
Wymagania edukacyjne dla przedmiotu: Maszyny i Urządzenia Cyfrowe. Klasa I, II, III, IV. 
 
 

Dział 
programowy. 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Dotyczy 
wszystkich 
działów 
programowych. 

Uczeń zna i rozumie 
podstawowe pojęcia,  
odtwarza z pamięci 
podstawowe informacje.  
Potrafi wykonywać proste 
polecenia wymagające 
zastosowania 
podstawowych 
umiejętności z pomocą 
nauczyciela.  
Uczeń ma problemy  
w samodzielnym 
rozwiązywaniu typowych 
zadań teoretycznych czy 
też praktycznych.  
Uczeń posiada 
podstawową wiedzę, która 
umożliwia mu 
kontynuowanie nauki  
w klasie programowo 
wyższej.   
Biernie uczestniczy  
w zajęciach. 
Nie posiada lub nie 
prowadzi zeszytu. 
 

Uczeń opanował częściowo 
wiadomości i umiejętności 
określone w programie 
danego semestru klasy. 
Uczeń zna podstawowe 
definicje i pojęcia 
pozwalające mu na 
rozumienie najważniejszych 
zagadnień poligraficznych. 
Uczeń potrafi poprawnie 
wyjaśnić podstawowe 
pojęcia. 
Uczeń potrafi z pomocą 
nauczyciela skorzystać  
z podstawowych źródeł 
informacji i wyciągnąć 
wnioski z pozyskanych 
informacji. 
Uczeń bardzo ogólnie 
posługuje się 
słownictwem 
technicznym z zakresu 
poligrafii.  
Biernie uczestniczy  
w zajęciach. 
Posiada zeszyt, prowadzi 
go w sposób 
nieregularny. 
 

Uczeń zna i dobrze posługuje 
się podstawowymi pojęciami  
i terminami z zakresu 
omawianych treści, potrafi je 
samodzielnie wyjaśnić. 
Potrafi zastosować zdobytą 
wiedzę w typowych 
sytuacjach. 
Potrafi samodzielnie 
rozwiązywać typowe zadania, 
a trudniejsze wykonuje  
z pomocą nauczyciela. 
Posługuje się słownictwem 
technicznym używanym 
poligrafii 
Uczestniczy w zajęciach. 
Przestrzega zasad kultury. 
Prowadzi zeszyt 
systematycznie. 
 

Uczeń sprawnie korzysta  
z dostępnych i wskazanych 
przez nauczyciela źródeł 
informacji. 
Potrafi powiązać fakty 
dotyczące zajęć 
edukacyjnych  
z innymi dyscyplinami 
naukowymi. 
Korzysta z poznanych 
treści  
w życiu codziennym. 
Rozwiązuje  dodatkowe 
zadania stawiane przez 
nauczyciela. 
Umie przewidzieć skutki 
podejmowanych działań  
i ponosić za te działania 
odpowiedzialność. 
Korzysta z dostępnych 
narzędzi do rozwiązywania 
problemów tematycznych. 
Sprawnie wyszukuje 
potrzebne informacje  
w Internecie. 
Bezbłędnie posługuje się 
słownictwem technicznym 
używanym w poligrafii. 
Aktywnie współpracuje na 
zajęciach. 
Przestrzega zasad kultury. 
Prowadzi zeszyt w sposób 
systematyczny i 
estetyczny. 

Uczeń posiadł wiedzę 
obejmującą cały program 
nauczania w danej klasie. 
Samodzielnie rozwiązuje 
problemy teoretyczne  
i praktyczne. 
Samodzielnie aktualizuje swoją 
wiedzę.  
Doskonali samodzielnie 
umiejętności zawodowe 
wykraczając poza wymagania 
programowe. 
Jest kreatywny, sam proponuje 
rozwiązania. 
Potrafi sformułować i dokonać 
analizy i syntezy nowych 
zjawisk.  
Przewiduje skutki 
podejmowanych działań (potrafi 
w racjonalny sposób wiązać 
posiadane przez siebie 
wiadomości teoretyczne do 
praktycznego działania)  
i ponosić odpowiedzialność za 
te działania. 
Jest konsekwentny  
w realizacji zadań, potrafi 
negocjować warunki 
porozumień. 
Aktywnie współpracuje na 
zajęciach. 
Cechuje się wysoką kulturą 
osobistą. 
Prowadzi zeszyt w sposób 
systematyczny i estetyczny. 



Klasa I bT i dT. 

Dział programowy. Tematy jednostek. 

Wymagania programowe.  

Podstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Uwagi: 

Podstawy poligrafii. Charakterystyka urządzeń  
stosowanych w poligrafii. 

-rozróżnia techniki drukowania, 
-rozróżnia charakterystykę technik drukowania, 
-rozróżnia podstawowe urządzenia maszyny i urządzenia 
poligraficzne. 
-potrafi określić ich zastosowanie, 
-zna podstawowe zasady BHP. 

-potrafi w sposób bezpieczny posługiwać  
się urządzeniami i narzędziami, 
-potrafi je zastosować do określonego zadania, 
-umie zorganizować stanowisko pracy zgodnie  
z podstawowymi zasadami BHP. 

 

 
Klasa II bT. 

Dział programowy. Tematy jednostek. 

Wymagania programowe.  

Podstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Uwagi: 

Podstawy poligrafii. 

Dokumentacja techniczna  
i technologiczna. 

-zna podstawy rysunku technicznego, 
-zna podstawowe parametry i charakterystykę 
maszyn i urządzeń używanych w poligrafii. 

-rozróżnia oznaczenia stosowane w rysunku 
technicznym, 
-potrafi odczytać informacje z rysunku 
technicznego, 
-potrafi odczytać parametry i charakterystykę 
urządzeń. 

 

Pojęcia w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska 
i ergonomii. 

-potrafi wymienić podstawowe przepisy BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.  
-potrafi wymienić podstawowe sposoby postępowania 
w przypadku zagrożenia. 

-zna podstawowe przepisy prawa pracy. 
 

 

Charakterystyka zadań i uprawnień 
instytucji oraz służb działających  
w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska. 

-potrafi wymienić podstawowe instytucje, służby oraz 
instytucje z zakresu ochrony środowiska i ochrony 
pracy, oraz ich zadania i uprawnienia. 

-potrafi przeprowadzić procedurę zgłoszenia 
zdarzenia odpowiednim służbom. 

 

Organizacja stanowiska pracy zgodnie  
z wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska. 

-rozpoznaje przyrządy, urządzenia, maszyny i inne 
elementy stanowiska pracy, 
-zna zasady bezpiecznego posługiwania się 
przyrządami, narzędziami, maszynami i innymi 
elementami wyposażenia stanowiska pracy. 

-potrafi zorganizować stanowisko pracy zgodnie  
z zasadami ergonomii. 

 

 
 

    



Klasa III bT i bTp. 

Dział programowy. Tematy jednostek. 

Wymagania programowe.  

Podstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Uwagi: 

Drukowanie cyfrowe. 

Maszyny do druku cyfrowego. 
-potrafi rozróżnić maszyny do druku cyfrowego oraz 
ich zastosowanie w zależności od wykonania 
zadania.  

-potrafi wstępnie przygotować zgodnie  
z dokumentacją techniczną urządzenie potrzebne 
do realizacji danego zadania.  

 

Personalizacja wydruku. -zna metody i narzędzia potrzebne do przygotowania 
pliku do wydruku spersonalizowanego.  

-potrafi przygotować plik do druku 
spersonalizowanego. 

 

Podstawy poligrafii 
Znajomość środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej, podczas 
wykonywania zadań zawodowych. 

-rozpoznaje środki ochrony indywidualnej, 
-potrafi wskazać zastosowanie danego środka 
ochrony indywidualnej. 

-umie dobrać i zastosować środki ochrony 
indywidualnej w zależności od wykonywanego 
zadania, 
- potrafi wdrożyć zastosować odpowiednie 
procedury w celu zabezpieczenia siebie lub osoby 
poszkodowanej w razie wystąpienia zdarzenia.    

 

 
Klasa IV bT. 

Dział programowy. Tematy jednostek. 

Wymagania programowe.  

Podstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe. 
Uczeń potrafi: 

Uwagi: 

Drukowanie cyfrowe. 

Obróbka wykończeniowa wydruków 
cyfrowych. 

 
-zna i rozróżnia urządzenia do obróbki wydruków 
cyfrowych. 
-rozróżnia sposoby obróbki wydruków cyfrowych. 
  

-potrafi przygotować zgodnie z dokumentacją 
techniczną urządzenie potrzebne do realizacji 
danego zadania. 

 

Organizacja stanowiska pracy zgodnie  
z wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska. 

-zna zasady bezpiecznego posługiwania się 
przyrządami, narzędziami, maszynami i innymi 
elementami wyposażenia stanowiska pracy. 

-stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się 
odpowiednimi urządzeniami w trakcie realizacji 
określonego zadania. 
-potrafi zorganizować miejsce pracy zgodnie  
z zasadami ergonomii. 

 

Planowanie  
i kontrolowanie produkcji 
poligraficznej 

Ustalanie technicznych parametrów 
produktu poligraficznego. -potrafi wypełnić kartę technologiczną produkcji. 

-potrafi przygotować schemat technologiczny 
danego produktu poligraficznego, 

 

Urządzenia i przyrządy kontrolno 
pomiarowe. -zna podstawowe urządzenia kontrolne. -potrafi zastosować dane urządzenie w zależności 

od zadania.    

 



 


