
Grafik
komputerowy

Informacja o zawodzie

Planuj¹c karierê 

zawodow¹:

• pomyœl, co lubisz robiæ,

• ustal, jakie posiadasz umiejêtnoœci,

• zastanów siê, jakie masz

zdolnoœci i predyspozycje,

• uwzglêdnij, jak spêdzasz

swój czas wolny,

• weŸ pod uwagê ulubione

przedmioty w szkole,

• nie zapomnij o swoim hobby,

• rozejrzyj siê na rynku pracy,

• odpowiedz sobie

KIM CHCESZ BYÆ ZA 10 LAT?

Materia³ opracowany przez
Dolnoœl¹skie Centrum Informacji Zawodowej

i Doskonalenia Nauczycieli w Wa³brzychu
i Warmiñsko-Mazurski

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Publikacja sfinansowana ze œrodków

Rz¹dowego Programu 

"Pierwsza Praca"

w ramach realizacji projektu

Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej 

Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl

Pomoc uzyskasz 

w wyspecjalizowanych 

jednostkach:

• Centrum Edukacji i Pracy

M³odzie¿y OHP:

- Mobilne Centrum Informacji

Zawodowej,

- M³odzie¿owe Biuro Pracy,

- Klub Pracy OHP,

• Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna,

• Centrum Informacji i Planowania

Kariery Zawodowej,

• SZOK (Szkolny Oœrodek Kariery),

• Powiatowy Urz¹d Pracy,

• Klub Pracy (przy Powiatowym

Urzêdzie Pracy, Oœrodku Pomocy

Spo³ecznej, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie i instytucjach 

pozarz¹dowych),

• Gminne Centrum Informacji,

• Akademickie Biuro Karier,

• Prywatna Agencja Poœrednictwa

Pracy.

OdwiedŸ równie¿ strony internetowe:

www.1praca.gov.pl

www.mgip.gov.pl



Funkcje i zadania:

    Grafik komputerowy zajmuje siê tworzeniem 
materia³ów reklamowych i przygotowaniem 
publikacji do druku. Mo¿e byæ to reklama 
w prasie, telewizji, internecie, ksi¹¿kach, 
folderach, ulotkach, albo na plakatach, 
billbordach. Zajmuje siê tak¿e tworzeniem 
etykiet na opakowaniach produktów, mate-
ria³ów reklamowych i wizytówek. 

W zale¿noœci od wielkoœci zak³adu grafik:

• obs³uguje drukarki laserowe, skanery, urz¹-
dzenia steruj¹ce, i in.;

• dobiera jakoœæ i rodzaj papieru do zlecenia 
oraz technikê druku;

• tworzy grafikê wektorow¹ (znaki firm, wy-
kresy, rysunki itp.);

• dobiera do tekstu czcionkê, interliniê, styl, 
wielkoœæ wciêæ akapitowych, sposób usta-
wienia tytu³ów i œródtytu³ów publikacji;

• wykonuje sk³ad komputerowy publikacji 
(format, zdjêcia, itp.);

• przygotowuje wydruk do pierwszych korekt;

• przygotowuje wyci¹gi barwne (diapozytywy 
lub negatywy) na kliszach przez naœwietlanie 
w czterech podstawowych kolorach lub kolo-
rach specjalnych;

• wykonuje pomiar na wyci¹gach barwnych 
(„krycie”, „kalibracje”);

• wykonuje odbitki próbne i przedstawia 
klientowi do akceptacji kolorystycznej;

• kalkuluje us³ugê poligraficzn¹.

Predyspozycje do zawodu:

   Od grafika komputerowego wymaga siê, by 
posiada³:

• znakomit¹ znajomoœæ obs³ugi komputera 
i programów graficznych:

• Adobe Photoshop,
• Adobe Ilustrator,
• QuarkXpress,
• Corel Draw;

• dobr¹ znajomoœæ jêzyka angielskiego;

• zdolnoœæ koncentracji, spostrzegawczoœci, 
rozró¿niania barw, zrêcznoœci r¹k i palców;

• umiejêtnoœci techniczne i plastyczne 
(rysowanie, malowanie);

• umiejêtnoœæ projektowania, planowania;

• ³atwoœæ nawi¹zywania i podtrzymywania 
kontaktów z klientami i wspó³pracownikami;

• odpornoœæ na stres i szybkie tempo pracy;

• cierpliwoœæ, samokontrolê;

• dok³adnoœæ – efekt jego pracy oceniany jest 
przez wiele osób;

• bogat¹ wyobraŸniê.

Mo¿liwoœci zdobycia 

zawodu:

   W tym zawodzie mo¿na znaleŸæ wielu samo-

uków ze œrednim wykszta³ceniem, którzy po 

nocach czytaj¹ ksi¹¿ki bran¿owe i siedz¹ przy 

komputerze. Dla pracodawcy idea³em by³aby 

osoba o uzdolnieniach plastycznych i kompute-

rowych, która stworzy³aby pod wzglêdem este-

tycznym projekt i prze³o¿y³a tê wizjê na dysk. 

Podstawê stanowi¹ zatem umiejêtnoœci i zapa³ 

do pracy.

   Wykszta³cenie bran¿owe coraz czêœciej osoby 

zainteresowane zdobywaj¹ na ró¿nego rodzaju 

kursach kwalifikacyjnych.

Wiêcej szczegó³ów znajdziesz 
w teczce informacji o zawodzie
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