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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. Informacje o zawodzie
2.1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie drukarz fleksograficzny wyodrębniono kwalifikację:

Symbol kwalifikacji

PGF.02

Nazwa kwalifikacji

Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

2.2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie drukarz fleksograficzny powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie:
kwalifikacji PGF.01 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych:
 wykonywania offsetowych form drukowych,
 drukowania nakładu z offsetowych form drukowych.

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie drukarz offsetowy jest realizowane w technikum o okresie nauczania 5 lat,
szkole policealnej o okresie nauczania 2 lat, w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
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3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
3.1.

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1.

PGF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii na stanowisku pracy

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje oznaczenia etykiet stosowanych preparatów
chemicznych

Przykładowe zadanie 1.
Przedstawiony piktogram oznacza produkt
A.
B.
C.
D.

żrący.
łatwopalny.
utleniający.
wybuchowy.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje procesy poligraficzne

Uczeń (zdający):
8) określa zastosowanie technik drukowania

Przykładowe zadanie 2.
Którą technikę drukowania należy zastosować do zadrukowania wstęgi bibuły?
A.
B.
C.
D.

Offsetową.
Sitodrukową.
Fleksodrukową.
Tampondrukową

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.2.

PGF.02.2. Podstawy poligrafii

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane
w poligrafii
Przykładowe zadanie 3.
Fragment jakiej maszyny przedstawiony jest na filmie?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne

Drukującej.
Złamującej.
Perforującej.
Naświetlającej.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane
w poligrafii
Przykładowe zadanie 4.
Bobiniarkę należy zastosować do
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) określa zastosowanie maszyn i urządzeń poligraficznych

oprawy grzbietu.
nagniatania arkuszy.
okrawania arkuszy plano.
wzdłużnego cięcia wstęgi.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje materiały, półprodukty i produkty
stosowane w poligrafii

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje materiały, półprodukty i produkty stosowane
w poligrafii

Przykładowe zadanie 5.
Jakie materiały stosuje się w procesie post - press?
A.
B.
C.
D.

bufor, formy drukowe.
klej introligatorski, obwolutę.
folię transferową, wywoływacz.
alkohol izopropylowy, diapozytyw.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) posługuje się miarami poligraficznymi

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) określa zastosowanie poligraficznych przyrządów
kontrolno-pomiarowych

Przykładowe zadanie 6.
Przedstawiony na zdjęciu przyrząd należy zastosować do pomiaru
A.
B.
C.
D.

średnicy otworu.
grubości arkusza.
wielkości punktu rastrowego.
odstawienia obrazu na formie.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) posługuje się miarami poligraficznymi

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje poligraficzne przyrządy kontrolnopomiarowe

Przykładowe zadanie 7.
Jakie urządzenie przedstawione jest na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Mikrometr.
Wiskozymetr.
Densytometr.
Twardościomierz.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.3.

PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje rodzaje form drukowych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje formy drukowe różnych technik drukowania

Przykładowe zadanie 8.
Fragment której formy drukowej przedstawiony jest na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Offsetowej.
Sitodrukowej.
Fleksodrukowej.
Tampondrukowej.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dobiera materiały do wykonywania offsetowych form
1) klasyfikuje materiały do wykonywania offsetowych form
drukowych
drukowych
Przykładowe zadanie 9.
Która forma drukowa może być wykonana na podłożu z siatki poliestrowej?
A.
B.
C.
D.

Offsetowa.
Sitodrukowa.
Fleksograficzna.
Tampon drukowa.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia do wykonania
offsetowych form drukowych
offsetowych form drukowych
Przykładowe zadanie 10.
Które urządzenie do wykonywania form drukowych wymaga współpracy ze specjalistycznym oprogramowaniem?
A.
B.
C.
D.

Kopiorama.
Naświetlarka.
Panczownica.
Wywoływarka.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia do wykonania
offsetowych form drukowych
offsetowych form drukowych
Przykładowe zadanie 11.
Jakie urządzenie do wykonywania form drukowych przedstawione jest w filmie?
A.
B.
C.
D.

Kopiorama.
Naświetlarka.
Panczownica.
Wywoływarka.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania
3) wymienia parametry naświetlania offsetowych form
offsetowych form drukowych
drukowych
Przykładowe zadanie 12.
Jakie parametry należy ustawić przygotowując kopioramę do pracy?
A.
B.
C.
D.

Prędkość przesuwu formy, czas naświetlania.
Czas kąpieli w wywoływaczu, temperaturę lampy.
Temperaturę wywoływacza, ciśnienie w układzie kompresora.
Czas naświetlania płyty presensybilizowanej, siłę podciśnienia.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania
4) dobiera parametry naświetlania offsetowych form
offsetowych form drukowych
drukowych
Przykładowe zadanie 13.
W którym urządzeniu do wykonywania form należy monitorować temperaturę odczynników chemicznych?
A.
B.
C.
D.

Kopioramie.
Panczownicy.
Naświetlarce.
Wywoływarce.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.3. Wykonywanie offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) ocenia jakość wykonania offsetowych form drukowych

Uczeń (zdający):
1) wymienia parametry jakościowe offsetowych form
drukowych

Przykładowe zadanie 14.
Który parametr należy sprawdzić podczas kontroli formy offsetowej?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Twardość płyty.
Elastyczność polimeru.
Wielkość punktów rastrowych.
Wysokość elementów drukujących.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.4.

PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia techniki drukowania z offsetowych form
3) określa charakterystyczne cechy technik drukowania
drukowych
z offsetowych form drukowych
Przykładowe zadanie 15.
Który parametr należy sprawdzić podczas kontroli formy offsetowej?
A.
B.
C.
D.

Podłoże drukowe styka się z formą drukową i cylindrem dociskowym.
Wypukłe elementy niedrukujące formy drukowej i hydrofilowe elementy drukujące.
Płaska forma drukowa i cylinder pośredni z obciągiem gumowym.
Prawoczytelny obraz formy drukowej i oleofilowe elementy niedrukujące.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia techniki drukowania z offsetowych form
drukowych
Przykładowe zadanie 16.
Technikę offsetową można zastosować do zadrukowania
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) określa zakres zastosowania technik drukowania
z offsetowych form drukowych

arkuszy i wstęg.
breloków i arkuszy.
folii i opakowań szklanych.
tektury falistej i druków personalizowanych.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) określa parametry offsetowych maszyn drukujących

Uczeń (zdający):
3) określa zakres zastosowania offsetowych maszyn
drukujących

Przykładowe zadanie 17.
Maszyna przedstawiona na zdjęciu jest optymalna do produkcji
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

gazet.
wizytówek.
pudeł tekturowych.
opakowań blistrowych.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) dobiera materiały do procesu drukowania
3) określa właściwości materiałów do procesu drukowania
na offsetowych maszyn drukujących
offsetowego
Przykładowe zadanie 18.
Jaką konsystencję powinna posiadać farba do drukowania offsetowego?
A.
B.
C.
D.

Stałą.
Płynną.
Rzadką.
Mazistą.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) identyfikuje zespoły i mechanizmy offsetowych maszyn 3) rozpoznaje zespoły i mechanizmy offsetowych maszyn
drukujących
drukujących na podstawie schematów technicznych
Przykładowe zadanie 19.
Jaki zespół maszyny offsetowej jest przedstawiony na schemacie?
A.
B.
C.
D.

Farbowy.
Drukujący.
Zwilżający.
Wykładający.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) przygotowuje offsetowe maszyny drukujące do procesu 3) przygotowuje offsetową maszynę drukującą w celu
drukowania
uzyskania prawidłowej odbitki
Przykładowe zadanie 20.
Który cylinder zespołu drukującego myje operator przedstawiony na filmie?
A.
B.
C.
D.

Formowy.
Pośredni.
Drukujący.
Przekazujący.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) przygotowuje offsetowe maszyny drukujące do procesu 3) przygotowuje offsetową maszynę drukującą w celu
drukowania
uzyskania prawidłowej odbitki
Przykładowe zadanie 21.
Jakie czynności prowadzą do uzyskania odbitki offsetowej?
A.
B.
C.
D.

Sprawdzenie lepkości farby, uruchomienie kontrolne maszyny.
Sporządzenie roztworu zwilżającego, mycie walców farbowych.
Wymiana obciągu gumowego, czyszczenie rakla.
Wykonanie odbitki próbnej, korekta parametrów maszyny.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje czynności związane z zakończeniem
1) wymienia czynności związane z zakończeniem
drukowania
drukowania techniką offsetową
Przykładowe zadanie 22.
Który środek należy zastosować do mycia offsetowych form drukowych?
A.
B.
C.
D.

Umyć zespół farbowy i drukujący.
Skalibrować kałamarz farbowy i zwilżający.
Zdemontować walce farbowe i formy drukowe.
Usunąć podłoże drukowe z maszyny i wyzerować registry.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje czynności związane z zakończeniem
2) dobiera środki do mycia maszyny i drukowych form
drukowania
offsetowych
Przykładowe zadanie 23.
Który środek należy zastosować do mycia offsetowych form drukowych?
A.
B.
C.
D.

Bufor Cobisol.
Mleczko Plate Cleaner.
Zmywacz Daily Wash.
Alkohol izopropylowy IPA.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.5.

PGF.02.5. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Which action is associated with the preparation of printing forms?
A.
B.
C.
D.

Slicing.
Assembly.
Printing.
Exposure.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 25.
What machine is shown in the photo?
A.
B.
C.
D.

Introvert press.
Laserprinter.
Pad printing.
Print plotter.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.6.

PGF.02.6. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
8) współpracuje w zespole

Uczeń (zdający):
1) przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności
w zespole

Przykładowe zadanie 26.
Kto bezpośrednio odpowiada za jakość odbitek drukarskich?
A.
B.
C.
D.

Kierownik produkcji.
Maszynista offsetowy.
Koordynator działu jakości.
Technik działu utrzymania ruchu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.2.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z form offsetowych jest
przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Wydrukuj na arkuszowej maszynie offsetowej 100 jednostronnych, dwukolorowych odbitek. Skorzystaj z przygotowanych form
drukowych oraz podłoża drukowego zawierającego 100% naddatek technologiczny.
Do oceny przygotuj 50 wydrukowanych odbitek.
Zadanie wykonaj na stanowisku do drukowania offsetowego wyposażonym w niezbędne maszyny, urządzenia, narzędzia
I materiały.
Przygotowane odbitki pozostaw na stanowisku.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp, p.poż. oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 1 rezultaty:
 25 odbitek drukarskich,
oraz 2 przebiegi:
 przebieg operacji drukowania,
 obsługa maszyny offsetowej.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
5) stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
środowiska i ergonomii na stanowisku pracy

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań
zawodowych
2) stosuje się do instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi
maszyn i urządzeń
3) rozpoznaje oznaczenia etykiet stosowanych preparatów
chemicznych
6) przestrzega przepisów ochrony środowiska w zakresie utylizacji
odpadów z poszczególnych procesów poligraficznych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.2. Podstawy poligrafii
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
6) posługuje się dokumentacją techniczną
i technologiczną

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) odczytuje charakterystyki i parametry maszyn i urządzeń

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) przygotowuje offsetowe maszyny drukujące
do procesu drukowania

6) wykonuje czynności związane z zakończeniem
drukowania

Uczeń (zdający):
2) ustawia parametry pracy offsetowej maszyny drukującej
3) przygotowuje offsetową maszynę drukującą w celu
uzyskania prawidłowej odbitki
4) drukuje odbitki nakładowe techniką offsetową
5) prowadzi bieżącą kontrolę procesu drukowania z drukowych
form offsetowych
2) dobiera środki do mycia maszyny i drukowych form
offsetowych
3) myje offsetową maszynę drukującą
4) zabezpiecza offsetowe formy drukowe

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
zawodowej
3) planuje wykonanie zadania

Kryteria weryfikacji

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy
zachowania w swoim środowisku
2) realizuje zadania w wyznaczonym czasie

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form form
drukowych mogą dotyczyć, np.:
 Drukowania 1+1 metodą odwracania przez margines;
 Drukowania 1+1 z użyciem perfektora;
 Drukowania 2+0 metodą odwracania przez margines;
 Drukowania 1+0 z dorabianiem farby.
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