
Podstawy projektowania graficznego i publikacji  
 

Ocena Wymagania edukacyjne 

Uczeń: 

niedostateczny  nie opanował minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania; 

 nie zna podstawowych zasad składania i łamania tekstów; 

 nie potrafi ustalić parametrów layout publikacji; 

 nie potrafi zwymiarować projektu opakowania  i stworzy projektu siatki 

opakowania; 

dopuszczający  zna pojęcie składu tekstu;  

 potrafi wymienić rodzaje składów tekstu; 

 zna pojęcie łamania tekstu; 

 zna pojęcie DTP;  

 zna pojęcie layoutu;  

 wymienia rodzaje opakowań;  

 zna dwa rodzaje układów tekstu (graficzny i typograficzny); 

 zna pojęcie akapitu;  

 zna pojęcie odstępu i rozbijania wiersza;  

 zna znaki interpunkcyjne będące częścią tekstu o charakterze gładkim; 

 zna pojęcie przypisu w tekście; 

 wymienia rodzaje tabel będące częścią tekstu o charakterze utrudnionym; 

dostateczny  rozróżnia składy tekstu; 

 potrafi określić cele składu i łamania tekstu; 

 wymienia czynności pracownika DTP; 

 wymienia programy używane do składu tekstu; 

 dobiera narzędzia do łamania tekstu; 

 klasyfikuje opakowania; 

 wymiaruje opakowanie zgodnie z założeniami technologicznymi; 

 rozróżnia układ graficzny od typograficznego; 

 charakteryzuje różne sposoby wyrażania tekstu przeznaczonego do składu; 

 zna normy obowiązujące przy ustalaniu wielkości odstępów;  

 zna zasady dzielenia i przenoszenia wyrazów;  

 wymienia 11 znaków interpunkcyjnych używanych w języku polskim;  

 wymienia rodzaje wyróżnień stosowanych w tekście gładkim;  

 rozróżnia dwa rodzaje przypisów;  

 zna zasady obowiązują przy składzie tabel; 

dobry  wskazuje wady i zalety różnych rodzajów składu tekstów; 

 stosuje narzędzia do łamania tekstu; 

 ustala parametry layoutu publikacji;  

 tworzy layout publikacji zgodnie z zasadami kompozycji;  

 poprawnie wymiaruje projekt opakowania; 

 tworzy projekty siatek opakowań; 

 wskazuje różnice między układem graficznym a typograficznym tekstu;  

 stosuje poprawnie akapity przy składaniu i łamaniu tekstu; 

 stosuje zasady odstępów międzyliterowych, międzywyrazowych oraz 

interlinii w składzie gładkim;  

 stosuje zasady obowiązujące przy dzieleniu i przenoszeniu wyrazów; 

 zna zasady stosowania znaków interpunkcyjnych w składzie tekstu; 

 wymienia zasady stosowania wyróżnień w tekście;  

 zna zasady ustalania hierarchii tytułów;  

 stosuje zasady składu przypisów i objaśnień;  



 zna zasady składu spisów treści  

 zna zasady składu bibliografii 

 zna zasady składu skorowidzów (indeksów) 

 zna podstawowe zasady składu w językach obcych   

 zna rodzaje tabel i co jest charakterystyczne dla ich podstawowych 

elementów; 

Bardzo dobry  stosuje poprawnie zasady łamania tekstu przy tworzeniu layoutu publikacji 

zgodnie z zasadami kompozycji; 

 wykorzystuje poprawnie zasady tworzenia makiety  

 poprawnie ustala parametry layoutu publikacji zgodnie z wytycznymi;  

 projektuje graficzne akcydensy zgodnie ze szkicem technologicznym;  

 projektuje graficzne publikacje zwarte zgodnie z założeniami technologicznymi  

 wykonuje projekty opakowań;  

 potrafi wskazać najczęstsze błędy łamania tekstu;  

 przestrzega zasad w składzie tekstowym w odniesieniu do odstępów 

międzyliterowych, międzywyrazowych oraz międzywierszowych;  

 przestrzega reguł podczas dzielenia i przenoszenia wyrazów; 

 stosuje zasady stosowania znaków interpunkcyjnych w składzie tekstu; 

 poprawnie stosuje wyróżnienia w tekście;  

 poprawnie stosuje wielostopniowy podział tekstu i hierarchii poszczególnych 

partii materiału; 

 stosuje zasady składu spisów treści; 

 stosuje zasady składu bibliografii; 

 stosuje zasady składu skorowidzów (indeksów); 

 zna zasady składu w językach obcych;  

 wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy składem tekstu obowiązującym w 

języku angielskim, niemieckim i francuskim;  

 stosuje zasady obowiązujące przy składzie tabel; 

 stosuje zasady, którymi należy się kierować przy formatowaniu składu wzorów 

   matematycznych; 

 stosuje zasady, które należy uwzględnić przy formatowaniu składu wzorów 

chemicznych sumarycznych i strukturalnych; 

 zna znaki charakterystyczne dla składu tekstu matematycznego; 

 zna charakterystyczne cechy składu utworów poetyckich i scenicznych; 

 stosuje zasady obowiązują przy składzie wydawnictw leksykograficznych; 

celujący  wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program nauczania; 

 biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych z programu nauczania oraz wykonuje zadania wykraczające poza 

program tej klasy wykorzystując wiedzę z innych źródeł; 

 
 


