanować proces rejestrowania 
obrazów w postaci cyfrowej
- opisać zależność pomiędzy materiałem 
cyfrowym a źródłem pozyskania
- ustalić parametry skanowania oryginałów 
- opisać sposób przetwarzania
obrazu za pomocą skanerów 
- dobrać format zapisu pozyskanych 
materiałów graficznych

2 klasa

III. Przygotowanie prac 
graficznych do drukowania 
i publikacji

1. Przygotowanie materiału 
cyfrowego do publikowania

- dobierać parametry zapisu pliku 
graficznego do sposobu publikacji 
- zapisywać pliki graficzne do publikacji 
- zapisywać pliki graficzne do drukowania 
- dobierać parametry pliku do standardu 
drukowania 
- dobierać parametry pliku do publikacji 
elektronicznej

- opisać różnice pomiędzy formatami 
otwartymi i zamkniętymi prac graficznych 
- opisać znaczenie parametrów 
składających się na standard drukarski 
zapisu prac graficzny 
- przeliczyć ilość użytków mieszczącą się 
na arkuszu

2 klasa

IV. Drukowanie cyfrowe 1. Obsługiwanie drukujących maszyn 
cyfrowych

- dobierać podłoża i materiały do 
drukowania cyfrowego

- scharakteryzować podłoża drukowe
2 klasa

2. Określenie skutków oddziaływania 
czynników szkodliwych na organizm 
człowieka

- Wymienić czynniki szkodliwe występujące 
w środowisku pracy, działające na 
organizm człowieka 
 - wskazać źródła czynników szkodliwych 
w miejscu pracy 
 - rozróżnić sposoby przeciwdziałania 
czynnikom szkodliwym 
 - określić sposoby zapobiegania 
zagrożeniom zdrowia i życia podczas 
wykonywania zadań zawodowych

- dokonać analizy możliwych zagrożeń 
dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia 
i środowiska związane z wykonywaniem 
zadań zawodowych
- określić typowe choroby zawodowe 
występujące przy wykonywaniu zadań 
zawodowych 
- określić sposoby zapobiegania 
zagrożeniom zdrowia i ochrony
środowiska związanych z wykonywaniem 
zawodu technika grafiki i poligrafii cyfrowej 
- rozróżnić środki gaśnicze

3 klasa
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IV. Drukowanie cyfrowe 3. Stosowanie środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych

- dobierać środki ochrony osobistej do 
wykonania zadań zawodowych 
- wskazać zastosowanie danego środka 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy 
- stosować środki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych

- zastosować środki ochrony osobistej na 
stanowisku pracy podczas wykonywania 
zadania zawodowego 
- wdrożyć procedury bezpieczeństwa 
mające na celu zabezpieczenie siebie, 
poszkodowanego oraz stanowiska pracy 
w razie wypadku

3 klasa

4. Udzielanie pierwszej pomocy w 
stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego

- opisać podstawowe symptomy 
wskazujące na stany nagłego zagrożenia 
zdrowotnego 
- oceniać sytuację poszkodowanego na 
podstawie analizy objawów 
obserwowanych u poszkodowanego 
- zabezpieczyć siebie, poszkodowanego 
i miejsce wypadku 
- układać poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej 
- powiadamiać odpowiednie służby 
- prezentować udzielanie pierwszej pomocy 
w urazowych stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, 
amputacja, złamanie, oparzenie 
- prezentować udzielanie pierwszej 
pomocy w nieurazowych stanach nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, 
zawał, udar 
- wykonywać resuscytację krążeniowo-
oddechową na fantomie zgodnie 
z wytycznymi Polskiej Rady

- dokonać szybkiej analizy sytuacji 
związanej z bezpośrednim zagrożeniem 
życia u poszkodowanego 
- opisać podstawowe czynności ratownicze 
w urazowych stanach nagłego zagrożenia 
życia u poszkodowanego 
- opisać podstawowe czynności 
ratownicze w nieurazowych stanach 
nagłego zagrożenia życia u 
poszkodowanego 
- wykonać resuscytację krążeniowo-
oddechową 
- powiadomić system pomocy medycznej 
w przypadku sytuacji stanowiącej 
zagrożenie zdrowia i życia przy 
wykonywaniu cyfrowych procesów 
poligraficznych

3 klasa

-4-


