
 

 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie przekazu reklamowego 
Oznaczenie kwalifikacji: PGF.07 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

      Czas trwania egzaminu: 180 minut.                        PGF.07-01-22.06-SG 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

− swój numer PESEL*, 

− oznaczenie kwalifikacji, 

− numer zadania, 

− numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji  

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
 
 
 

 
Układ graficzny 
© CKE 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
2019 
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Zadanie egzaminacyjne  

 

Na zamówienie firmy z branży farmaceutycznej VITALPOL: 

− wykonaj projekt logo, 

− zaprojektuj wybrane elementy księgi znaku dla wykonanego logo, 

− opracuj tekst przeznaczony do publikacji w mediach społecznościowych. 

 

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym w komputer z niezbędnym 

oprogramowaniem. 

 

Do rozwiązania zadania wykorzystaj pliki zawarte w skompresowanym folderze Vitalpol, znajdującym się na 

pulpicie komputera oraz informacje zawarte w arkuszu egzaminacyjnym.  

 

Hasło do folderu Vitalpol: Zdrowie_2022 

 

Utworzone dokumenty, będące rezultatami pracy zapisz na pulpicie komputera w folderze o nazwie będącej 

Twoim numerem PESEL.  

 

Rezultaty zapisz na płycie CD/DVD w folderze opisanym swoim numerem PESEL w plikach o nazwach:  

− PESEL_logo 

− PESEL_elementy księgi 

− PESEL_tekst 

 

Po nagraniu płyty zgłoś przez podniesienie ręki chęć sprawdzenia nagranej przez siebie płyty na stanowisku 

do sprawdzania nagranych płyt CD/DVD. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN podejdź do stanowiska 

i sprawdź jakość nagrania poprzez otwarcie każdego pliku nagranego na płytę. W przypadku negatywnego 

wyniku pierwszej próby sprawdzenia masz możliwość ponownego nagrania płyty CD/DVD i sprawdzenia 

jakości nagrania. Sprawdzoną płytę opisz swoim numerem PESEL i pozostaw wraz z arkuszem 

egzaminacyjnym na swoim stanowisku.  
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Wytyczne dotyczące projektu logo 

Logo należy wykonać w programie do tworzenia grafiki wektorowej, a jego wszystkie elementy mają być 
zamienione na krzywe Beziera. 

Wytyczne do utworzenia pliku: 

− rozdzielczość 300 ppi,  

− tryb barwny RGB. 

Projekt logo wykonaj według wzoru: 

 
Projekt logo zawiera: 

− kolory:  
o dominujący RGB (87, 167, 179) 
o uzupełniający RGB (93,103,175) 

− grafikę: 
o przedstawiającą lek w kapsułkach, pochodzącą z pliku obrazki do logo.pdf z folderu Vitalpol 
o umieszczoną w środkowej części projektu 

− nazwę firmy VITALPOL: 
o umieszczoną w górnej części logo 
o zapisaną krojem pisma Times New Roman o parametrach: 36 pkt, pogrubiony, wersaliki, 

kolorystyka RGB (255, 255, 255) 

− napis „od 1970”  
o umieszczony w dolnej części projektu 
o wykonany krojem pisma Times New Roman o parametrach: 24 pkt, pogrubiony, minuskuły, 

kolorystyka RGB (255, 255, 255) 
 

Gotowy projekt logo zapisz jako PESEL_logo.pdf w utworzonym na pulpicie komputera folderze 

PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). 
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Wytyczne dotyczące elementów księgi znaku 

Wykonane projekty elementów księgi znaku należy zapisać w postaci wielostronicowego dokumentu 

w formacie PDF. 

STRONA 1 

− prezentacja wykonanego logo wraz z podaniem wykorzystanej kolorystyki, 

− opis wykorzystanych elementów graficznych (kwadrat, data, lek w kapsułkach) z krótkim 
uzasadnieniem, 

− prezentacja logo w wersji achromatycznej (skala szarości), 

STRONA 2 

− prezentacja logo wraz z wyznaczonym polem ochronnym znaku z zastosowaniem odpowiedniego 
wymiarowania.  

Ustalając pole ochronne wokół znaku należy posłużyć się jednostką podstawową „a”, którą jest wysokość 
literki „O” z nazwy firmy VITALPOL w logo. Pole ochronne stanowi wielkość 2 × 𝑎 

 
STRONA 3 

− dwa przykłady użycia logo na tłach jednolitych, 

− jeden przykład użycia logo na tle niejednolitym z wykorzystaniem obrazu z pliku tlo_niejednolite.jpg 
z folderu Vitalpol,  

− jeden przykład użycia logo w nieprawidłowy sposób (zastosowanie deformacji). 

Wytyczne do utworzenia pliku: 

− rozdzielczość 300 ppi,  

− tryb barwny RGB. 

Gotowy dokument z elementami księgi znaku zapisz jako PESEL_elementy księgi.pdf w utworzonym 
na pulpicie komputera folderze PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). 
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Wytyczne dotyczące tekstu przeznaczonego do publikacji w mediach społecznościowych 

Tekst do mediów społecznościowych powinien zawierać: 

− nie więcej niż 50 wyrazów wraz ze spójnikami, 

− nazwę firmy: VITALPOL, 

− informację o branży,  

− nawiązanie do wykorzystanej kolorystyki, 

− zachętę do odwiedzenia strony internetowej,  

− słowa kluczowe: „zdrowie pacjentów” i „leki najnowszej generacji”. 
 

Gotowy dokument tekstowy przeznaczonym do publikacji w mediach społecznościowych zapisz jako 
PESEL_tekst w utworzonym na pulpicie komputera folderze PESEL (PESEL to Twój numer PESEL). 

 
 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

− projekt logo w plik PESEL_logo.pdf,  

− elementy księgi znaku w pliku PESEL_elementy księgi.pdf, 

− tekst przeznaczony do publikacji w mediach społecznościowych w pliku PESEL_tekst. 
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Wypełnia zdający 

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL
której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona. 

Wypełnia Przewodniczący ZN 

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

……………………………… 
 Czytelny podpis Przewodniczącego ZN 

 ,
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