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Czas trwania egzaminu: 240 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY 
ETAP PRAKTYCZNY 

EGZAMINU POTWIERDZAJ=CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
CZERWIEC 2012 

Informacje dla zdaj>cego: 
1. MateriaŽy egzaminacyjne obejmuj>: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treWci> zadania 

i dokumentacj>, zeszyt ze stron> tytuŽow> KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTB 
OCENY. 

2. Sprawda, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony. Sprawda, czy materiaŽy 
egzaminacyjne s> czytelne i nie zawieraj> bŽCdnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak 
stron lub inne usterki w materiaŽach egzaminacyjnych zgŽoW przewodnicz>cemu zespoŽu 
nadzoruj>cego etap praktyczny.  

3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: 

/ wpisz swoj> datC urodzenia,  

/ wpisz swój numer PESEL*.  

4. Na KARCIE OCENY:  

/ wpisz swoj> datC urodzenia,  

/ wpisz swój numer PESEL*,  

/ wpisz symbol cyfrowy zawodu,  

/ zamaluj kratkC z numerem odpowiadaj>cym numerowi zadania,  

/ przyklej naklejkC ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.  

5. Zapoznaj siC z treWci> zadania egzaminacyjnego, dokumentacj> zaŽ>czon> do zadania, 
stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposaceniem. Masz na to 20 minut. Czas ten nie jest 
wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Po upŽywie tego czasu przyst>p do rozwi>zywania zadania. Rozwi>zanie obejmuje 
opracowanie projektu realizacji prac okreWlonych w treWci zadania, wykonanie prac 
zwi>zanych z opracowywanym projektem i sporz>dzenie dokumentacji z ich wykonania. 

7. Zadanie rozwi>zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, 
nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeceli nie nalec> 
do pracy, obwieda lini> i oznacz sŽowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS 
nie bCd> oceniane.  

8. Po rozwi>zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij 
od strony, na której jest miejsce do zapisania tytuŽu pracy. Wszystkie materiaŽy, które 
zaŽ>czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu.  

9. Na stronie tytuŽowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbC stron swojej 
pracy i liczbC sztuk zaŽ>czonych materiaŽów. 

10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTB OCENY przekac zespoŽowi 
nadzoruj>cemu etap praktyczny. 

Powodzenia! 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do 

momentu rozpoczCcia 

egzaminu 

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoW5.



Zadanie egzaminacyjne 

Firma wydawnicza, której jesteW pracownikiem, otrzymaŽa zamówienie na druk 

ulotki reklamowej. 

 Opracuj projekt realizacji prac zwi>zanych z przygotowaniem projektu 

graficznego ulotki, zgodnie ze szkicem wydawniczym i wymaganiami naWwietlarni CtP 

(ZaŽ>cznik 1). 

Wykonaj projekt graficzny ulotki.  

Przygotuj dla drukarni plik otwarty i zamkniCty projektu graficznego ulotki 

i zapisz je w folderze PESEL_ulotka utworzonym na pulpicie komputera (PESEL to 

twój numer pesel). 

Projekt realizacji prac powinien zawiera5: 

1. TytuŽ pracy egzaminacyjnej zgodny z treWci> zadania. 

2. ZaŽocenia do opracowania projektu, wynikaj>ce z treWci zadania i zaŽ>czników. 

3. Wykaz kolejnych czynnoWci, w cyfrowym procesie wytwarzania ulotki, zapisany 

w formie schematu blokowego. 

4. Wykaz programów komputerowych niezbCdnych do opracowania ulotki 

z okreWleniem wykonywanych przy ucyciu tych programów czynnoWci. 

5. Wykaz metod kontroli jakoWci projektowanej ulotki. 

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera5: 

1. Rejestr kolejno wykonywanych czynnoWci, w postaci opisanych zrzutów 

z ekranu, obrazuj>cych wykonywane dziaŽania w wybranym programie 

graficznym, prowadz>ce do: 

a)  przeksztaŽceM dla jednego, wybranego pliku graficznego: 

̇ transformacji barwnej, 

̇ rozdzielczoWci i skalowania, 

̇ kadrowania. 

b) wektoryzacji herbu, 

c) montacu ulotki poprzez: 

̇ ustalenie formatu, spadu, ukŽadu Žamowego,  

̇ ustalenie odstCpu pomiCdzy Žamami i marginesów, 

̇ dobranie kroju pisma, stopnia pisma i interlinii dla dowolnej ramki 

tekstowej. 

2. Opisany zrzut z ekranu potwierdzaj>cy zawartoW5 folderu PESEL_ulotka. 

3. Wydruk opracowanego projektu ulotki w skali 1:1, przygotowanego zgodnie 

z wymaganiami naWwietlarni. 

Do sporz>dzenia rejestru czynnoWci wykorzystaj program Microsoft Word. Na jednej 

stronie o rozmiarze A4, orientacji pionowej, umieW5 dwa opisane zrzuty z ekranu, 

o szerokoWci przynajmniej 14 cm. Kacd> stronC podpisz numerem PESEL. 

Sporz>dzon> dokumentacjC zapisz w folderze PESEL_ulotka i wydrukuj.    
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Do wykonania zadania wykorzystaj: 

ZaŽ>cznik 1.  Wymagania dotycz>ce projektu ulotki. 

ZaŽ>cznik 2.  Szkic wydawniczy z adiustacj>. 

oraz  

zlokalizowany na pulpicie komputera folder o nazwie 311[51]-02-122 zawieraj>cy 

oryginaŽy cyfrowe i materiaŽ tekstowy dostarczone przez Zamawiaj>cego. 

Do wykonania zadania przygotowano:  

–   stanowisko komputerowe z pakietem programów do obróbki grafiki,   

–   drukarkC. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut. 

ZaŽ>cznik 1. 

Wymagania dotycz>ce projektu ulotki 

Projekt nalecy wykona5 zgodnie z zaadiustowanym szkicem wydawniczym 

(ZaŽ>cznik 2.). Do opracowania ulotki nalecy wykorzysta5  dostarczone przez 

Zamawiaj>cego oryginaŽy cyfrowe i materiaŽ tekstowy (folder 311[51]-02-122).  

Nalecy wykona5 transformacjC barwn>, zmianC rozdzielczoWci, skalowanie, 

kadrowanie, ewentualn> korektC barwn> i tonaln> oryginaŽów cyfrowych oraz korektC 

typograficzn> dostarczonego tekstu. Nalecy takce wykona5 wektoryzacjC herbu 

i usun>5 zbCdne tŽo koloru biaŽego. 

NaWwietlarnia CtP przyjmuje pliki zapisane w formacie PDF kompozytowe, 

speŽniaj>ce nastCpuj>ce warunki: spady 5 mm z kacdej strony, rozdzielczoW5 zdjC5 

300 dpi, fonty osadzone w pliku, kolorystyka w standardzie CMYK, wstawione znaki 

ciCcia i pasowania. 
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ZaŽ>cznik 2. 
Szkic wydawniczy z adiustacj> 

Uwaga:  Na szkicu wydawniczym nie zachowano skali 1:1 
Ulotka ma mie5 wymiary okreWlone na szkicu. 
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