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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 technik procesów drukowania wyodrębniono kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

PGF.01.

Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

PGF.06.

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

PGF.02

Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

PGF.06.

Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

albo

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 użyciem fleksograficznych form drukowych:
 wykonywania fleksograficznych form drukowych,
 drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych.
kwalifikacji PGF.02. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
 wykonywania offsetowych form drukowych,
 drukowania nakładu z offsetowych form drukowych.
kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej:
 planowania produkcji poligraficznej,
 kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik procesów drukowania jest realizowane w technikum o okresie
nauczania 5 lat oraz w branżowej szkole II stopnia o okresie nauczania 3 lat (kształcenie wyłącznie na podbudowie branżowej szkoły
I stopnia.) 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.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych
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.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się pojęciami związanymi z bezpieczeństwem 1) określa ergonomiczne zasady organizacji stanowisk
i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
pracy
środowiska i ergonomią
Przykładowe zadanie 1.
Jaka jest prawidłowa interpretacja piktogramu znaku ewakuacyjnego pokazanego na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Trzeba biec schodami w dół.
Tutaj są drzwi ewakuacyjne prawe.
Nie wychodź, tu jest miejsce zbiórki.
Za drzwiami jest prysznic bezpieczeństwa.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje zagrożenia dla zdrowia lub życia
związane z wykonywaniem zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wskazuje zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka
na stanowiskach pracy

Przykładowe zadanie 2.
Oznakowanie substancji chemicznej widoczne na fragmencie etykiety ostrzega o stosowaniu zmywacza

A.
B.
C.
D.

bardzo toksycznego, powodującego korozję metali.
mutagennego, stwarzającego zagrożenie dla środowiska wodnego.
łatwopalnego o ostrej toksyczności i uczulającego drogi oddechowe.
powodującego ostre podrażnienie oczu i zawierającego materiały wybuchowe.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.2.

PGF.01.2. Podstawy technologii fleksograficznej

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.2. Podstawy technologii fleksograficznej
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje technologie drukowania, ze szczególnym 1) identyfikuje technologie drukowania z uwzględnieniem
uwzględnieniem fleksografii i etapów przetwarzania
rodzaju formy drukowej
wydruków fleksograficznych
Przykładowe zadanie 3.
Dla której techniki drukowania jest charakterystyczna forma drukowa pokazana na zdjęciu?

A.
B.
C.
D.

Offsetu.
Sitodruku.
Fleksografii.
Rotograwiury.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.2. Podstawy technologii fleksograficznej
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) stosuje wiedzę o barwie jako istotnym walorze produktu
6) odczytuje informacje ze wzornika PMS (Pantone
fleksograficznego
Matching System)
Przykładowe zadanie 4.
Jakie informacje są zawarte na wzorniku Pantone zgodnie z pokazanym zdjęciem?

A. Nr koloru farby z wzornika, nazwa handlowa określonego koloru na wzorniku i stężenie procentowe farby.
B. Nr koloru farby producenta, nazwa i skład chemiczny farb dorabianych do założonego koloru Pantone.
C. Nr koloru farby producenta, nazwy tego samego koloru na innych wzornikach Pantone i wartość lepkości farb
do druku.
D. Nr koloru farby z wzornika, nazwa farb składowych i ich procentowy udział w przygotowaniu farb alternatywnych
do uzyskania określonej farby.
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.2. Podstawy technologii fleksograficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) opisuje podstawy prepressu

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wymienia zasady przygotowania projektu do druku
fleksograficznego

Przykładowe zadanie 5.
Kod kreskowy do drukowania fleksograficznego powinien mieć kolorystykę
A.
B.
C.
D.

zawsze C100 M100 Y100 K100.
jednego koloru CMYK lub Pantone.
minimum trzech kolorów z palety barw.
dwóch kolorów wyłącznie z palety Pantone.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.2. Podstawy technologii fleksograficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
11) opisuje drukowanie innowacyjne

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) opisuje obszary innowacyjnych opakowań i etykiet,
w tym aktywnych powłok ochronnych oraz produktów
rynkowych, w tym sensorów wykonanych
fleksograficznie lub innymi technologiami drukarskimi
z wykorzystaniem: farb przewodzących, RFID
i podobnych komponentów

Przykładowe zadanie 6.
RFID to technologia znakowania etykiet polegająca na wykorzystaniu
A.
B.
C.
D.

fal radiowych do przesyłania i identyfikacji danych.
fal podczerwonych do podświetlania przy przejściu przez czytnik.
farb fluoroscencyjnych do rozpoznawania przez czytniki w ciemnych pomieszczeniach.
farb termochromowych zmieniających barwę kodu pod wpływem zmian temperatury otoczenia.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.3.

PGF.01.3. Wykonywanie fleksograficznych form drukowych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.3. Wykonywanie fleksograficznych form drukowych
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.
Wskaż kolejność wykonywanych czynności podczas produkcji form polimerowych w technologii CtP.
A.
B.
C.
D.

Przygotowanie pliku PDF do naświetlania, naświetlanie wyłącznie od spodu, wytrawianie.
Naświetlanie wstępne od spodu, naświetlanie od góry, wymywanie, suszenie, doświetlanie.
Przygotowanie kliszy negatywowej, naświetlanie przez kliszę z góry, wymywanie, suszenie.
Przygotowanie kliszy pozytywowej, naświetlanie przez kliszę z góry, suszenie, doświetlanie.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.3. Wykonywanie fleksograficznych form drukowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) obsługuje urządzenia do wykonywania
fleksograficznych form drukowych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) wykonuje fleksograficzne formy drukowe, w tym
naświetla, doświetla, myje i suszy

Przykładowe zadanie 8.
Pracownik przygotowalni fleksograficznej wykonuje na pokazanym filmie czynność nazywaną
A.
B.
C.
D.

listwowaniem form po naświetleniu.
montażem polimeru po naświetlaniu.
zakładaniem czarnej maski na formę.
zdejmowaniem maski przed naświetlaniem.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.3. Wykonywanie fleksograficznych form drukowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) ocenia jakość wykonania fleksograficznych form
drukowych

Uczeń (zdający):
1) wymienia parametry fleksograficznych form drukowych
podlegające kontroli, np. rysy, zgniecenia, utrata
punktów rastrowych, kleistość powierzchni, nachylenie
i wysokość elementów drukujących

Przykładowe zadanie 9.
Który parametr formy flekosograficznej jest oceniany po jej wykonaniu?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Lepkość.
Kleistość.
Pulchność.
Przezroczystość.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.4.

PGF.01.4. Podstawy drukowania fleksograficznego

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.4. Podstawy drukowania fleksograficznego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) dobiera materiały do procesu drukowania
na maszynach fleksograficznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) klasyfikuje i rozróżnia parametry wałków rastrowych

Przykładowe zadanie 10.
Parametrami wałków rastrowych są:
A.
B.
C.
D.

przezroczysość, twardość.
liniatura, pojemność farbowa.
lepkość, przyrost punktu rastrowego.
liniatura, przepuszczalność powietrza.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.4. Podstawy drukowania fleksograficznego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) nakleja formy drukujące

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) nakleja formę drukującą na tuleję drukową, cylinder
formowy albo montuje elementy drukujące na folii
montażowej

Przykładowe zadanie 11.
Którą czynność drukarza obrazuje film?
A.
B.
C.
D.

Naklejanie siatki na cylinder sitodrukowy.
Nakładanie taśmy montażowej na tuleję formową.
Naklejanie formy polimerowej na cylinder formowy.
Nakładanie folii polipropylenowej na tuleję podłoża drukowego.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.4. Podstawy drukowania fleksograficznego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) identyfikuje zawartość karty technologicznej lub
produkcyjnej dla zlecenia produkcyjnego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia podstawowe sekcje karty technologicznej:
a) sekcja drukowania, w tym: parametry wałków
rastrowych

Przykładowe zadanie 12.
Jednostką liniatury wałka rastrowego jest liczba
A.
B.
C.
D.

linii drukowanych na cal.
kałamarzyków na centymetr.
pikseli na centymetr kwadratowy.
punktów rastrowych na metr kwadratowy.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.5.

PGF.01.5. Drukowanie wąskowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych, papierze I folii aluminiowej

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.5. Drukowanie wąskowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych, papierze i folii
aluminiowej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie
karty technologicznej

Uczeń (zdający):
8) lokalizuje i sprawdza jakość:
a) podłoża, w tym aktywację (stopień jonizacji strony
drukowanej) dla folii

Przykładowe zadanie 13.
Do sprawdzenia napięcia powierzchniowego strony drukowanej folii stosuje się przed drukowaniem
A.
B.
C.
D.

kubek forda.
mazak testowy.
lupkę poligraficzną.
pasek z magnesem.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.5. Drukowanie wąskowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych, papierze i folii
aluminiowej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie
karty technologicznej

Uczeń (zdający):
5) sprawdza gotowość elementów maszyny (czy jest
dopuszczona do użytku i posiada aktualny przegląd
techniczny) do przezbrojenia lub narządzenia maszyny
do nowego zlecenia, w tym:
f) stopień zużycia i czystość wałków rastrowych

Przykładowe zadanie 14.
Na zdjęciu jest widoczne przygotowanie do pomiaru

A.
B.
C.
D.

kleistości formy drukowej.
grubości duktora farbowego.
gładkości cylindra dociskowego.
stanu czystości wałka rastrowego.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.5. Drukowanie wąskowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych, papierze i folii
aluminiowej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wykonuje czynności związane z zakończeniem
drukowania

Uczeń (zdający):
3) demontuje cylindry formowe lub tuleje drukujące
i je czyści

Przykładowe zadanie 15.
Który element maszyny drukującej fleksograficznej pokazany na zdjęciu został zdemontowany?
A.
B.
C.
D.

Walec anilox,
Duktor farbowy.
Tuleja rastrowa.
Cylinder formowy.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.5. Drukowanie wąskowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych, papierze i folii
aluminiowej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wykonuje czynności związane z zakończeniem
drukowania
Przykładowe zadanie 16.
Na filmie drukarz nadzoruje operację
A.
B.
C.
D.

Uczeń (zdający):
5) zdejmuje ażur i demontuje wykrojnik lub wykrojniki

nakładania ażuru.
zdejmowania ażuru.
naklejania wierzchniej warstwy etykiet.
pasowania wykrojnika magnetycznego.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.6.

PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) ustawia maszynę do rozpoczęcia procesu drukowania

Uczeń (zdający):
1) sprawdza kompletność przezbrojenia lub narządzenia
maszyny i jej zgodność z kartą technologiczną lub
zleceniem produkcyjnym

Przykładowe zadanie 17.
Z jaką prędkością docelową drukarz powinien wydrukować nakład zgodnie z pokazanym fragmentem karty
technologicznej?

A.
B.
C.
D.

152 m/min
180 m/min
300 m/min
715 m/min

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) drukuje nakład

Uczeń (zdający):
8) drukuje nakład (nowego zlecenia lub wznowienia),
sprawdzając na bieżąco jakość odbitek względem
wzorca zarówno wizualnie, jak i przy pomocy systemów
kontrolno-sterujących

Przykładowe zadanie 18.
Na zdjęciu widoczny jest element maszyny drukującej służący do

A.
B.
C.
D.

kontroli prowadzenia wstęgi.
laserowego bigowania użytków.
pomiaru nieprzezroczystości druku.
oceny grubości podłoża drukowego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) drukuje nakład

Uczeń (zdający):
5) porównuje pierwszą i ostatnią odbitkę względem wzorca

Przykładowe zadanie 19.
Urządzeniem kontrolno-pomiarowym do porównania barwy odbitki wzorcowej i ostatniej nakładowej jest
A.
B.
C.
D.

lupka.
skaner.
wiskozymetr.
spektrofotometr.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.7.

PGF.01.7. Drukowanie arkuszowe na tekturze falistej

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.7. Drukowanie arkuszowe na tekturze falistej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie
karty technologicznej

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) zapoznaje się z kartą technologiczną nowego zlecenia
produkcyjnego

Przykładowe zadanie 20.
Zgodnie z zapisem w karcie technologicznej pokazanej na rysunku, drukarz powinien uzbroić maszynę fleksograficzną
do drukowania
2+0
(Pantone Rubine Red + Pantone Yellow)

Wykończenie

A.
B.
C.
D.

po obu stronach Pantone Rubin Red, Pantone Yellow.
po jednej stronie Pantone Rubin Red i Pantone Yellow.
po obu stronach Pantone Rubin Red i spodniej Pantone Yellow.
po jednej stronie Pantone Rubin Red, po drugiej Pantone Yellow.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.7. Drukowanie arkuszowe na tekturze falistej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie
karty technologicznej

Uczeń (zdający):
7) lokalizuje i sprawdza:
a) jakość tektury falistej przeznaczonej do zadruku

Przykładowe zadanie 21.
Który parametr tektury falistej jest badany na pokazanym filmie?
A.
B.
C.
D.

Efekt kształcenia

Gramatura.
Absorpcja wody.
Odporność na przepuklenie.
Odporność na rozwarstwienie.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.7. Drukowanie arkuszowe na tekturze falistej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) wykonuje czynności związane z zakończeniem
drukowania

Uczeń (zdający):
3) zabezpiecza i magazynuje formy drukowe oraz tuleje
lub wałki rastrowe i wykrojniki

Przykładowe zadanie 22.
Zdjęcie pokazuje magazynowanie

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

form drukowych.
wałków rastrowych.
podłoży drukowych.
wykrojników rotacyjnych.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.8.

PGF.01.8. Drukowanie na wstędze bibuły

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.8. Drukowanie na wstędze bibuły
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie
karty technologicznej, standardu przezbrojenia,
instrukcji

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
7) lokalizuje i sprawdza jakość:
b) farby, w tym jej lepkość, zapach oraz dozowanie

Przykładowe zadanie 23.
Przyrządem pomiarowym do oceny lepkości farby jest
A.
B.
C.
D.

pirometr.
densytometr.
wiskozymetr.
konduktometr.

Odpowiedź prawidłowa: C

17

3.1.9.

PGF.01.9. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.8. 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 24.
In the production hall always remember to use ear protectors.
Powyższe sformułowanie przypomina o ochronie
A.
B.
C.
D.

słuchu na hali produkcyjnej.
skóry na stanowisku drukarza.
odzieży przed farbami drukarskimi.
wzroku przed szkodliwym światłem na hali produkcyjnej.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.9. 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

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych

Przykładowe zadanie 25.
To place photopolimers on the cylinder, one should use:
A.
B.
C.
D.

starch glue.
arabic gum.
metal staplers.
mounting tape.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.10. PGF.01.10. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.10. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte
normy zachowania w swoim środowisku pracy

Przykładowe zadanie 26.
Barierą w porozumiewaniu się ludzi nie jest
A.
B.
C.
D.

brak zaufania.
różnica językowa.
poczucie zagrożenia.
doprecyzowanie wypowiedzi.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.2.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych
form drukowych jest przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Wydrukuj na zwojowej maszynie fleksograficznej 1002 m etykiet zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Karcie Technologicznej
I odbitką wzorcową.
Zadanie wykonaj na stanowisku do drukowania fleksograficznego wyposażonym w szerokowstęgową maszynę fleksograficzną oraz
niezbędne narzędzia i materiały.
Po wykonaniu narządu maszyny drukującej zgłoś egzaminatorowi zakończenie pierwszej części zadania, aby mógł ocenić jakość
pierwszej wydrukowanej etykiety.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska. Zwróć uwagę
na kolejność wykonywania czynności technologicznych podczas przygotowania maszyny fleksograficznej do drukowania,
drukowania fleksograficznego oraz jego zakończenia. Sprzęt pomocniczy pozostaw na wyznaczonym dla nich miejscu i wyrzuć
odpady po drukowaniu do odpowiednich pojemników, pozostawiając porządek na stanowisku pracy.

Karta Technologiczna
Materiał – Folia PE transparentna
Wymiar mm (format)
Gęstość g/cm3
940
0,92
Druk

Grubość µm
60
Nakład

1002 m

Tolerancja do
500 mb
Wymiar użytku
Wymiar materiału
(format użytku)
(format)
mm
940,00
460 ± 1
Zespół
1
2
drukowy

Gramatura g/m2
55,2

942 m2

2863 szt.

Nieprzezroczystość
45%
Wysokość
Ilość użytków
użytków
mm
2
350 ± 1
3

4

Prędkość sug.
350
Raport druku
mm
350

5

6

kolor

white

PMS 185C

black

PMS
2748C

anilox
l/cm2

160

280

280

280

ΔE <2

ΔE <2

ΔE <2

ΔE <2
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Druk
TAK

7

8

Druk układ

Odbitka wzorcowa

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
 pierwsza wydrukowana etykieta produkcyjna,
 wydruk 1002 m etykiet,
oraz 3 przebiegi:
 przygotowanie maszyny fleksograficznej do drukowania,
 przebieg procesu drukowania etykiet,
 zakończenie procesu drukowania etykiet na maszynie fleksograficznej.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej, w tym
elektryczności statycznej, ochrony środowiska
i ergonomii na stanowisku pracy

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) stosuje się do instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi
maszyn i urządzeń

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) realizuje plan przezbrojenia maszyny na podstawie
karty technologicznej

Uczeń (zdający):
7) lokalizuje i sprawdza jakość:
a) podłoża, w tym aktywację (stopień jonizacji strony
drukowanej) dla folii
b) farby, w tym jej lepkość, napięcie powierzchniowe oraz
dozowanie
c) innych materiałów do realizacji zlecenia
9) montuje oprzyrządowanie podlegające zamianie
10) nawleka podłoże na maszynę

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) ustawia maszynę do rozpoczęcia procesu
drukowania

Uczeń (zdający):
2) nastawia maszynę do pozycji początkowej obejmującej
docisk – dostawienie poszczególnych zespołów farbowych
(wałów lub tulei rastrowych do formy drukowej oraz całego
zespołu drukującego do cylindra dociskowego)

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) ustawia nadruk nakładu

Uczeń (zdający):
3) sprawdza ułożenie nadruku na podłożu (naprowadzenie
wstęgi), siłę naciągu wstęgi, nasycenie i pasowanie kolorów
oraz zgodność kolorystyczną odbitek
4) sprawdza efektywność suszenia farby, w tym:
a) czy nadruk na podłożu trzyma się z odpowiednią siłą

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.01.6. Drukowanie szerokowstęgowe na podłożach z tworzyw sztucznych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) drukuje nakład

Uczeń (zdający):
1) ostatecznie sprawdza jakość odbitek
2) drukuje nakład (nowe zlecenia lub wznowienia),
sprawdzając na bieżąco jakość odbitek względem wzorca,
zarówno wizualnie, jak i przy pomocy systemów kontrolnosterujących
5) kończy drukowanie nakładu i demontuje ostatnią
zadrukowaną rolę
6) porównuje pierwszą i ostatnią odbitkę względem wzorca
22

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji PGF.01. Realizacja procesów drukowania z użyciem
fleksograficznych form drukowych mogą dotyczyć, np.:
 Realizacji procesu drukowania etykiet na maszynach fleksograficznych wąskowstęgowych;
 Realizacji procesu drukowania fleksograficznego opakowań lub arkuszy na tekturze falistej.
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Kwalifikacja PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
3.3.

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1.

PGF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii na stanowisku pracy

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

Przykładowe zadanie 1.
Przedstawiony piktogram oznacza produkt
E.
F.
G.
H.

żrący.
łatwopalny.
utleniający.
wybuchowy.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje procesy poligraficzne

Kryterium weryfikacji
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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3.3.2.

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

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

Przykładowe zadanie 3.
Fragment jakiej maszyny przedstawiony jest na filmie?
A.
B.
C.
D.

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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3.3.3.

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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3.3.4.

PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.4. Wykonywanie odbitek z offsetowych form drukowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia techniki drukowania z offsetowych form
drukowych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) określa charakterystyczne cechy technik drukowania
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

Kryterium weryfikacji

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

Przykładowe zadanie 16.
Technikę offsetową można zastosować do zadrukowania
A.
B.
C.
D.

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

30

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
Uczeń (zdający):
4) identyfikuje zespoły i mechanizmy offsetowych maszyn
drukujących

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje zespoły i mechanizmy offsetowych maszyn
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
Uczeń (zdający):
6) wykonuje czynności związane z zakończeniem
drukowania

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) wymienia czynności związane z zakończeniem
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
Uczeń (zdający):
6) wykonuje czynności związane z zakończeniem
drukowania

Uczeń (zdający):
2) dobiera środki do mycia maszyny i drukowych form
offsetowych

Przykładowe zadanie 23.
Który środek należy zastosować do mycia offsetowych form drukowych?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

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

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.3.5.

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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3.3.6.

PGF.02.6. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) współpracuje w zespole

Kryterium weryfikacji
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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3.4.

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.
36

Kwalifikacja PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
3.5.

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.5.1.

PGF.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera środki ochrony indywidualnej do wykonania
zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 1.
Które środki ochrony indywidualnej powinien zastosować pracownik drukarni przy natężeniu hałasu 85 db?
A.
B.
C.
D.

Kask ochronny.
Okulary ochronne.
Ochronniki słuchu.
Rękawice gumowe.

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
i ergonomii na stanowisku pracy

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

Przykładowe zadanie 2.
Piktogram, jak na rysunku umieszczony na etykiecie środka do mycia zespołów farbowych maszyn drukujących
oznacza, że środek jest
A.
B.
C.
D.

drażniący.
szkodliwy.
toksyczny.
łatwopalny.

Prawidłowa odpowiedź: D
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3.5.2.

PGF.06.2. Podstawy poligrafii

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) stosuje terminologię z zakresu poligrafii
1) przyporządkowuje pojęcia do działów poligrafii
Przykładowe zadanie 3.
Do której grupy procesów poligraficznych zalicza się wykrawanie?
A.
B.
C.
D.

Drukowania.
Wydawniczych.
Wykończeniowych.
Przygotowawczych.

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje procesy poligraficzne
1) rozróżnia procesy produkcji poligraficznej
Przykładowe zadanie 4.
Który proces produkcji poligraficznej pokazany jest na filmie?
A.
B.
C.
D.

Drukowanie.
Złamywanie.
Bindowanie.
Laminowanie.

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje procesy poligraficzne
8) określa zastosowanie technik drukowania
Przykładowe zadanie 5.
Którą technikę drukowania zastosujesz do zadrukowania przedmiotów przedstawionych na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Offset.
Typooffset.
Fleksografię.
Tampondruk.

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane
w przygotowaniu do druku

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

Przykładowe zadanie 6.
Urządzenie przedstawione na schemacie zastosujesz do
A.
B.
C.
D.

utrwalania form kopiowych.
naświetlania form drukowych.
naświetlania form kopiowych.
wywoływania form drukowych.

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje materiały, półprodukty i produkty
stosowane w poligrafii

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

Przykładowe zadanie 7.
Jakie właściwości powinien mieć papier na okładkę broszury w oprawie zeszytowej?
A.
B.
C.
D.

Gramatura 45 g/m2, kierunek włókien prostopadły do grzbietu oprawy.
Gramatura 150 g/m2, kierunek włókien równoległy do grzbietu oprawy.
Gramatura 170 g/m2, kierunek włókien prostopadły do grzbietu oprawy.
Gramatura 400 g/m2, kierunek włókien prostopadły do grzbietu oprawy.

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) posługuje się miarami poligraficznymi

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje poligraficzne przyrządy
kontrolnopomiarowe

Przykładowe zadanie 8.
Który przyrząd przedstawiono na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Wiskozymetr.
Densytometr.
Grubościomierz.
Lupę poligraficzną.

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny
zgodności podczas realizacji zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
europejskiej i krajowej

Przykładowe zadanie 9.
Jakie oznaczenie mają normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną?
A.
B.
C.
D.

PN
EN
DIN
ISO

Prawidłowa odpowiedź: D
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3.5.3.

PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) planuje etapy procesu wykonywania produktu
poligraficznego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa parametry techniczne produktu poligraficznego

Przykładowe zadanie 10.
Jaką grubość grzbietu wkładu wieloskładkowego w mm należy zaplanować, jeżeli książka ma 320 stron, a grubość
jednej składki 16 stronicowej wynosi 1 mm?
A.
B.
C.
D.

16 mm
20 mm
30 mm
32 mm

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) planuje etapy procesu wykonywania produktu
poligraficznego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) określa możliwości technologiczne wykonania produktu
poligraficznego

Przykładowe zadanie 11.
Której technologii oprawiania nie zastosujesz do wydawnictwa w formacie B5 i objętości 320 stron?
A.
B.
C.
D.

Prostej klejonej.
Złożonej klejonej.
Złożonej szytej nićmi.
Prostej szytej przez grzbiet.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) planuje etapy procesu wykonywania produktu
poligraficznego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń
poligraficznych

Przykładowe zadanie 12.
Która z maszyn drukujących jest maszyną pełnoformatową?
A.
B.
C.
D.

300x420
350x500
500x700
700x1000

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) planuje etapy procesu wykonywania produktu
poligraficznego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) dobiera materiały potrzebne do wykonania produktu
poligraficznego

Przykładowe zadanie 13.
Które materiały zastosujesz do wykonania wielobarwnego plakatu A2?
A.
B.
C.
D.

Papier matowy 70 g/m2, format A2, farby PANTONE.
Papier dwustronnie powlekany 40 g/m2, format B2, farby CMYK.
Papier jednostronnie powlekany 150 g/m2, format B2, farby CMYK .
Papier dwustronnie powlekany 150 g/m2, format B3, farby PANTONE.

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania materiałowego
1) oblicza zapotrzebowanie na podłoże drukowe
Przykładowe zadanie 14.
Oblicz ile kg papieru w formacie B1 (700 x 1000 mm) i gramaturze 100 g/m2, potrzebne jest do wydrukowania
16 000 druków B5.
A.
B.
C.
D.

70 kg
80 kg
100 kg
160 kg

Prawidłowa odpowiedź: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania materiałowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) oblicza zapotrzebowanie na materiały z zakresu
przygotowania do druku

Przykładowe zadanie 15.
Ile form drukowych należy przygotować do dwustronnego zadrukowania wstęgi podłoża w kolorach CMYK?
A.
B.
C.
D.

4 formy.
6 form.
8 form.
16 form.

Prawidłowa odpowiedź: C
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania materiałowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) oblicza zapotrzebowanie na materiały introligatorskie
i wykończeniowe

Przykładowe zadanie 16.
Ile metrów materiału pokryciowego należy zamówić do oklejenia 5 000 okładek, jeśli na jedną okładkę potrzeba
40 cm materiału, a naddatek technologiczny wynosi 2%?
A.
B.
C.
D.

1 020 m
2 040 m
4 040 m
5 100 m

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania materiałowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) oblicza koszty materiałów do wykonania produktu
poligraficznego

Przykładowe zadanie 17.
Oblicz, ile kosztuje karton potrzebny do wydrukowania 400 sztuk zaproszeń A5, jeśli jeden arkusz A3+ tego kartonu
kosztuje 4 zł.
A.
B.
C.
D.

100 zł
200 zł
400 zł
500 zł

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania materiałowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
7) oblicza koszty drukowania

Przykładowe zadanie 18.
Ile wynosi jednostkowy koszt wydrukowania 5 000 sztuk folderu reklamowego, jeśli koszt całkowity wyniósł
1 500 zł?
A.
B.
C.
D.

20 gr
30 gr
50 gr
60 gr

Prawidłowa odpowiedź: B
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3.5.4.

PGF.06.4. Kontrolowanie produkcji poligraficznej

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.4. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) ustala punkty kontrolne w zakresie procesów
przygotowania do druku, procesu drukowania,
procesów introligatorskich i wykończeniowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) określa parametry podlegające kontroli w zakresie
procesów przygotowania do druku, procesu
drukowania, procesów introligatorskich
i wykończeniowych

Przykładowe zadanie 19.
Do kontroli gęstości optycznej zadrukowanego arkusza służą
A.
B.
C.
D.

pasery.
linie cięcia.
testy kontrolne.
znaki formatowe.

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.4. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje urządzenia i przyrządy kontrolnopomiarowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje urządzenia i przyrządy kontrolnopomiarowe
produkcji poligraficznej

Przykładowe zadanie 20.
Przyrząd przedstawiony na zdjęciu służy do mierzenia
A.
B.
C.
D.

lepkości farby.
liniatury rastra.
grubości papieru.
gęstości optycznej.

Prawidłowa odpowiedź: D

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.4. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje urządzenia i przyrządy kontrolnopomiarowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dokonuje pomiarów przyrządami
kontrolnopomiarowymi

Przykładowe zadanie 21.
Film przedstawia kontrolę
A.
B.
C.
D.

zadymienia.
nasycenia barw.
pasowania kolorów.
prawidłowości formatowania.

Prawidłowa odpowiedź: C
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Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.4. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) ocenia jakość materiałów, półproduktów i produktów
poligraficznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) podaje sposoby eliminacji błędów w poligraficznych
procesach produkcyjnych

Przykładowe zadanie 22.
Do wyeliminowania niepożądanych elementów na offsetowej pozytywowej formie drukowej należy zastosować
A.
B.
C.
D.

korektę ujemną.
korektę dodatnią.
doświetlenie formy.
ponowne wywołanie formy.

Prawidłowa odpowiedź: A
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3.5.5.

PGF.06.5. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.5. 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
w 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.
Nazwij urządzenie przedstawione na schemacie.
A.
B.
C.
D.

Feeder.
Roll-fed.
Ink rollers.
Rotary press.

Prawidłowa odpowiedź: A

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację
zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi
ustne dotyczące czynności zawodowych
(np. polecenie, komunikat, instrukcję)
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi
pisemne dotyczące czynności zawodowych
(np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list
motywacyjny, dokument związany z wykonywanym
zawodem – według wzoru)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane
z czynnościami zawodowymi

Przykładowe zadanie 24.
Liquid ink is used in
A.
B.
C.
D.

offset.
serigraphy.
typography.
flexography.

Prawidłowa odpowiedź: D
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3.5.6.

PGF.06.6. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) stosuje metody i techniki rozwiązywania konfliktów
i problemów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przedstawia różne sposoby rozwiązywania konfliktów
i problemów

Przykładowe zadanie 25.
Znalezienie rozwiązania konfliktu poprzez częściową rezygnację z własnych potrzeb na rzecz ustępstw ze strony
partnera to
A.
B.
C.
D.

dylemat.
motywacja.
kompromis.
deprywacja.

Prawidłowa odpowiedź: C
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3.5.7. PGF.06.7. Organizacja pracy małych zespołów

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wskazuje możliwości poprawy warunków i jakości
pracy

Przykładowe zadanie 26.
W celu poprawy warunków i jakości pracy w drukarni maszyny przetwarzające najwięcej surowców powinno się
ustawić
A.
B.
C.
D.

w dowolnym miejscu.
tam, gdzie mamy miejsce.
jak najbliżej rampy załadowczej.
jak najdalej od rampy załadowczej.

Prawidłowa odpowiedź: C
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3.6.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej jest
przeprowadzana według modelu d i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Opracuj Schemat blokowy procesu technologicznego wykonania książki w okładce zakrywającej, uwzględniając
poszczególne operacje procesu technologicznego w kolejności ich wykonywania z podziałem na etapy produkcji.
Wypełnij Kartę technologiczną dotyczącą zamówienia zgodnie z podanymi parametrami technologicznymi książki
i założeniami produkcyjnymi.
Parametry technologiczne książki:
 format: 148 x 210 mm,
 liczba stron: 160,
 wkład wieloskładkowy jednokolorowy, tekstowy,
 okładka wielobarwna (CMYK) zakrywająca, grubość grzbietu oprawy 15 mm, odległość bigów od grzbietu 5 mm,
 oprawa klejona,
 nakład: 5 000 egz.
Założenia produkcyjne:
 pliki PDF - teksty i okładka w jakości „do druku” zostały dostarczone przez klienta,
 zaplanuj naświetlanie form drukowych w technologii CtP,
 wykorzystaj: maszynę offsetową do druku dwustronnego o maks. formacie zadruku A1,
4-kolorową maszynę offsetową o maks. formacie zadruku B1,
linię potokową do oprawy klejonej o max. grubości grzbietu od 3 do 40 mm,
4-złamową złamywarkę A1,
 wykorzystaj papier offsetowy 80 g/m² w formacie A1 (610 x 860 mm), karton jednostronnie powlekany 300 g/m²
w formacie A1 (700 x 1000 mm),
 załóż 2% naddatek technologiczny na procesy drukowania w maszynie do druku dwustronnego, 6% naddatku
technologicznego na procesy drukowania w maszynie 4-kolorowej i 4% naddatku technologicznego na procesy
introligatorskie; łączny naddatek dla papieru – 6% (2+4), dla kartonu – 10% (6+4),
 pakowanie w papier pakowy po 20 szt.
Wypełnij Kartę kalkulacji wykonując niezbędne obliczenia zmierzające do określenia całkowitego kosztu wykonania
zamówienia. Do obliczeń przyjmij następujące dane:
 koszt proofa cyfrowego formatu A5/B5 – 10,00 zł,
 koszt proofa impozycyjnego – 5,00 zł,
 koszt wykonania formy drukowej (wraz z impozycją) – 50,00 zł,
 koszt jednostronnego zadrukowania arkusza w jednym kolorze – 0,03 zł,
 koszt jednego złamu– 0,01zł,
 koszt jednego przegniecenia (bigu) – 0,15 zł,
 koszt krojenia okładki – 50,00 zł,
 koszt oprawy w linii potokowej – 200,00 zł za 1 000 egz.
 koszt 1 kilograma papieru offsetowego – 4,00 zł,
 koszt 1 kilograma kartonu 6,00 zł,
 koszt liczenia i pakowania całego nakładu – 50,00 zł.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
− schemat blokowy procesu technologicznego,
− karta technologiczna,
− karta kalkulacji.
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Schemat blokowy procesu technologicznego
Karta technologiczna
Nazwa zamówienia:
Nakład:

Format produktu:

Technika druku:
Materiały klienta:

Procesy przygotowawcze (prepress)
Materiały:

Maszyny, urządzenia, oprogramowanie

Technologia przygotowania form drukowych:

Ilość form drukowych:

Procesy drukowania (prepress)
Podłoża drukowe:

Maszyny i urządzenia:

Gramatura podłoży:

Ilość arkuszy do druku netto:
Ilość arkuszy do druku z naddatkiem:
Masa podłoży z naddatkiem:
Farby:

Przyrządy kontrolno-pomiarowe

Ilość kolorów:

Procesy introligatorskie i wykończeniowe (postpress)
Materiały:

Maszyny i urządzenia:

Ilość zadrukowanych arkuszy z naddatkiem
introligatorskim:
Sposób pakowania:
Ilość paczek:

Przyrządy kontrolno-pomiarowe

Ilość egzemplarzy w paczce:
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Karta kalkulacji
Podłoża drukowe
Obliczenia:

Koszt podłoży drukowych:

Procesy przygotowawcze (prepress)
Obliczenia:

Koszt procesów przygotowawczych:

Procesy drukowania (press)
Obliczenia:

Koszt procesów drukowania:

Procesy introligatorskie i wykończeniowe (postpress)
Obliczenia:

Koszt procesów introligatorskich i wykończeniowych:

Całkowity koszt zamówienia:
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami
weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.2. Podstawy poligrafii
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje terminologię z zakresu poligrafii
2) charakteryzuje procesy poligraficzne

3) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane
w przygotowaniu do druku
4) charakteryzuje materiały, półprodukty i produkty
stosowane w poligrafii
5) posługuje się miarami poligraficznymi

6) posługuje się dokumentacją techniczną
i technologiczną

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) przyporządkowuje pojęcia do działów poligrafii
1) rozróżnia procesy produkcji poligraficznej
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
3) określa zastosowanie maszyn i urządzeń
poligraficznych
1) rozróżnia materiały, półprodukty i produkty
stosowane w poligrafii
2) określa właściwości materiałów, półproduktów
i produktów stosowanych w poligrafii
3) rozpoznaje poligraficzne przyrządy
kontrolnopomiarowe
4) określa zastosowanie poligraficznych przyrządów
kontrolno-pomiarowych
3) odczytuje charakterystyki i parametry maszyn
i urządzeń

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.3. Planowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) planuje etapy procesu wykonywania produktu
poligraficznego

2) wykonuje kalkulacje zapotrzebowania materiałowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa parametry techniczne produktu
poligraficznego
2) określa możliwości technologiczne wykonania
produktu poligraficznego
3) sporządza schemat technologiczny wykonywania
produktu poligraficznego
4) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń
poligraficznych
5) określa cechy technologiczne materiałów
poligraficznych
6) dobiera materiały potrzebne do wykonania produktu
poligraficznego
7) wypełnia kartę technologiczną produkcji
1) oblicza zapotrzebowanie na podłoże drukowe
2) oblicza zapotrzebowanie na materiały z zakresu
przygotowania do druku
3) oblicza zapotrzebowanie na materiały drukarskie
4) oblicza zapotrzebowanie na materiały introligatorskie
i wykończeniowe
5) oblicza koszty materiałów do wykonania produktu
poligraficznego
6) oblicza koszty wykonania przygotowania pracy
do druku
7) oblicza koszty drukowania
8) oblicza koszty wykonania obróbki introligatorskiej
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i uszlachetniającej

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.4. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje urządzenia i przyrządy kontrolnopomiarowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje urządzenia i przyrządy
kontrolnopomiarowe produkcji poligraficznej

Jednostka efektów kształcenia:
PGF.06.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykazuje się kreatywnością i konsekwencją
w realizacji zadań
4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) stosuje technikę twórczego myślenia podczas
rozwiązywania problemu
2) stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem
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