
TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943
Wymagania edukacyjne dla przedmiotu działalność poligraficzno-medialna 

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 formalno-prawnymi działalności gospodarczej. 
2. Planowanie działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa poligraficznego.

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych
Wymagania programowe Etap

 realizacjiPodstawowe Ponadpodstawowe

I. Sprzedaż usług poligraficznych 
i medialnych.

1. Obsługa klienta i przyjmowanie 
zleceń.

- określić podstawowe zasady
przyjmowania zleceń
- sporządzać dokumentację handlową,
- scharakteryzować proces obsługi klienta
- opracować ankietę do badań poziomu 
zadowolenia klienta.

- przedstawić metody badań poziomu 
 zadowolenia klienta

3 klasa

2. Techniki komunikowania się  
i negocjacje.

- wymienić podstawowe style negocjacji
- wyjaśnić znaczenie umiejętności 
komunikowania się w życiu codziennym
- wyjaśnić, czym są bariery komunikacyjne, 
i podać ich przykłady

- wymienić sposoby zwiększania 
kreatywności pracowników
- podać różnicę między technikami 
manipulacyjnymi a technikami 
negocjacyjnymi

3 klasa

Cele operacyjne.
Uczeń potrafi:
1) wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej,
2) rozróżnić formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
3) sporządzić dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
4) sporządzić biznesplan oraz zaplanować rozwój przedsiębiorstwa,
5) opracować plan marketingowy przedsiębiorstwa,
6) skorzystać z kodeksu pracy,
7) zastosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej,
8) podjąć działania związane z poszukiwaniem pracy,
9) sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem,
10) porozumieć się z uczestnikami procesu pracy i klientami,
11) zastosować zasady etyki,

-2-



Dział programowy Tematy jednostek metodycznych
Wymagania programowe Etap

 realizacjiPodstaw Ponadpodstawowe

I. Organizacja 
przedsiębiorstwa 
poligraficzno-medialnego.

1. Planowanie działań związanych z 
podejmowaniem działalności 
gospodarczej.

- zidentyfikować przedsiębiorstwa branży 
poligraficznej
- określić powiązania przedsiębiorstwa 
poligraficznego z otoczeniem
- dokonać analizy działalności poligraficznej na 
rynku 
- wyjaśnić, na czym polega analiza strategiczna 
SWOT
- sporządzić dokumenty niezbędne do 
uruchomienia i prowadzenia firmy
- wymienić i charakteryzować etapy zakładania 
własnej działalności gospodarczej
- wymienić i opisać elementy biznesplanu
- charakteryzować formy organizacyjno-prawne 
działalności gospodarczej
- podać źródła finansowania działalności 
gospodarczej, 
- zidentyfikować składniki kosztów i przychodów 
w działalności poligraficznej
- rozróżnić formy zatrudnienia
- wymienić rodzaje umów o pracę
- wymienić style kierowania i wyjaśnić,
czym się one charakteryzują
- wyjaśnić, na czym polega etyka w pracy
- wymienić podstawowe prawa i obowiązki 
pracownika

- określić wpływ kosztów i przychodów na wynik 
finansowy
- wskazać możliwości optymalizowania kosztów 
prowadzonej działalności poligraficznej
- porównać działania prowadzone przez 
przedsiębiorstwa konkurencyjne
- ustalić zakres i zasady współpracy z 
przedsiębiorstwami z branży
- zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy 
o ochronie danych osobowych oraz przepisy 
prawa podatkowego i prawa autorskiego

3 klasa

2. Marketing - rozróżnić elementy marketingu-mix
- dobrać działania marketingowe do 
prowadzonej działalności poligraficznej
- zanalizować potrzeby klientów na podstawie 
przeprowadzonych badań ankietowych
- opracować kwestionariusz badania 
ankietowego dotyczącego potrzeb klientów
- wymienić rodzaje e-marketingu
- wyjaśnić, czym jest reklama, oraz omówić cele 
działań reklamowych

- projektować działania promocyjne 
planowanego przedsiębiorstwa lub 
przedsięwzięcia

3 klasa
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Dział programowy Tematy jednostek metodycznych
Wymagania programowe Etap

 realizacjiPodstawowe Ponadpodstawowe

I. Organizacja 
przedsiębiorstwa 
poligraficzno-medialnego.

3. Prawo autorskie, obowiązujące 
akty prawne.

-zastosować zasady etyki zawodowej
-zidentyfikować przepisy prawa pracy, przepisy o 
ochronie danych osobowych i prawa autorskiego
-określić konsekwencje wynikające z 
nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i 
prawa autorskiego
-zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej

-zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy 
o ochronie danych osobowych oraz przepisy 
prawa podatkowego i prawa autorskiego

3 klasa
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