
Zawód: introligator  
symbol cyfrowy: 734[02]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. stosować nazwy, pojęcia, określenia z zakresu poligrafii; 
1.2. rozróżniać charakterystyczne cechy procesów oraz operacji introligatorstwa przemysłowego  

i rzemieślniczego; 
1.3. rozróżniać materiały poligraficzne na podstawie właściwości technologicznych i użytkowych oraz 

zakres ich zastosowań; 
1.4. rozróżniać narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w introligatorstwie przemysłowym  

i rzemieślniczym; 
1.5. rozróżniać technologie stosowane w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. dobierać proces technologiczny do wykonywania określonego półproduktu, produktu  

w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym; 
2.2. dobierać materiały do określonego rodzaju produkcji na podstawie parametrów technologicznych  

lub użytkowych wyrobu; 
2.3. obliczać ilość materiałów niezbędnych do wykonania określonego nakładu półproduktów, produktów 

w introligatorstwie przemysłowym i rzemieślniczym; 
2.4. dobierać maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonania produktu lub procesu w introligatorstwie 

przemysłowym i rzemieślniczym; 
2.5. szacować koszty i czas wykonania produktu lub procesu z uwzględnieniem informacji zawartych  

w zamówieniu oraz warunków i specyfiki określonego procesu introligatorskiego. 
3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wykonywania prac introligatorskich; 
3.2. rozróżniać sposoby zabezpieczania arkuszy, zwojów i gotowych druków przed niepożądanym 

wpływem czynników zewnętrznych; 
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac introligatorskich; 
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.5. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac introligatorskich; 
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac 

introligatorskich. 

Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, 

prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 
gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności 
gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, 
bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem 

oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem  

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 



Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  
z tematów: 
 1. Wykonanie obróbki introligatorskiej druków lub opraw introligatorskich zgodnie z dokumentacją 

technologiczną. 
 2. Wykonanie jednostkowych produktów introligatorskich zgodnie z zamówieniem. 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Planowa ć czynno ści zwi ązane z wykonaniem zadania:  
1.1. sporządzić plan działania; 
1.2. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi; 
1.3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze. 

2. Organizowa ć stanowisko pracy:  
2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie  

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej; 
2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu; 
2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. 

3. Wykona ć zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezp ieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska i wykaza ć się umiej ętnościami obj ętymi 
tematami:  
3.1. Wykonanie obróbki introligatorskiej druków lub  opraw introligatorskich zgodnie  

z dokumentacj ą technologiczn ą: 
3.1.1. odczytać z karty technologicznej dane dotyczące wykonywanego zadania; 
3.1.2. przeprowadzić regulację maszyn i urządzeń w introligatorni przemysłowej; 
3.1.3. wykonać obróbkę introligatorską druków zgodnie z dokumentacją technologiczną; 
3.1.4. wykonać oprawy introligatorskie zgodnie z dokumentacją technologiczną; 
3.1.5. kontrolować przebieg procesu i korygować parametry pracy maszyn; 
3.1.6. posłużyć się narzędziami i przyrządami; 
3.1.7. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 
3.1.8. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.1.9. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić i zakonserwować maszyny, narzędzia i sprzęt, 

rozliczyć materiały, zagospodarować odpady. 
3.2. Wykonanie jednostkowych produktów introligator skich zgodnie z zamówieniem:  

3.2.1. dobrać technologię wykonania określonego produktu introligatorskiego; 
3.2.2. przeprowadzić regulację urządzeń; 
3.2.3. wykonać jednostkowe produkty introligatorskie; 
3.2.4. posłużyć się narzędziami i przyrządami; 
3.2.5. kontrolować jakość prac i usuwać usterki; 
3.2.6. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 
3.2.7. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.2.8. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić i zakonserwować maszyny, narzędzia i sprzęt, 

rozliczyć materiały, zagospodarować odpady. 
4. Prezentowa ć efekt wykonanego zadania:  

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania; 
4.2. ocenić jakość wykonanego zadania. 

Niezbędne wyposa żenie stanowisk do wykonania zada ń egzaminacyjnych obj ętych tematami:  

1. Wykonanie obróbki introligatorskiej druków lub o praw introligatorskich zgodnie z dokumentacj ą 
technologiczn ą 
Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Ustawienie maszyn, oświetlenie, wentylacja pomieszczenia, drogi transportowe 
zgodne z normami. W pobliżu maszyn wydzielone strefy przeznaczone do gromadzenia półproduktów przed  
i po obróbce na danej maszynie. W pomieszczeniu znajduje się regał na materiały pomocnicze, części zamienne 
i narzędzia oraz wydzielona strefa przeznaczona do magazynowania druków. Kosze lub stojaki do worków  
na ścinki i makulaturę. Maszyny i urządzenia: zestaw maszyn, agregatów, linii potokowych do wykonywania 
procesów introligatorskich, agregat łączenia klejowego, maszyny i urządzenia do obróbki wkładów i opraw. 
Narzędzia i sprzęt: zestawy narzędzi do maszyn, wózki transportowe, podnośniki paletowe, regały na części 
wymienne i materiały introligatorskie, przymiar liniowy, kalkulator. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. 
Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 
 
 



2. Wykonanie jednostkowych produktów introligatorsk ich zgodnie z zamówieniem  
Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Ustawienie maszyn, oświetlenie, wentylacja zgodne z normami. W pobliżu maszyn 
wydzielone strefy przeznaczone do gromadzenia półproduktów przed i po obróbce na danej maszynie.  
W pomieszczeniu znajduje się regał na materiały introligatorskie, części zamienne i narzędzia. Stoły 
introligatorskie przeznaczone do wykonywania ręcznych procesów. Kosze lub stojaki do worków na ścinki  
i makulaturę. Maszyny, urządzenia i przyrządy do wykonywania rzemieślniczych prac introligatorskich. 
Narzędzia i sprzęt: zestawy narzędzi do maszyn, zestaw narzędzi introligatorskich, zaciski introligatorskie, 
kalkulator, przymiar liniowy, regały na części i materiały introligatorskie. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. 
Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


