
P R Z E D M I O T O W Y  S Y S T E M  O C E N I A N I A  Z  P R Z E D M I O T U   

G R A F I K A  K O M P U T E R O W A  I  T E C H N I K I  
P O L I G R A F I C Z N E  

W  K L A S I E  I I ,  I I I ,  I V  T E C H N I K U M  W  Z A W O D Z I E   

T E C H N I K  O R G A N I Z A C J I  R E K L A M Y  

SPIS TREŚCI:  

I. Postanowienia ogólne 

II. Kontrakt z uczniem. 

III. Narzędzia pomiaru badanych obszarów aktywności. 

IV. Osiągnięcia ucznia i wymagania na poszczególne oceny szkolne. 

V. System ustalania oceny. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są:  

 wiadomości 

 umiejętności 

 wkład pracy, aktywność 

3. Obowiązuje skala ocen 1 – 6 (zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania):  

 niedostateczny (1) 

 dopuszczający (2) 
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 dostateczny (3) 

 dobry (4) 

 bardzo dobry (5) 

 celujący (6) 

4. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku:  

1. klasyfikacja śródroczna  

2. klasyfikacja końcoworoczna  

Oceny nie są średnią arytmetyczną ocen. 

5. Formy sprawdzania i oceniania:  

1. odpowiedzi ustne (odpowiedzi na pytania, udział w dyskusji, 
argumentowanie, wnioskowanie) 

2. umiejętności praktyczne – wykonane prace, projekty i rysunki (stopień 
biegłości posługiwania się narzędziami programów do tworzenia i 
przetwarzania grafiki komputerowej, umiejętność ich wykorzystania 
praktycznego), umiejętność praktycznego tworzenia środków reklamowych 
z wykorzystaniem poznanych narzędzi programów graficznych 

3. prace pisemne w klasie (kartkówka, sprawdzian, testy)  

4. prace domowe  

5. aktywność na lekcji  

6. inne zaplanowane przez nauczyciela narzędzia np. praca metodą projektu  

6. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych:  

1. prace klasowe do dwóch tygodni.  

2. Sprawdziany i kartkówki do jednego tygodnia  

7. Uczniowie od pierwszych zajęć  zapoznawani są z kryteriami oceniania.  
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II. KONTRAKT Z UCZNIEM 

1. Podczas zajęć w pracowni komputerowej uczeń obowiązany jest przestrzegać norm 
zachowań specyficznych dla tego miejsca. 

2. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji materiały wprowadzone przez nauczyciela, 
np. szkicowniki, przybory rysunkowe. 

3. Testy, sprawdziany, kartkówki, projekty rysunkowe, odpowiedzi ustne oraz prace 
domowe są obowiązkowe. Ich niezaliczenie wiąże się z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 

4. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) opuścił test lub 
sprawdzian, pisze go w terminie poprawkowym ustalonym przez nauczyciela. 

5. Warunkiem pozytywnego zaliczenia semestru jest zaliczenie wszystkich 
wymaganych projektów. 

6. Ocena za projekty oddawane po terminie wyznaczonym przez prowadzącego będzie 
obniżona – proporcjonalnie do czasu opóźnienia. W uzasadnionych przypadkach 
prowadzący może odstąpić od obniżenia oceny (np. choroba ucznia). 

7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach może on 
pracować nad projektem samodzielnie w domu. Nauczyciel może sprawdzić 
samodzielność pracy. 

8. Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) musi być 
zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacja o niej 
zapisana w dzienniku lekcyjnym.  

9. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w 
czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac i projektów wykonanych 
niesamodzielnie równa się ocenie niedostatecznej.  

10. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z testu, sprawdzianu lub 
projektu. 

11. Uczeń może (po uzyskaniu zgody nauczyciela) poprawić inną ocenę (pozytywną) z 
danego przedmiotu. Formę poprawy oceny ustala nauczyciel z uczniem 
indywidualnie. 

12. Wszelkie formy poprawiania ocen muszą zakończyć się w terminie najpóźniej na 
tydzień przed klasyfikacją (terminem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej).  

13. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia 
zaległości. Nauczyciel ma prawo sprawdzić jego stan wiadomości.  

14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji i nie ma podstaw do jego klasyfikacji, 
może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 
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15. Nauczyciel ma prawo zapytać z bieżącej lekcji ucznia, który nie bierze w niej udziału 
i przeszkadza nauczycielowi w jej prowadzeniu, a kolegom w uczestnictwie oraz 
postawić odpowiednią ocenę.  

16. Jeżeli klasa swoim niestosownym zachowaniem uporczywie uniemożliwia pracę 
nauczycielowi, ma on prawo przerwać prowadzenie lekcji i zadać przewidziany na 
nią materiał do samodzielnego opracowania w domu, a na następnej lekcji 
sprawdzić przygotowanie uczniów (np. w formie kartkówki) i ocenić je. 

17. Ocena semestralna i końcowa jest oceną ważoną – nie jest średnią arytmetyczną 
ocen.  

18. Na koniec semestru nie ma możliwości "pytania na wyższą ocenę" – patrz pkt. 11.  

19. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.  

20. Ocena roczna jest oceną całościową, czyli bierze się pod uwagę pracę ucznia w 
całym roku szkolnym. 

21. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień wiąże się z powiadomieniem 
wychowawcy, rodziców lub opiekunów.  
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III. NARZĘDZIA POMIARU BADANYCH OBSZARÓW  AKTYWNOŚCI  

 testy 

 sprawdziany 

 kartkówki 

 rysunki, prace graficzne 

 projekty materiałów reklamowych 

 odpowiedzi ustne 

 zadania domowe 

 aktywność na lekcji 

 dodatkowe pozytywne oceny za pracę na rzecz społeczności szkolnej, udział i 
osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, wykonanie pomocy naukowych, samodzielne 
przygotowanie i prowadzenie fragmentu lekcji, itp. 

 

 

 
IV. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA I  WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE  

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

01 Wstęp. 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 

 stosuje podstawowe zasady ergonomii podczas pracy z komputerem 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i 
środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 przewiduje i rozpoznaje podstawowe zagrożenia przy pracy na stanowisku 
komputerowym 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w 
środowisku pracy; 

 zna i rozpoznaje podstawowe zagrożenia przy pracy na stanowisku 
komputerowym 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 przygotowuje stanowisko pracy przy komputerze zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania 
zadań zawodowych; 

 stosuje niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
pracy na stanowisku komputerowym 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy 
prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 przestrzega regulaminu pracowni grafiki komputerowej 

 przestrzega instrukcji BHP przy pracy na stanowisku komputerowym 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz 
w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

 zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach w pracowni 
komputerowej 

02 
Grafika 
komputerowa - 
zagadnienia ogólne. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 poznaje modele i sposoby zapisu grafiki komputerowej 

 sprawdza swoją wrażliwość i percepcję kolorów 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych; 

 zna wady i zalety różnych sposobów zapisu grafiki na komputerze 

 dobiera odpowiedni sposób zapisu grafiki stosownie do wykonywanych 
środków reklamowych 

03 
Oprogramowanie do 
grafiki wektorowej - 
wprowadzenie. 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 zna podstawy obsługi programu do tworzenia grafiki wektorowej 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

 zna podstawy obsługi programu do tworzenia grafiki wektorowej 

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 

 zna podstawy obsługi programu do tworzenia grafiki wektorowej 

04 

Podstawowe 
funkcje programu 
do tworzenia grafiki 
wektorowej. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

 stosuje nieszablonowe pomysły i rozwiązania w reklamie 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 korzysta z pomocy i podręcznika do programu 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 posługuje się podstawowymi narzędziami programu do grafiki 
wektorowej 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 posługuje się podstawowymi narzędziami programu do grafiki 
wektorowej 

05 

Zaawansowane 
funkcje programu 
do grafiki 
wektorowej. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

 stosuje nieszablonowe pomysły i rozwiązania w reklamie 

 postępuje zgodnie z przyjętym wcześniej planem działania, 
harmonogramem prac 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 korzysta z tutoriali i materiałów w Internecie 

 poszerza wiedzę wykorzystując portale poświęcone grafice komputerowej 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 korzysta z zaawansowanych funkcji programu do grafiki wektorowej 

06 

Projektowanie i 
tworzenie 
materiałów 
reklamowych w 
programie do grafiki 
wektorowej. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

 stosuje nieszablonowe pomysły i rozwiązania w reklamie 

 postępuje zgodnie z przyjętym wcześniej planem działania, 
harmonogramem prac 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i 
tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy; 

 prezentuje wykonane graficzne materiały reklamowe 

 ocenia jakość materiału graficznego pod kątem zastosowania w reklamie 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 posługuje się programem do tworzenia i edycji grafiki wektorowej 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji; 

 projektuje i tworzy środki reklamowe w programie do grafiki wektorowej 

2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy; 

 projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy przy pomocy 
programu do grafiki wektorowej 

3) stosuje różne formy i środki projektowania reklamy; 

 korzysta z różnorakich narzędzi dostępnych w programie do grafiki 
wektorowej podczas projektowania i tworzenia środków reklamowych 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 pracuje w programie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej 

6) prezentuje projekty reklamy produktów i usług. 

 prezentuje projekty środków reklamowych wykonane w programie do 
grafiki wektorowej 

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych; 

 dobiera odpowiednie narzędzia w programie graficznym stosownie do 
opracowywanego środka reklamowego 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 

 wykonuje środki reklamowe przy pomocy programu do grafiki 
wektorowej 

11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków 
reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie. 

 przestrzega standardów jakości przy tworzeniu i edycji grafiki wektorowej 

07 
Oprogramowanie do 
grafiki bitmapowej - 
wprowadzenie. 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 zna podstawy obsługi programu do tworzenia grafiki bitmapowej 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 zna podstawy obsługi programu do tworzenia grafiki bitmapowej 

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 

 zna podstawy obsługi programu do tworzenia grafiki bitmapowej 

08 

Podstawowe 
funkcje programu 
do tworzenia i 
edycji grafiki 
bitmapowej. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

 stosuje nieszablonowe pomysły i rozwiązania w reklamie 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 korzysta z pomocy i podręcznika do programu 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 posługuje się podstawowymi narzędziami programu do grafiki 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

bitmapowej 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 posługuje się podstawowymi narzędziami programu do grafiki 
bitmapowej 

09 

Fotomanipulacja, 
edycja zdjęć i 
przetwarzanie 
grafiki bitmapowej. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 korzysta z pomocy i podręcznika do programu 

 korzysta z tutoriali i materiałów w Internecie 

PKZ(A.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie 
technik organizacji reklamy. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 posługuje się oprogramowaniem pomocniczym do obsługi skanera, 
aparatu cyfrowego 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

3) pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy; 

 przetwarza na postać cyfrową grafikę i zdjęcia za pomocą skanera 

 przetwarza i edytuje grafikę w programie do edycji grafiki bitmapowej 

 pozyskuje materiały graficzne z Internetu 

4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i 
tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy; 

 ocenia jakość i przydatność materiału graficznego pod kątem zastosowania 
w reklamie 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 posługuje się oprogramowaniem do obsługi skanera 

 posługuje się programem do edycji grafiki bitmapowej 

10) stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, 
dotyczących tworzenia przekazu reklamowego. 

 przestrzega przepisów ustawy o prawach autorskich przy pozyskiwaniu 
materiałów reklamowych 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

4) stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej; 

 przestrzega przepisów ustawy o prawach autorskich przy pozyskiwaniu 
materiałów reklamowych 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 posługuje się podstawowymi narzędziami programu do grafiki 
bitmapowej 

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych; 

 dobiera materiały graficzne pod kątem wykonywania środków 
reklamowych 

 dobiera odpowiednie narzędzia w programie graficznym stosownie do 
opracowywanego środka reklamowego 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 

 obsługuje skaner 

 korzysta z programu do przetwarzania grafiki bitmapowej przy 
wykonywaniu środków reklamowych 

10 
Digital painting - 
tworzenie grafiki 
bitmapowej 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

 korzysta z pomocy i podręcznika do programu 

 korzysta z tutoriali i materiałów w Internecie 

PKZ(A.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie 
technik organizacji reklamy. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 posługuje się programem do tworzenia grafiki bitmapowej 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 

 posługuje się programem do tworzenia grafiki bitmapowej 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

11 

Projektowanie i 
tworzenie 
materiałów 
reklamowych w 
programie do grafiki 
bitmapowej. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

 stosuje nieszablonowe pomysły i rozwiązania w reklamie 

 postępuje zgodnie z przyjętym wcześniej planem działania, 
harmonogramem prac 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i 
tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy; 

 prezentuje wykonane graficzne materiały reklamowe 

 ocenia jakość materiału graficznego pod kątem zastosowania w reklamie 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 posługuje się programem do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji; 

 projektuje i tworzy środki reklamowe w programie do grafiki bitmapowej 

2) projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy; 

 projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy przy pomocy 
programu do grafiki bitmapowej 

3) stosuje różne formy i środki projektowania reklamy; 

 korzysta z różnorakich narzędzi dostępnych w programie do grafiki 
bitmapowej podczas projektowania i tworzenia środków reklamowych 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 pracuje w programie do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej 

6) prezentuje projekty reklamy produktów i usług. 

 prezentuje projekty środków reklamowych wykonane w programie do 
grafiki bitmapowej 

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

5) dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych; 

 dobiera odpowiednie narzędzia w programie graficznym stosownie do 
opracowywanego środka reklamowego 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 

 wykonuje środki reklamowe przy pomocy programu do grafiki 
bitmapowej 

11) przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków 
reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie. 

 przestrzega standardów jakości przy tworzeniu i edycji grafiki bitmapowej 

12 
Techniki 
poligraficzne i 
podstawy DTP 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

PKZ(A.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie 
technik organizacji reklamy. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

 posługuje się oprogramowaniem pomocniczym do obsługi drukarki 

 posługuje się oprogramowaniem do kompresji danych 

 posługuje się oprogramowaniem do przesyłu i wymiany plików w sieci 
komputerowej i Internecie 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

4) prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i 
tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy; 

 prezentuje wykonane materiały reklamowe w formie dokumentów 
tekstowych i publikacji 

 określa przydatność materiałów tekstowych do wykonania reklamy 

7) dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego; 

 dobiera techniki druku stosowne do potrzeb opracowywanego przekazu 
reklamowego 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 posługuje się oprogramowaniem do składu publikacji 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji; 

 projektuje środki reklamowe w programie do składu publikacji 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

 projektuje środki reklamowe w programie do składu publikacji 

6) prezentuje projekty reklamy produktów i usług. 

 prezentuje wykonane materiały reklamowe w formie dokumentów 
tekstowych i publikacji 

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

4) określa metody i techniki produkcji reklamy; 

 określa techniki druku stosowne do potrzeb opracowywanego przekazu 
reklamowego 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 

 obsługuje drukarkę 

 korzysta z oprogramowania do składu publikacji 

8) przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej; 

 przygotowuje reklamę w programie do składu publikacji 

 przygotowuje materiały reklamowe do druku w zewnętrznej drukarni 

13 

Podstawy 
modelowania i 
tworzenia grafiki 
3D. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 myśli kreatywnie i nowatorsko 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

1. Tworzenie przekazu reklamowego. Uczeń: 

9) stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji 
oraz opracowania przekazu reklamowego; 

 zna podstawy obsługi programu do modelowania i tworzenia grafiki 3D 

2. Projektowanie środków reklamowych. Uczeń: 

1) projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji; 

 projektuje i tworzy środki reklamowe w programie do modelowania i 
grafiki 3D 

5) wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych; 

 zna podstawy obsługi programu do modelowania i tworzenia grafiki 3D 

4. Przygotowywanie środków reklamowych. Uczeń: 

7) obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych 
do wykonywania środków reklamowych; 
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Nr 
działu 

Nazwa działu Osiągnięcia 

 zna podstawy obsługi programu do modelowania i tworzenia grafiki 3D 

8) przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej; 

 przygotowuje reklamę w programie do modelowania i grafiki 3D 

 
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY OBEJMUJĄ: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w 
danej klasie, 

2. prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia, 

3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

4. biegle posługuje się narzędziami programów do tworzenia i edycji grafiki 
wektorowej i bitmapowej, 

5. korzysta z dodatkowych narzędzi i rozwiązań, nie przedstawionych na zajęciach, 

6. wykazuje dużą kreatywność i zaangażowanie podczas tworzenia rysunków, prac i 
projektów środków reklamowych, 

7. twórczo i nowatorsko wykorzystuje swoją zdobytą wiedzę i umiejętności z grafiki 
komputerowej do pracy na rzecz społeczności szkolnej, 

8. posiada bogate port folio swoich prac, 

9. jest czynnie zaangażowany w zajęcia, inicjuje ciekawe ćwiczenia, 

10. w sposób kreatywny wykorzystuje dodatkowe materiały (np. portale, fora 
dyskusyjne) poświęcone grafice komputerowej w swojej pracy, jest aktywnym 
uczestnikiem forum poświęconego zagadnieniom grafiki komputerowej, 
multimediów, itp. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie, 

2. bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, 

3. wykazuje samodzielną pracę, potrafi zastosować wiedzę w praktyce, 

4. bardzo dobrze zna narzędzia programów do tworzenia i edycji grafiki 
komputerowej, swobodnie je stosuje i wykorzystuje, 
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5. posiadaną wiedzę z zakresu grafiki komputerowej swobodnie stosuje w zadaniach 
praktycznych i teoretycznych, 

6. samodzielnie projektuje zaawansowane środki reklamowe, 

7. potrafi samodzielnie odkrywać możliwości narzędzi stosowanych w grafice 
komputerowej 

8. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do pracy na rzecz całej społeczności 
szkolnej, 

9. gromadzi swoje prace, potrafi zaprezentować swoje port folio, 

10. czynnie angażuje się w przebieg zajęć, inicjuje ich tematykę, 

11. korzysta z dodatkowych materiałów (np. portale, fora dyskusyjne) poświęcone 
grafice komputerowej w swojej pracy. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. posiadł niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w 
danej klasie, 

2. dobrze zna i rozumie pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, 

3. dobrze zna narzędzia programów do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, 
stosuje i wykorzystuje je w praktyce, 

4. posiadaną wiedzę z zakresu grafiki komputerowej potrafi zastosować w zadaniach 
praktycznych i teoretycznych, 

5. potrafi używać narzędzi stosowanych w grafice komputerowej, 

6. czynnie angażuje się w przebieg zajęć, 

7. samodzielnie projektuje niezbyt skomplikowane środki reklamowe. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. posiadł niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w 
danej klasie, 

2. w stopniu podstawowym zna i rozumie pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, 

3. zna podstawowe narzędzia programów do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, 
stosuje i wykorzystuje je w praktyce, 

4. posiadaną wiedzę z zakresu grafiki komputerowej częściowo potrafi zastosować w 
zadaniach praktycznych i teoretycznych, 

5. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 
czasami przy pomocy nauczyciela, 

6. popełnia nieliczne błędy merytoryczne, 
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7. częściowo angażuje się w przebieg zajęć,  

8. przy pomocy nauczyciela potrafi samodzielnie odkrywać możliwości narzędzi 
stosowanych w grafice komputerowej, 

9. potrafi używać podstawowych narzędzi stosowanych w grafice komputerowej, 

10. samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela projektuje niezbyt 
skomplikowane środki reklamowe, 

11. popełnione błędy potrafi poprawić z niewielką pomocą nauczyciela. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem 
nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości kontynuowania 
nauki danego przedmiotu, 

2. zna i rozumie niektóre (najważniejsze) pojęcia z zakresu grafiki komputerowej; 

3. rozumie pytania i polecenia; 

4. zna podstawowe narzędzia programów do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, 
z pomocą nauczyciela stosuje i wykorzystuje je w praktyce; 

5. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim i niskim stopniu 
trudności i przy pomocy nauczyciela; 

6. popełnia liczne błędy merytoryczne, 

7. słabo angażuje się w przebieg zajęć, 

8. potrafi używać podstawowych narzędzi stosowanych w grafice komputerowej, 
często z pomocą nauczyciela; 

9. projektuje proste środki reklamowe, często z pomocą nauczyciela, popełnia liczne 
błędy w wykonywanych projektach i zadaniach, 

10. nie zawsze potrafi poprawić popełnione błędy, nawet z pomocą nauczyciela. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w 
danej klasie, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie 
tego przedmiotu, 

2. nie zna pojęć z zakresu grafiki komputerowej; 

3. nie rozumie poleceń i pytań; 

4. w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne; 

5. nie angażuje się w przebieg zajęć, 
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6. nie potrafi wykonać prostych zadań z grafiki komputerowej. 

 

 

V. KRYTERIA I SYSTEM USTALANIA OCENY.  

 Ocena semestralna i końcowa nie stanowi średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, 
gdyż różna jest ich wartość.  

 Ocena semestralna i końcowa jest wyrażana cyfrą w skali 1-6 lub oceną słowną, zgodnie 
z WSO.  

 Ocena semestralna i końcowa jest oceną średnią ważoną, polegającą na traktowaniu 
poszczególnych ocen jako wielokrotności ocen cząstkowych. 

 

Najwyższą wagę mają oceny z: 

 testu, sprawdzianu i wypowiedzi ustnej dotyczącej dużej partii materiału, tzn. 
obejmującej cały dotychczasowy cykl nauczania, 

 projektów środków reklamowych, 

 praktycznej umiejętności korzystania z narzędzi programów do tworzenia i 
przetwarzania grafiki komputerowej podczas zadań wykonywanych na lekcjach – przy 
rysunkach, grafikach i projektach środków reklamowych obejmujących duży zakres 
wiedzy i umiejętności 

Średnią wagę mają oceny z: 

 zadań i projektów obejmujących niewielki wycinek materiału nauczania  

 kartkówek nie zapowiadanych (3 ostatnie lekcje),  

 kartkówek zapowiadanych,  

 odpowiedzi ustnej kończącej jednostkę tematyczną,  

 dłuższej wypowiedzi pisemnej jako zadania domowego lub wykonanego na lekcji. 

Podstawową wagę mają oceny z: 

 zadania domowego (np. wykonanie notatki na dany temat, odpowiedzi na pytania, itp.),  

 aktywność,  
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Sprawdziany, testy, projekty i zapowiadane kartkówki są obowiązkowe. Brak w/w form 
kontroli osiągnięć ucznia równoważny jest z uzyskaniem oceny niedostatecznej. (możliwa 
jest jednorazowa poprawa w/w form kontroli). 

 

 

Opracował: mgr inż. Paweł Dudycz  


