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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.

4

2. Informacje o zawodzie
2.1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej wyodrębniono kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

PGF.04.

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05.

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

2.2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie drukarz fleksograficzny powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie:
kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych:
 przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
 przygotowania publikacji elektronicznych.
kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
 drukowania cyfrowego,
 obróbki druków cyfrowych,
 planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej,
 drukowania i obróbki druków 3D.

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest realizowane w technikum o okresie
nauczania 5 lat. Możliwe jest prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności
zawodowych.
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3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań
Kwalifikacja PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
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).

3.1.

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1.

PGF.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się pojęciami w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
środowiska i ergonomii

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) określa warunki ergonomii w pracy technika grafiki i
poligrafii cyfrowej

Przykładowe zadanie 1.
Sposobem na zminimalizowanie bóli i dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego pracownika pracującego
przy komputerze jest
A. siedzenie na obrotowym fotelu.
B. zachowanie prawidłowej postawy ciała.
C. praca w jednej pozycji ciała minimum 4 godziny.
D. ustawienie stanowiska komputerowego przy oknie.
Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się
4) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami
przyrządami, urządzeniami, maszynami, narzędziami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
i elementami wyposażenia stanowiska pracy
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Przykładowe zadanie 2.
Oznakowanie widoczne na zdjęciu urządzenia jest informacją dla pracownika:

A.
B.
C.
D.

stosuj rękawice ochronne.
nie wkładaj rąk do środka.
nie smaruj urządzeń w ruchu.
uważaj na porażenie prądem.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.2.

PGF.04.2. Podstawy poligrafii

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje terminologię z zakresu poligrafii

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przyporządkowuje pojęcia do działów poligrafii

Przykładowe zadanie 3.
Pojęciami charakterystycznymi dla procesu prepress w poligrafii są:
A.
B.
C.
D.

grafika bitmapowa, layout, proof, impozycja.
narząd drukarski, odbitka próbna, pasowanie kolorów.
grafika wektorowa, zalewkowanie, kaszerowanie, składka.
krojenie na użytki, laminowanie, oprawy zeszytowe, wykrojnik.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje procesy poligraficzne

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
7) dokonuje podziału technik drukowania ze względu
na rodzaj formy drukowej

Przykładowe zadanie 4.
Dla której techniki drukowania jest charakterystyczna forma drukowa, której fragment pokazany jest na zdjęciu?

A.
B.
C.
D.

Cyfrowej.
Sitodruku.
Offsetowej.
Fleksograficznej.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane
w poligrafii

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

Przykładowe zadanie 5.
Urządzenie pokazane na zdjęciu, w poligrafii jest stosowane do wykonywania operacji

A.
B.
C.
D.

krojenia.
bigowania.
zszywania.
laminowania.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.2. 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.
Przyrząd kontrolno-pomiarowy pokazany na zdjęciu, w poligrafii jest stosowany do sprawdzenia
A.
B.
C.
D.

ułożenia włókien w podłożach drukowych.
pasowania kolorów na odbitce drukarskiej.
wymiarów gotowego produktu poligraficznego.
grubości naniesionej warstwy farby na odbitkę drukarską.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje form drukowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) wymienia etapy procesów wykonywania form
drukowych, w tym przygotowanie cyfrowe obrazów
do drukowania, naświetlanie, wymywanie, suszenie
i doświetlanie

Przykładowe zadanie 7.
Którą z zasad wymiarowania rysunków technicznych obrazuje rysunek?
A.
B.
C.
D.

Nie powtarzania wymiarów.
Eliminowania wymiarów oczywistych.
Zaznaczania wymiarów koniecznych.
Nie zamykania łańcuchów wymiarowych.

Odpowiedź prawidłowa: B
3.1.3.

PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) gromadzi graficzne materiały cyfrowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) kataloguje materiały cyfrowe

Przykładowe zadanie 8.
Programem do katalogowania, gromadzenia metadanych plików i zarządzania plikami graficznymi jest
A.
B.
C.
D.

Blender
Audacity
Adobe Bridge
Corel Photo-Paint

Odpowiedź prawidłowa: C
8

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje obiekty bitmapowe do projektu
graficznego
Przykładowe zadanie 9.
Którą operację obróbki grafiki przedstawia rysunek?

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) modyfikuje rozdzielczość, przestrzeń barw i rozmiar
obiektów bitmapowych

Zmianę rozdzielczości.
Zmianę przestrzeni barw.
Wypaczanie perspektywy.
Dopasowanie jaskrawości obrazu.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje obiekty bitmapowe do projektu
graficznego
Przykładowe zadanie 10.
Którą operację obróbki bitmapy pokazuje zdjęcie?

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dokonuje obrotu, skalowania i kadrowania obiektów
bitmapowych

Kadrowania obrazu.
Zaznaczania obrazu.
Modyfikowania ścieżek.
Tworzenia stopniowego przejścia kolorów.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) przygotowuje obiekty wektorowe do projektu
6) zapisuje obiekty wektorowe w różnych formatach
graficznego
Przykładowe zadanie 11.
Który format plików przechowuje grafikę wektorową w postaci umożliwiającej osadzanie jej w innych dokumentach?
A.
B.
C.
D.

EPS
CDR
SVG
DWG

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje elementy tekstowe do projektu
6) łamie tekst zgodnie z zasadami typografii
graficznego
Przykładowe zadanie 12.
Jaka jest optymalna zależność pomiędzy interlinią a stopniem pisma stosowanego w akapicie?
A.
B.
C.
D.

20% pisma.
50% pisma.
120% pisma.
300% pisma.

Odpowiedź prawidłowa: C
3.1.4.

PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady składania i łamania tekstów

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) określa zasady składu tekstów gładkich

Przykładowe zadanie 13.
Którą z poziomych kresek jako znak interpunkcyjny należy zastosować w dialogu literackim pokazanym poniżej?

A.
B.
C.
D.

Dywiz
Minus
Pauza
Podkreślnik

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady składania i łamania tekstów

Uczeń (zdający):
5) stosuje narzędzia do łamania tekstu

Przykładowe zadanie 14.
Na filmie pokazana jest operacja tworzenia
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

tekstów akapitowych.
layoutu stron publikacji.
szablonu stron wzorcowych publikacji.
ustalenia parametrów bitmap do publikacji.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac i publikacji

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) ustala parametry layoutu publikacji

Przykładowe zadanie 15.
Który parametr nie dotyczy projektowania layoutu publikacji?
A.
B.
C.
D.

Nazwa kroju pisma.
Wielkość marginesów.
Odległości między bitmapami.
Nakład projektowanej publikacji.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac i publikacji

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) projektuje graficznie publikacje zwarte

Przykładowe zadanie 16.
Jaką informację zawiera pokazany na rysunku kod kreskowy umieszczany na okładce publikacji?
A.
B.
C.
D.

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki.
Numer dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.
Rodzaj licencji Creative Commons projektu graficznego okładki.
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) przygotowuje graficznie projekty opakowań

Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje opakowania

Przykładowe zadanie 17.
Który rodzaj opakowania według klasyfikacji FEFCO jest pokazany na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Klapowe.
Składane.
Wsuwane.
Teleskopowe.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) przygotowuje graficznie projekty opakowań

Uczeń (zdający):
4) wykonuje projekty opakowań

Przykładowe zadanie 18.
Zielona linia na pokazanym projekcie siatki opakowania wyznacza
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

linie przekroju.
linie bigowania.
miejsca klejenia.
kształt wykrojnika.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.5.

PGF.04.5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady przygotowania prac cyfrowych
1) określa zasady przygotowania publikacji do druku
do publikacji
Przykładowe zadanie 19.
Teksty umieszczone projekcie grafiki wektorowej (logotyp) przeznaczonej do drukowania powinny zostać zamienione na
A.
B.
C.
D.

krzywe.
fonty szeryfowe.
obiekty inteligentne.
pełną triadę kolorystyczną.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje materiał cyfrowy do publikowania

Uczeń (zdający):
3) zapisuje pliki graficzne do drukowania

Przykładowe zadanie 20.
Która operacja przygotowania projektu publikacji jest pokazana na filmie?
A.
B.
C.
D.

Eksportu projektu do pliku ePUB.
Zapisu piku zamkniętego wyłącznie do publikacji online.
Zapisu pliku otwartego projektu w formacie macierzystym.
Eksportu do pliku zamkniętego z ustawieniami do drukowania.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wykonuje impozycję prac cyfrowych

Uczeń (zdający):
6) oznacza linie cięcia, punktury i znaki grzbietowe

Przykładowe zadanie 21.
Jakie znaczniki drukarskie są widoczne na zrzucie projektu imopzycji?

A.
B.
C.
D.

Linie cięcia, pasery.
Pasery, znaki grzbietowe.
Linie cięcia, linie bigowania.
Linie bigowania, linia formatowa brutto.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) stosuje proofing cyfrowy

Uczeń (zdający):
2) weryfikuje poprawność przygotowania prac do druku

Przykładowe zadanie 22.
Który program oraz narzędzie pozwoli sprawdzić nadruki czarnych elementów tekstu (C0, M0, Y0, K100) na tło do
drukowania offsetowego?
A.
B.
C.
D.

Impozycjoner, “Wycinka”.
Adobe Photoshop, “Tekst”.
Corel Draw, “Menager obiektów”.
Adobe Acrobat, “Podgląd wyjściowy”.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.6.

PGF.04.6. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
językowych w języku obcym nowożytnym
realizację czynności zawodowych w zakresie:
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
zawodowych w zakresie tematów związanych:
i higieny pracy
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
Przykładowe zadanie 23.
Which tool of Adobe Photoshop program is used for selecting irregular shapes of a bitmap?
A.
B.
C.
D.

A pen.
A brush.
A pencil.
A pipette.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
językowych w języku obcym nowożytnym
realizację czynności zawodowych w zakresie:
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
Przykładowe zadanie 24.
Które oznaczenie na pulpicie sterującym drukarki umożliwia wejście w zapisane prace?
A.
B.
C.
D.

Calibration.
Saved jobs.
Spot colors.
Print from file.

Odpowiedź prawidłowa: B

15

3.1.7.

PGF.04.7. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wymienia zasady kultury osobistej i etyki

Przykładowe zadanie 25.
Zasady dobrego wychowania obowiązującego w świecie wirtualnym to tzw.
A.
B.
C.
D.

netykieta.
perswazja.
savoir-vivre.
manipulacja.

Odpowiedź prawidłowa: A
3.1.8.

PGF.04.8. Organizacja pracy małych zespołów

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 1) przygotowuje zadania zespołu do realizacji
zadań
Przykładowe zadanie 26.
Wskaż kolejne etapy planowania pracy zespołu w celu wykonania określonego zadania.
A. Zdefiniowanie zakresu produkcji, ustalenie kompetencji zawodowych pracownika, wskazanie środków ochrony
indywidualnej.
B. Zdefiniowanie zadań cząstkowych, określenie kolejności wykonania zadań cząstkowych, określenie terminu
wykonania zadań cząstkowych.
C. Ustalenie praw patentowych produku, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych,
wyznaczenie terminu zakończenia produkcji.
D. Wskazanie miejsca wykonywania całej produkcji, określenie czasu na wykonanie zadań cząstkowych,
określenie czasu postoju maszyn i przerw w pracy.
Odpowiedź prawidłowa: B
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3.2.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji PGF.04. Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji
cyfrowych jest przeprowadzana według modelu dk i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Przygotuj do drukowania cyfrowego folder o parametrach podanych w opisie technologicznym oraz zgodnym ze szkicami
jego stron.
Tekst i bitmapa foto do wykonania zadania są umieszczone w folderze latarnik_materiały, natomiast logo wektorowe
narysuj na podstawie szkicu logo_latarnik.
Skład publikacji wykonaj w proramie Adobe InDesign i zapisz plik otwarty w formacie natywnym, utwórz pakiet oraz
wyeksportuj plik zamknięty PDF do druku ale bez znczników drukarskich.
Przygotuj plik PDF z impozycją folderu na arkuszu SRA3 z naniesionymi znacznikami drukarskimi – wyłącznie liniami
cięcia netto.
Opracowane materiały należy skatalogować w folderze latarnik_PESEL (PESEL to Twój numer PESEL) w następujący
sposób:
-

wektorowe logo pod nazwą latarnik_logo_PESEL (w formacie EPS),

-

bitmapa pod nawą – foto_PESEL,

-

plik otwarty i zamknięty pod nazwą latarnik_folder_PESEL oraz pakiet,

-

plik PDF z impozycją folderu pod nazwą latarnik_impozycja_PESEL.

Opis technologiczny folderu. Układ strony i typografia.
Rozmiar dokumentu netto 148 x 210 mm.
Marginesy do ramki tekstu głównego: górny 20 mm, wewnętrzny 12 mm, zewnętrzny 10 mm, dolny 10 mm.
Jeden łam.
Tekst główny: Minion Pro 9 pt., Regular. Klejenie do lini bazowej dokumentu 10,8 pt., Wcięcie akapitowe 5 mm. Dzielenie
wyrazów polskie. Inicjał na cztery wiersze tym samym fontem. Tekst justowany obustronnie z ostatnim wierszem do lewej
strony.
Tekst powienien być wolny od wiszących pojedynczych wierszy (bękartów) i krótkich zakończeń wiersza poniżej 5 znaków
(wdowy) oraz wiszących spójników. C0 M0 Y0 K100.
Śródtytuły Fragment 4-7 font Arial Black 9 pt., Regular. Klejenie do lini bazowej dokumentu 10,8 pt. C0 M0 Y0 K100.
Tytuł font Bodoni 72 Oldstyle 68 pt., Book. Interlinia automatyczna. Bez klejenia do linii bazowej.
C0 M0 Y0 K100.
Paginacja Arial Italic 8 pt. C0 M0 Y0 K100.
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Tekst w nagłówku: Henryk Sienkiewicz font Bodoni 78 Oldstyle 22 pt., Book, C0 M0 Y0 K30. Latarnik: font Bodoni 78
Oldstyle 2 pt., Book, C0 M0 Y0 K100. Fragmenty – font Bodoni 78 Oldstyle 22 pt., Book, C0 M0 Y0 K30.
Elementy graficzne położone zgodnie ze szkicami stron.
Bitmapa foto 300 ppi. Tryb kolorów CMYK. Wykadrowana.
szkic logo_latarnik

18

Szkic pierwszej strony folderu

19

Szkic drugiej i czwartej strony folderu

20

Szkic trzeciej strony folderu

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 wektorowe logo i bitmapa,
 plik otwarty folderu,
 plik PDF folderu,
 plik PDF z impozycją folderu,
 katalog z materiałami do folderu.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) gromadzi graficzne materiały cyfrowe

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
6) kataloguje materiały cyfrowe

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje obiekty bitmapowe do projektu
graficznego

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) modyfikuje rozdzielczość, przestrzeń barw i rozmiar
obiektów bitmapowych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3) przygotowuje obiekty wektorowe do projektu
graficznego

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) dobiera oprogramowanie do tworzenia i edycji obiektów
wektorowych
2) tworzy obiekty wektorowe
3) modyfikuje obiekty wektorowe
6) zapisuje obiekty wektorowe w różnych formatach

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.3. Przygotowanie materiałów graficznych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje elementy tekstowe do projektu
graficznego

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) dobiera narzędzia do umieszczenia tekstu w obiekcie

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady składania i łamania tekstów

Uczeń (zdający):
5) stosuje narzędzia do łamania tekstu

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac
i publikacji

Kryteria weryfikacji

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) ustala parametry layoutu publikacji
2) tworzy layout publikacji zgodnie z zasadami kompozycji
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przygotowuje materiał cyfrowy do publikowania

Uczeń (zdający):
3) zapisuje pliki graficzne do drukowania
4) dobiera parametry pliku do standardu drukowania

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.04.5. Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wykonuje impozycję prac cyfrowych

Uczeń (zdający):
1) określa parametry impozycji
3) rozmieszcza strony na arkuszu
6) oznacza linie cięcia, punktury i znaki grzbietowe

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych mogą dotyczyć, np.:
 Opracowania projektu akcydensów do drukowania,
 Opracowania projektu opakowania lub etykiety do drukowania
 Opracowania projektu publikacji broszur do drukowania,
 Opracowania publikacji cyfrowych.
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Kwalifikacja PGF.05. Drukowanie cyfrowe I obróbka druków
3.3.

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1.

PGF.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych
2) wskazuje źródła czynników szkodliwych w miejscu
na organizm człowieka
pracy
Przykładowe zadanie 1.
Która substancja stosowana w druku wielkoformatowym może być przyczyną uczucia zmęczenia i zawrotów głowy?
A.
B.
C.
D.

Tusz lateksowy.
Woda destylowana.
Atrament solwentowy.
Wodny atrament barwnikowy.

Odpowiedź prawidłowa: C
3.3.2.

PGF.05.2. Podstawy poligrafii

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje terminologię z zakresu poligrafii
Przykładowe zadanie 2.
Złamywanie to pojęcie poligraficzne z zakresu
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przyporządkowuje pojęcia do działów poligrafii

drukowania.
introligatorstwa.
przygotowania do druku.
produkcji form drukowych.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje procesy poligraficzne

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) rozpoznaje półprodukty i produkty procesów
introligatorskich i wykończeniowych

Przykładowe zadanie 3.
Który półprodukt introligatorski przedstawiono na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Składkę.
Wyklejkę.
Kapitałkę.
Obwolutę.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne
w poligrafii
Przykładowe zadanie 4.
Która maszyna poligraficzna przedstawiona została na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Poligraficzny skaner bębnowy.
Offsetowa maszyna drukująca.
Złamywarka kasetowo-nożowa.
Naświetlarka do płyt presensybilizowanych.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje materiały, półprodukty i produkty
stosowane w poligrafii
Przykładowe zadanie 5.
Papier syntetyczny charakteryzuje się
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) określa właściwości materiałów, półproduktów
i produktów stosowanych w poligrafii

skłonnością do pylenia.
zdolnością do samokopiowania.
wysoką chłonnością powierzchniową.
odpornością na warunki atmosferyczne.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) posługuje się miarami poligraficznymi
2) dokonuje przeliczeń między miarami
Przykładowe zadanie 6.
Ile w przybliżeniu wynosi szerokość kolumny w milimetrach jeśli po zmierzeniu miarką typograficzną uzyskano wynik
480 punktów typograficznych?
A.
B.
C.
D.

80
120
180
240

Odpowiedź prawidłowa: C
3.3.3.

PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia maszyny do drukowania cyfrowego
2) dobiera maszynę do wykonania wydruku cyfrowego
Przykładowe zadanie 7.
Które urządzenie cyfrowe jest odpowiednie do wydruku 150 spersonalizowanych wizytówek firmowych?
A.
B.
C.
D.

Drukarka DGT o polu zadruku 30 x 42 cm.
Ploter solwentowy o szerokości zadruku 1,8 m.
Urządzenie do druku cyfrowego formatu SRA3.
Drukarka termiczna z rolką o szerokości 58 mm.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe
1) dobiera podłoża i materiały do drukowania cyfrowego
Przykładowe zadanie 8.
Który papier jest odpowiedni do wykonania metodą cyfrową przedstawionych na zdjęciu produktów?
A.
B.
C.
D.

Barytowy.
Transferowy.
Samokopiujący.
Samoprzylepny.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe
2) przygotowuje maszyny cyfrowe do drukowania
Przykładowe zadanie 9.
Którą czynność z zakresu przygotowania cyfrowego urządzenia drukującego do pracy przedstawiono na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Wymianę tonerów.
Kalibrację kolorystyczną.
Kontrolę temperatury utrwalania.
Podłączenie zewnętrznych dysków z danymi.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) ocenia jakość wydruków cyfrowych
1) określa metody oceny jakości wydruków cyfrowych
Przykładowe zadanie 10.
Elementy dodatkowe wydruku cyfrowego, na których wykonywany jest pomiar spektrofotometryczny to
A.
B.
C.
D.

linie cięcia.
paski koloru.
znaczniki spadu.
informacje o stronie.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) stosuje personalizację wydruków
1) rozróżnia sposoby personalizacji wydruków cyfrowych
Przykładowe zadanie 11.
Który sposób stanowi personalizację drukowanych cyfrowo biletów?
A.
B.
C.
D.

Naniesienie apli na rewersach.
Nadruk indywidualnych kodów QR.
Umieszczenie informacji o dacie imprezy.
Lakierowanie wybiórcze logo organizatora.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków
1) określa rodzaje obróbki wykończeniowej wydruków
cyfrowych
cyfrowych
Przykładowe zadanie 12.
Rodzaj obróbki wykończeniowej druków polegający na mechanicznym zginaniu tektur z utworzeniem wyżłobienia
nazywamy
A.
B.
C.
D.

bigowaniem.
złamywaniem.
nadkrawaniem.
kaszerowaniem.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków
3) przygotowuje urządzenia wykończeniowe do
cyfrowych
wydruków cyfrowych
Przykładowe zadanie 13.
Którą czynność związaną z przygotowaniem maszyn wykończeniowych do pracy przedstawia film?
A.
B.
C.
D.

Kontrolę jakości noża bigującego w przegniatarce.
Ładowanie zasobnika ze zszywkami do zszywarki.
Wymianę listwy podnożowej w krajarce jednonożowej.
Sprawdzenie temperatury listwy grzewczej w laminarce.

Odpowiedź prawidłowa: C
3.3.4.

PGF.05.4. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.4. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) ustala techniczne parametry produktu poligraficznego 1) określa techniczne parametry produktu
poligraficznego
Przykładowe zadanie 14.
W jaki sposób oznacza się kolorystykę produktu poligraficznego, którego obie strony przedstawiono na ilustracji?
A.
B.
C.
D.

2+2
4+1
4+4
5+0

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.4. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania
1) oblicza zapotrzebowanie na podłoże drukowe
materiałowego
Przykładowe zadanie 15.
Ile kilogramów papieru o gramaturze 100 g/m2 potrzeba do wydrukowania 1 000 plakatów B1
z uwzględnieniem 20% naddatku technologicznego?
A.
B.
C.
D.

35
42
70
84

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.4. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania materiałowego 7) oblicza koszty drukowania
Przykładowe zadanie 16.
Przejście arkusza papieru B3 przez pojedynczy zespół drukowy wyceniono na 0,03 zł. Ile złotych będzie wynosił
koszt obustronnego, wielobarwnego zadrukowania 20 000 arkuszy?
A.
B.
C.
D.

1 500
2 000
2 400
4 800

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.4. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) planuje kontrole procesów drukowania,
2) określa parametry podlegające kontroli w zakresie
introligatorskich i wykończeniowych
przygotowania do druku
Przykładowe zadanie 17.
Podczas kontroli pliku PDFa przeznaczonego do drukowania offsetowego należy sprawdzić czy
A.
B.
C.
D.

użyto wyłącznie fontów o formacie TTF.
liniatura rastra jest odpowiednia do rodzaju podłoża.
gramatura papieru zawiera się w zakresie 80–150 g/m2.
czarne elementy na projekcie przygotowane są nadrukiem.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.4. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) dobiera urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe 1) rozpoznaje urządzenia i przyrządy kontrolnopomiarowe produkcji poligraficznej
Przykładowe zadanie 18.
Który przyrząd wykorzystywany jest do pomiaru grubości obciągu offsetowego?
A.
B.
C.
D.

Linijka.
Mikrometr.
Densytometr.
Twardościomierz.

Odpowiedź prawidłowa: B
3.3.5.

PGF.05.5. Drukowanie 3D

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.5. Drukowanie 3D
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) gromadzi materiały cyfrowe do druku 3D
2) zapisuje obiekty 3D w odpowiednich formatach
Przykładowe zadanie 19.
Który format pliku opisuje modele przestrzenne wykorzystywane w druku 3D?
A.
B.
C.
D.

STL
OBJ
PSD
FDM

Odpowiedź prawidłowa: A

31

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.5. Drukowanie 3D
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) tworzy obiekty przestrzenne do druku 3D
4) wizualizuje stworzone modele 3D
Przykładowe zadanie 20.
Projektowanie widocznej na zdjęciu siatki jest etapem tworzenia obiektu 3D zwanym
A.
B.
C.
D.

wektoryzacją.
drukowaniem.
modelowaniem.
fotografowaniem.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.5. Drukowanie 3D
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) obsługuje maszyny do druku 3D
Przykładowe zadanie 21.
Materiałem do drukowania obiektów 3D jest
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera materiały eksploatacyjne do druku 3D

dibond.
filament.
atrament termotopliwy.
farba zmienna optycznie.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.5. Drukowanie 3D
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków 3D

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera metodę obróbki wykończeniowej wydruków
3D

Przykładowe zadanie 22.
Kąpiel wydruku 3D wykonanego z ABS w oparach rozgrzanego acetonu powoduje
A.
B.
C.
D.

utwardzenie struktury wydruku.
likwidację wsporników i podpór.
zanikanie krawędzi pomiędzy warstwami.
wyostrzenie krawędzi pomiędzy warstwami.

Odpowiedź prawidłowa: C
3.3.6.

PGF.05.6. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.6. 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 23.
Co oznacza komunikat „Replace the ink cartridge” wyświetlony na panelu urządzania drukującego?
A.
B.
C.
D.

Brak papieru w zasobniku.
Informację o zacięciu papieru w urządzeniu.
Konieczność wymiany pojemnika z atramentem.
Wiadomość o dokonanej aktualizacji sterownika.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach
związanych z realizacją zadań zawodowych –
reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób
zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej,
ustnie lub w formie prostego tekstu:
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym
pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np.
wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany
z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie,
zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

Przykładowe zadanie 24.
Jak po angielsku zasugerujesz klientowi zwiększenie formatu plakatu?
A.
B.
C.
D.

The ink price seems to be too high.
I think we need to increase the poster size.
In my opinion, too many colours were used in this work.
The paper used for this kind of publication is unsuitable.

Odpowiedź prawidłowa: B
3.3.7.

PGF.05.7. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) wskazuje przypadki naruszania norm i procedur
postępowania

Przykładowe zadanie 25.
Który przypadek stanowi naruszenie procedur postępowania?
A.
B.
C.
D.

Wykonanie aktualizacji oprogramowania w godzinach pracy.
Uzupełnianie zszywek w trakcie procesu oprawiania broszur.
Demontaż osłony krajarki w celu zwiększenia wydajności chłodzenia.
Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w trakcie wykonywania zadań.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) analizuje przydatność poszczególnych członków
zespołu do wykonania zadania

Przykładowe zadanie 26.
Które kryterium jest kluczowe przy doborze pracownika do wykonania specjalistycznego zadania poligraficznego?
A.
B.
C.
D.

Płeć pracownika.
Wiek pracownika.
Zgłoszenie się pracownika na ochotnika.
Znajomość mocnych i słabych stron pracownika.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.4.

Przykłady zadania do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania

Wydrukuj na cyfrowej maszynie drukującej broszurę o wymiarach netto 130 x 190 mm składającą się z dwustronnie
zadrukowanego, ośmiostronicowego wkładu oraz dwustronnie zadrukowanej okładki. Skorzystaj z zamieszczonych na
pulpicie komputera plików słownik_foto_wkład.pdf, słownik_foto_okładka.pdf oraz z przygotowanych podłoży. Wskazania
dotyczące drukowania zamieszczone są w tabeli poniżej.
Element
broszury

Kolorystyka

Format
podłoża

Rodzaj podłoża

Okładka

4+4

A4

papier powlekany 200–250 g/m2

Wkład

1+1

A3

papier niepowlekany 80–100 g/m2

Przed drukowaniem wykonaj pliki impozycyjne wkładu oraz okładki uwzględniające format stronic i użytków, format
podłoża drukowego oraz rozmieszczenie elementów pozwalających wykonać obróbkę wykończeniową. Kolejność stron
wkładu powinna być zgodna z przygotowanym plikiem PDF (numeracją stronic).
Po wydrukowaniu broszury zgłoś egzaminatorowi zakończenie pierwszej części zadania, aby mógł ocenić jakość
wykonanych wydruków – wkładu i okładki.
Wykonaj obróbkę wykończeniową wydruków pozwalającą uzyskać broszurę zszytą dwoma zszywkami wzdłuż dłuższego
boku.
Zadanie wykonaj na stanowiskach do drukowania cyfrowego i obróbki wykończeniowej wyposażonych w niezbędne
maszyny, urządzenia, narzędzia i materiały.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad bhp organizacji pracy, bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska. Zbędne
odpady umieść w pojemniku na odpady.
Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
 wydruki arkuszy – wkład i okładka broszury,
 wykończona broszura,
oraz
przebieg operacji wykonania broszury.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) organizuje stanowisko pracy zgodnie
1) dobiera przyrządy, urządzenia, maszyny i elementy
z wymaganiami ergonomii, przepisami
wyposażenia stanowiska pracy zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
ergonomii
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
2) stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się
przyrządami, urządzeniami, maszynami, narzędziami
i elementami wyposażenia stanowiska pracy
Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje procesy poligraficzne

3) charakteryzuje maszyny i urządzenia stosowane
w poligrafii
4) charakteryzuje materiały, półprodukty i produkty
stosowane w poligrafii

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.3. Drukowanie cyfrowe
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe

3) ocenia jakość wydruków cyfrowych
5) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków
cyfrowych

Jednostka efektów kształcenia
PGF.05.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykazuje się kreatywnością i konsekwencją
w realizacji zadań zawodowych
3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane
działania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje półprodukty procesu przygotowania do druku
3) rozpoznaje półprodukty procesu drukowania
4) rozpoznaje półprodukty i produkty procesów
introligatorskich i wykończeniowych
5) wymienia czynności w ramach poligraficznych operacji
produkcyjnych
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne
3) określa zastosowanie maszyn i urządzeń poligraficznych
2) rozróżnia materiały, półprodukty i produkty stosowane
w poligrafii
3) określa właściwości materiałów, półproduktów i produktów
stosowanych w poligrafii

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera podłoża i materiały do drukowania cyfrowego
2) przygotowuje maszyny cyfrowe do drukowania
3) wykonuje wydruki na maszynach cyfrowych nakładowych
2) stosuje przyrządy do oceny jakości wydruków cyfrowych
2) dobiera sposoby wykańczania wydruków cyfrowych
3) przygotowuje urządzenia wykończeniowe do wydruków
cyfrowych
4) ocenia jakość gotowych produktów poligraficznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) stosuje technikę twórczego myślenia podczas
rozwiązywania problemu
1) analizuje zasady i procedury wykonania zadania
37

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków mogą dotyczyć, np.:
 Wykonania akcydensów metodą drukowania cyfrowego.
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