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Załącznik 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU 

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 

 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki 

pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w  wymiarze 6 tygodni (240 godzin). 

Praktyki zawodowe powinny być podzielone na 3 etapy: 80 godzin w ramach kwalifikacji: 

A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania, 80 godzin w ramach 

kwalifikacji: A.25. Wykonanie i realizacja projektów multimedialnych, 80 godzin w ramach 

kwalifikacji: A.55. Drukowanie cyfrowe. 

źródło: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 

technik cyfrowych procesów graficznych 311911 

 

 

 

 

L

p. 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

Klasa 
Liczba godzin w 

okresie nauczania 

I II III IV Tygodnio

wo 
Łącznie 

I II I II I II I II 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 

6. Przygotowanie do drukowania 5 5 3 3         8 240 

7. Projekty multimedialne     3 3 3 3     6 180 

8. Drukowanie cyfrowe         6 6 3  3 9 270 

Łączna liczba godzin 5 6 9 3 23 690 

Praktyki zawodowe  
2 tyg. 

(80 

godz.) 

4 tyg. 
(160 

godz.) 

 2,5 240 

 

 

 USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 PKZ(A.l)(8)1 zastosować program komputerowy wspomagający łączenie obrazów 

w panoramę; 

 PKZ(A.l)(8)2 zastosować program komputerowy wspomagający łączenie obrazów w 

plik HDR; 

 PKZ(A.l)(8)3 zastosować program komputerowy wspomagający łączenie obrazów w 

celu zwiększenia głębi ostrości; 

 PKZ(A.l)(8)4 zastosować program komputerowy wspomagający przetwarzanie obrazu 

bitmapowego na obraz wektorowy; 
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 PKZ(A.l)(8)5 rozróżnić programy komputerowe do obróbki grafiki, tworzenia 

animacji i efektów specjalnych; 

 PKZ(A.l)(8)6 wyznaczyć zestaw oprogramowania do realizacji prezentacji 

multimedialnej internetowego projektu multimedialnego; 

 

Praktyka w klasie II 

80 godzin w ramach kwalifikacji: A.25. Wykonanie i realizacja projektów 

multimedialnych 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 A.25.2(2)1 wykonać prezentację w trybie offline; 

 A.25.2(2)2 wykonać prezentację w trybie online; 

 A.25.2(2)3 wykonać prezentację dla urządzeń mobilnych; 

 A.25.2(2)4 eksportować wykonane prezentację do różnych formatów; 

 A.25.2(4)1 wykonać statyczne projekty multimedialne do publikacji w Internecie; 

 A.25.2(4)2 wykonać dynamiczne projekty multimedialne do publikacji w Internecie; 

 A.25.2(4)3 wykonać projekt multimedialny w oparciu o system CMS; 

 A.25.2(6)1 wykonać konfigurację usług hostingowych do publikacji internetowego 

projektu multimedialnego; 

 A.25.2(6)2 wykonać publikację internetowego projektu multimedialnego; 

 A.25.2(6)3 wykonać aktualizację internetowego projektu multimedialnego; 

 A.25.2(6)4 wykonać archiwizację internetowego projektu multimedialnego; 

Materiał nauczania 

A.25 

 Wykonywanie statycznych witryn internetowych. 

 Wykonywanie dynamicznych witryn internetowych. 

 Konfigurowanie usług hostingowych. 

 Publikowanie internetowych projektów multimedialnych. 

 Aktualizowanie internetowych projektów multimedialnych. 

 Archiwizowanie internetowych projektów multimedialnych. 
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Zalecane metody dydaktyczne 

Praktyki wymagają stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem metody projektu. Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędnych do 

wykonania zadania, a uczniowie mają możliwość pracy samodzielnej i zespołowej. 

 

Stanowisko pracy 

 stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem 

operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu, oprogramowaniem do tworzenia 

i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia i edycji 

plików PDF 

 

Praktyka w klasie III 

 

80 godzin w ramach kwalifikacji: A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do 

procesu drukowania 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 A.54.2(3)1 składać teksty gładkie za pomocą specjalistycznego oprogramowania; 

 A.54.2(3)2 składać teksty utrudnione za pomocą specjalistycznego oprogramowania; 

 A.54.2(3)3 łamać książki i broszury za pomocą specjalistycznego oprogramowania; 

 A.54.2(3)4 łamać gazety i czasopisma za pomocą specjalistycznego oprogramowania; 

 A.54.2(8)1 zweryfikować prace graficzne pod kątem przygotowania do naświetlenia 

lub drukowania; 

 A.54.2(8)2 wykonać pliki postscriptowe do naświetlenia lub drukowania; 

 A.54.2(8)3 wykonać pliki PDF do naświetlenia lub drukowania; 

 A.54.2(8)4 zweryfikować pliki produkcyjne pod kątem prawidłowości wykonania; 

 A.54.2(9)1 wykonać impozycje akcydensów zgodnie z założeniami technologicznymi; 

 A.54.2(9)2 wykonać impozycje publikacji zgodnie z założeniami technologicznymi; 

 A.54.2(10)1 wykonać wydruki próbne metodami analogowymi; 

 A.54.2(10)2 wykonać wydruki próbne metodami cyfrowymi; 

 A.54.2(10)3 zweryfikować wydruki próbne w stosunku do założeń technologicznych; 
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 A.54.2(12)1 posłużyć się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w poligraficznych 

procesach przygotowawczych; 

 A.54.2(12)2 posłużyć się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w procesach 

drukowania; 

 A.54.2(12)3 posłużyć się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w procesach 

introligatorskich i wykończeniowych; 

 

80 godzin w ramach kwalifikacji: A.55. Drukowanie cyfrowe 

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 A.55.1(8)3 dokonać oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów 

cyfrowej maszyny drukującej; 

 A.55.1(8)4 wydrukować nakład na cyfrowej maszynie drukującej; 

 A.55.1(12)1 przygotować materiały do introligatorskiej obróbki wykończeniowej 

wydruków cyfrowych; 

 A.55.1(12)2 obsłużyć maszyny i urządzenia do obróbki wykończeniowej wydruków 

cyfrowych; 

 A.55.2(7)3 dokonać oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów 

cyfrowej maszyny wielkoformatowej; 

 A.55.2(7)4 wydrukować nakład na cyfrowej maszynie wielkoformatowej; 

 A.55.2(8)1 przygotować materiały do obróbki wykończeniowej wydruków 

wielkoformatowych; 

 A.55.2(8)2 obsłużyć maszyny i urządzenia do obróbki wykończeniowej wydruków 

wielkoformatowych; 

 A.55.2(10)1 przygotować elementy systemów wystawienniczych wydruków 

wielkoformatowych; 

 A.55.2(10)2 dokonać ekspozycji wydruków wielkoformatowych. 

 

Materiał nauczania 

A.54  i  A.55 

 Obsługiwanie komputerowych programów do grafiki bitmapowej i wektorowej. 

 Obsługiwanie programów do impozycji. 

 Obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych w procesach poligraficznych. 

 Obsługa cyfrowych maszyn drukujących. 
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 Obsługa maszyn i urządzeń do introligatorskiej obróbki wykończeniowej wydruków 

cyfrowych. 

 

Zalecane metody dydaktyczne 

Praktyki wymagają stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem metody projektu. Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędnych do 

wykonania zadania, a uczniowie mają możliwość pracy samodzielnej i zespołowej. 

 

 

Stanowisko pracy 

 stanowiska komputerowe do obsługi cyfrowych urządzeń drukujących (jedno 

stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej 

i Internetu, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i 

wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia i edycji plików PDF; oprogramowaniem 

do wykonywania impozycji; urządzenia do drukowania cyfrowego wraz z jednostką 

sterującą i oprogramowaniem (jedno dla ośmiu uczniów); urządzenia do drukowania 

wielkoformatowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem (jedno dla ośmiu 

uczniów); urządzenia do krojenia druków (jedno dla ośmiu uczniów), bigówkę (jedną 

dla piętnastu uczniów), zszywarkę drutem (jedną dla piętnastu uczniów), laminarkę 

rolową (jedną dla piętnastu uczniów);  

 stanowisko do oceny wydruków cyfrowych (jedno dla piętnastu uczniów); przyrządy 

kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla czterech uczniów); wzorniki barw, wzorniki 

podłoży do druku cyfrowego oraz wielkoformatowego, przykładowe wydruki cyfrowe 

i wielkoformatowe, przykładowe systemy wystawiennicze. 

 

UWAGI O REALIZACJI 

 

Celem realizacji programu praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębianie wiedzy 

i umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. 

W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności 

wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Wskazane jest, aby praktyka zawodowa odbywała się w przedsiębiorstwach stosujących 

współczesne techniki i technologie oraz dysponujących odpowiednią bazą techniczną. Mogą 

to być między innymi: oficyny wydawnicze (A.54 i A.55), drukarnie stosujące technologie 
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cyfrowe (A.54 i A.55), przedsiębiorstwa projektujące i programujące strony internetowe 

(A.25), opracowujące animacje (A.25), klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne (A.25). 

Szkoła ustala szczegółowy program praktyki i harmonogram zajęć. Wskazane jest 

dostosowywanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do specyfiki 

przedsiębiorstwa. 

W trakcie realizacji programu należy zwracać uwagę na procedury i zasady pracy 

obowiązujące w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim na tematykę programową dotyczącą 

planowania i organizacji pracy oraz sposobu wykonania zadań. Bardzo ważne jest 

kształtowanie umiejętności rzetelnego, dokładnego i poprawnego wykonywania 

powierzonych zadań. Niezależnie od miejsca odbywania praktyki, techniczno-

organizacyjnych możliwości przedsiębiorstwa, zajęcia powinny być prowadzone 

z zastosowaniem metody ćwiczeń praktycznych w grupie liczącej 2 – 3 uczniów. 

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań praktycznych należy zapoznać uczniów 

z obowiązującymi w przedsiębiorstwie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Wskazane jest, aby podczas praktyki uczniowie poznali pracę wszystkich działów 

przedsiębiorstwa oraz wykonywali zadania na różnych stanowiskach pracy. W trakcie 

praktyki zawodowej uczniowie powinni poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Uczniowie powinni dokumentować przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyki 

 

 

 


