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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności  
z zakresu waŜnego i trudnego fragmentu przygotowalni poligraficznej jakim jest ogólnie 
pojęta impozycja i proofing. Wiadomości i umiejętności z tej dziedziny zostały określone  
w programie jednostki modułowej 311[28].Z2.04 Wykonanie impozycji i proofingu. Jest to 
jednostka modułowa zawarta w module Poligraficzne procesy przygotowawcze (schemat 
układu jednostek modułowych przedstawiony jest na stronie 4 tego poradnika). 

Tak jak kaŜda jednostka modułowa, równieŜ i ta ma ściśle określone cele kształcenia, 
materiał nauczania oraz wskazania metodyczne do realizacji programu. 

W poradniku znajdziesz: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, 
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia załoŜonych celów 

kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w jednostce modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie 

materiału całej jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą. 

Treść programu jednostki modułowej zawiera podstawowe zagadnienia związane  
z przygotowaniem złoŜonej i złamanej wcześniej pracy do naświetlania, wykonaniem odbitek 
próbnych, korektą oraz finalnie z naświetleniem form kopiowych lub ewentualnie drukowych. 

Jednostka modułowa Wykonanie impozycji i proofingu została podzielona na trzy 
rozdziały. Najwięcej miejsca zajmują zagadnienia dotyczące: 
– przygotowania do naświetlania oraz impozycji pracy, 
– proofingu i korekty wykonanych prac, 
– sporządzania plików drukowych oraz naświetlania prac. 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczeń odpowiedz na pytania sprawdzające, które są 
zamieszczone w kaŜdym rozdziale, po materiale nauczania. Udzielone odpowiedzi pozwolą 
Ci sprawdzić czy jesteś dobrze przygotowany do wykonywania zadań. 

Po zakończeniu realizacji programu tej jednostki modułowej nauczyciel sprawdzi Twoje 
wiadomości i umiejętności za pomocą testu pisemnego. Abyś miał moŜliwość dokonania 
ewaluacji swoich działań rozwiąŜ przykładowy test sumujący zamieszczony na końcu 
poniŜszego poradnika. 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– posługiwać się terminologią poligraficzną, 
– posługiwać się podstawowymi miarami poligraficznymi, 
– określać podstawowe szeregi i formaty wyrobów papierniczych, 
– charakteryzować poligraficzne procesy przygotowawcze, 
– określać sposoby wykonania form kopiowych, 
– charakteryzować urządzenia tradycyjnej i współczesnej przygotowalni poligraficznej, 
– charakteryzować naświetlarki CtF oraz CtP, 
– charakteryzować drukarki komputerowe stosowane w DTP, 
– charakteryzować urządzenia do proofingu, 
– dobierać urządzenia do przenoszenia i archiwizowania danych, 
– charakteryzować warstwy kopiowe stosowane w płytach presensybilizowanych, 
– charakteryzować warstwy kopiowe form CTP, 
– wypełniać zlecenie naświetlenia filmów CtF, 
– wypełniać zlecenie naświetlenia form CtP, 
– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu densytometrii, 
– mierzyć gęstość optyczną w świetle przepuszczonym i odbitym, 
– charakteryzować sposoby wykonania barwnych odbitek próbnych, 
– charakteryzować etapy obróbki materiałów światłoczułych „na mokro”, 
– współpracować w grupie i indywidualnie, 
– analizować i wyciągać wnioski, 
– oceniać swoje umiejętności, 
– uczestniczyć w dyskusji, 
– przygotować prezentację, 
– prezentować siebie i grupę w której pracujesz, 
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– wykonać wydruki próbne z zastosowaniem drukarek komputerowych, 
– wykonać korektę tekstów z zastosowaniem znaków korektorskich, 
– sprawdzić zgodność załoŜeń typograficznych i graficznych z wydrukami próbnymi, 
– zweryfikować jakość i parametry technologiczne skanów, 
– dobrać kolory oraz zweryfikować elementy kolorystyczne zastosowane w pracy, 
– zadecydować o miejscu i wielkości nadlewek, 
– zadecydować o połoŜeniu oraz wielkości elementów „na spad”, 
– wyszukać i zaznaczyć elementy wykonywane nadrukiem, 
– zadecydować o sposobie rozmieszczenia uŜytków, 
– zadecydować o połoŜeniu i wielkości „wycinek”, 
– dokonać montaŜu elektronicznego róŜnego typu produktów poligraficznych, 
– zadecydować o potrzebie i sposobie wykonania montaŜu klasycznego, 
– wykonać pliki postscriptowe na określone urządzenie zewnętrzne, 
– dobrać liniaturę rastra zgodnie z potrzebami technologicznymi, 
– umieścić elementy dodatkowe na formie kopiowej w sposób automatyczny, 
– umieścić elementy dodatkowe na montaŜu klasycznym w sposób ręczny, 
– wykonać pliki typu .pdf przeznaczone do impozycji, 
– przenieść plik postscriptowy do urządzenia zewnętrznego, 
– zrastrować plik postscriptowy w programie RIP, 
– wykonać automatyczną impozycję plików PDF, 
– obsłuŜyć i zakonserwować naświetlarkę do filmów CtF oraz CtP, 
– skontrolować przebieg automatycznego wywoływania filmów i płyt, 
– obsłuŜyć i zakonserwować wywoływarkę automatyczną, 
– zweryfikować wizualnie jakość naświetleń na filmach i płytach CtP, 
– zmierzyć gęstość optyczną naświetlonych filmów CtF oraz płyt CtP, 
– zadecydować o sposobie wykonania odbitek próbnych, 
– wykonać próbne odbitki barwne metodami cyfrowymi i analogowymi, 
– zweryfikować jakość przygotowalni poligraficznej, 
– zabezpieczyć wykonane formy kopiowe i drukowe. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Przygotowanie do naświetlania oraz impozycja pracy 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Wykonanie składu tekstów, wprowadzenie materiału ilustracyjnego oraz złamanie stronic 
nie kończy prac nad publikacją odbywających się w przygotowalni poligraficznej. NaleŜy 
wykonać jeszcze wiele operacji i czynności technologicznych, których celem jest wykonanie 
prawidłowej formy kopiowej lub drukowej. NaleŜą do nich między innymi: 
– Przygotowanie pracy do naświetlania – jest to szereg czynności podejmowanych na 

poziomie przygotowalni, które ułatwiają proces drukowania i wpływają na jakość odbitki 
drukarskiej. Najczęściej stosowane z nich to: wykonywanie zalewek, wykonywanie 
elementów „na spad”, definiowanie nadruków, definiowanie kolorów, itp.. 

– MontaŜ ręczny – jest to ręczne rozmieszczenie uŜytków w zamierzonym układzie na 
wspólnym podłoŜu przeźroczystym z przeznaczeniem wykonania kopii fotochemicznej  
w styku z warstwą kopiową. 

– Impozycja elektroniczna – czyli operacja rozmieszczenia wszystkich elementów (stronic, 
kolumn, uŜytków) we właściwej pozycji na arkuszu w postaci cyfrowej przy pomocy 
odpowiedniego programu DTP. Celem impozycji jest jak najbardziej efektywne 
rozłoŜenie elementów, a takŜe rozmieszczenie stronic w odpowiedniej kolejności  
i układzie. 

– Proofing – to ogólna nazwa procesów, których celem jest sporządzenie odbitki próbnej  
o określonej jakości. Jest ona w mniejszym lub większym stopniu symulacją druku. 
Odbitka taka podlega procesom korekty i kontroli. Istnieje kilka rodzajów wykonywania 
odbitek próbnych, które stosuje się w zaleŜności od potrzeb technologicznych oraz 
moŜliwości firmy. 

– Korekta i kontrola pracy – to operacje wykonywane z reguły na bazie odbitek 
(wydruków) próbnych. Korekta dotyczy zarówno kwestii merytorycznych, 
typograficznych jak i graficzno-plastycznych. Dodatkowo kontroluje się pracę pod kątem 
prawidłowego przygotowania do druku, zgodności kolorystycznej, itp.. 

– Przygotowanie plików postscriptowych lub w formacie PDF – to operacja przygotowania 
pracy do wydruku przy pomocy urządzenia zewnętrznego – najczęściej naświetlarki lub 
druku cyfrowego. Pliki postscriptowe (lub PDF) sporządza się bezpośrednio z aplikacji 
DTP i zawierają one wszelkie informacje niezbędne do wykonania wydruku na 
zewnętrznym urządzeniu postscriptowym. 

– Naświetlanie prac – jest to wykonanie wydruków, form kopiowych lub form drukowych 
na bazie wcześniej wykonanych plików. 

 
Przygotowanie pracy do naświetlania 

Nawet doskonale przygotowane prace nie gwarantują idealnego wydruku ze względu na 
pewne uwarunkowania technologiczne, czynnik ludzki i niedoskonałości materiałowe. 
Jednym z takich uwarunkowań jest kwestia pasowania obrazu w czasie drukowania. 
Niedokładności maszyny drukującej, niedokładności montaŜu ręcznego i elektronicznego, 
rozciąganie lub kurczenie się podłoŜa to tylko niektóre powody błędów w pasowaniu. Złe 
spasowanie kolorów rzutuje zawsze pogorszeniem jakości wydruku. Są jednak sytuacje oraz 
metody, pozwalające tym niedoskonałościom przeciwdziałać.  

Jedną z takich metod jest wykonywanie zalewek. Proces wykonywania zalewek 
(podlewek lub nadlewek) polega na sztucznym, celowym powiększaniu lub zmniejszaniu 
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sąsiadujących ze sobą obiektów nie mających wspólnego koloru składowego. Na skutek tego 
na granicy obiektów powstaje ciemniejsza składająca się z obu kolorów obwódka. Taka 
tolerancja powoduje, Ŝe przesunięcie drukowanych barw nie skutkuje powstaniem białych 
„prześwitów”, które są szczególnie raŜące. Zamiast takich prześwitów powstają ciemniejsze 
obwódki nadrukowanych na siebie farb, co jest mniej widoczne. Wielkość zalewki ustala się 
na podstawie doświadczenia i konkretnych warunków technologicznych. Standardowa 
wielkość zalewek waha się od 0,1 do 1 punktu typograficznego. Zalewki moŜna wykonać 
„ręcznie” podczas przygotowania pracy w odpowiednim programie lub automatycznie – najczęściej 
podczas przygotowywania pliku postscriptowego. 
 

 
 
Rys. 1. Przykład zastosowania zalewki: z lewej – elementy spasowane idealnie, w środku – elementy 

niespasowane bez zalewek, z prawej – elementy niespasowane z zalewką [źródło własne]. 
 

Inną czynnością wchodzącą w skład przygotowania do druku jest wykonanie elementów 
na spad. Jest sztuczne powiększanie obiektu, który docelowo dochodzi do krawędzi druku. 
Ze względu na niedoskonałość urządzeń tnących nie ma moŜliwości idealnego trafienia 
w linię cięcia. Mogło by to powodować pozostawanie niezadrukowanych marginesów na 
krawędzi druku. Zastosowanie elementów wysuniętych na spad zabezpiecza nas przed taką 
moŜliwością. Na spadzie nie umieszcza się Ŝadnych elementów oprócz takich, których ścięcie 
nie ma znaczenia – np. paserów, punktur, skal barwnych, itp. Wielkość spadu ustala się 
indywidualnie dla kaŜdej pracy, ale standardowo ich wielkość wynosi 2–5 mm. 

 

 
 

Rys. 2. Przykład zastosowania elementu na spad [źródło własne]. 
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Kolejną czynnością ułatwiającą proces drukowania jest zdefiniowanie elementów 
wykonywanych nadrukiem. Zaznaczenie opcji „nadrukuj wypełnienie” powoduje, Ŝe spod 
tego elementu nie jest wybierany kolor, a element ten jest nadrukowywany na tło. Sytuacja 
taka dotyczy najczęściej koloru czarnego, a szczególnie małych elementów 
nadrukowywanych na kolorowe tło. Nadruk powoduje, Ŝe nie istnieją w tym miejscu 
problemy z pasowaniem kolorów, a kolor czarny dodatkowo wzmacnia swoją intensywność. 
Operacja nadrukowywania jest szczególnie często stosowana w przypadku tekstów, linii 
wykresów i innych czarnych elementów. W przypadku nadrukowywania elementów o innym 
kolorze niŜ czarny naleŜy zachować ostroŜność poniewaŜ operacja moŜe spowodować 
znaczną zmianę koloru obiektu. Nadrukowywanie moŜemy definiować osobno dla kaŜdego 
obiektu podczas składu publikacji lub wykonać je podczas generowania pliku 
postscriptowego wykorzystując np. opcję „czarny zawsze nadrukowywany”. 

 

 
 

Rys. 3. Przykład zastosowania nadruku: u góry – element wykonany nadrukiem, 
u dołu – element wykonany bez nadruku [źródło własne]. 

 
Trudnym w drukowaniu elementem są aple. Ze względu na to moŜna w pewnym zakresie 

ułatwić ich drukowanie. Szczególnie tyczy się to apli czarnych występujących wspólnie  
z elementami wielotonalnymi, np. zdjęciami. Trudno jest jednocześnie uzyskać prawidłowe, 
często delikatne zdjęcie i intensywną aplę na jednej odbitce. Aby wzmocnić intensywność 
czarnej apli stosuje się zabieg dobierania do niej siatek z barw składowych w równej ilości 
procentowej. Np. czarna apla będzie bardziej intensywna jeŜeli jej skład zdefiniujemy na: 
100% czarny, 30% purpurowy, 30% błękitny i 30% Ŝółty. Brak któregoś z kolorów 
składowych lub róŜnice procentowe mogą zakłócić odcień czarnej apli i spowodować jego 
zafarb czyli lekkie zabarwienie jednym z kolorów składowych. 
MontaŜ ręczny i montaŜ klasyczny (impozycja klasyczna) 

Odpowiednio przygotowane do druku stronice lub uŜytki podlegają operacjom montaŜu. 
Zadaniem operacji montaŜu jest przygotowanie kompletu form kopiowych do przygotowania 
form drukowych, koniecznych do drukowania poszczególnych kolorów. W zaleŜności od 
tego, co jest przedmiotem montaŜu, rozróŜniamy montaŜ stronicy i arkusza. W zaleŜności od 
postaci, w jakiej poszczególne elementy są do dyspozycji, rozróŜniamy montaŜ analogowy 
(elementy montaŜu mają charakter materialny) i cyfrowy. W zaleŜności od materiału form 
kopiowych i podłoŜa, na którym wykonywany jest montaŜ, rozróŜniamy montaŜ 
transparentny (na folii) i refleksyjny (na papierze). W zaleŜności od sposobu montaŜu 
rozróŜniamy montaŜ ręczny i maszynowy (montaŜ analogowy) oraz elektroniczny (montaŜ 
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cyfrowy). Charakter analogowy montaŜu naleŜy dostosować do techniki drukowania  
i sposobu przygotowania formy drukowej. 

Zadaniem montaŜu stronicy jest właściwe umiejscowienie poszczególnych elementów na 
stronicy. Ręczny montaŜ stronic wykonuje się w przypadku, gdy powody czasowe 
uniemoŜliwiają elektroniczne składanie tekstu (teksty przychodzą w nieodpowiedniej 
kolejności w czasie, konieczne są korekty kolumn). Wykonywany jest teŜ w przypadku, kiedy 
nie moŜna elektronicznie zmontować tekstu i obrazu na stronicy (np. urządzenie wyjściowe 
uniemoŜliwia jednoczesne naświetlenie tekstu i obrazu o wymaganej jakości). Wykonuje się 
go takŜe wtedy, gdy grafika jest juŜ wykonana w formie wyciągów analogowych, a tekst jest 
w formie cyfrowej. JeŜeli nie zmieniamy analogowych wyciągów na cyfrowe, musimy 
wykonać naświetlenie stron złamanego tekstu i ręcznie przeprowadzić montaŜ stronicy. 
Ręczny montaŜ stronicy wykonuje się takŜe w przypadku, kiedy zawiera ona mało elementów 
w innych kolorach. W tym przypadku naświetlenie pełnych stronic byłoby nieefektywne 
ekonomicznie. Technologia montaŜu ręcznego w chwili obecnej stosowana jest sporadycznie. 

Zadaniem ręcznego montaŜu arkusza jest odpowiednie umiejscowienie poszczególnych 
stronic na formacie odpowiadającym arkuszowi drukarskiemu, zgodnie z wymogami 
technologicznymi drukowania oraz procesów wykończeniowych. Ręczny montaŜ arkusza jest 
zbiorem operacji, które z zasady obejmują następujące czynności: 
– przygotowanie wzorcowego schematu rozmieszczenia, 
– rozplanowanie kolejności stronic lub uŜytków na arkuszu, 
– montaŜ poszczególnych elementów. 

Schemat rozmieszczenia jest początkiem montaŜu. Jest to dokładny rysunek opisujący 
połoŜenie poszczególnych uŜytków lub stronic a takŜe elementów dodatkowych: testów 
kontrolnych drukowania, znaków pasowania (paserów, celowników), znaczników 
złamywania i cięcia (znaczników formatu). 

 

 
Rys. 4. Schemat rozmieszczenia elementów na montaŜu arkusza [12, s. 116]. 
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Pracuje się na formacie wykorzystywanej płyty drukowej. Materiałem podłoŜowym dla 
schematu rozmieszczenia jest papier lub folia z tworzyw sztucznych. WaŜnymi ich 
właściwościami są stabilność wymiarowa (zmiana wymiarów ze zmianą wilgotności lub 
temperatury) oraz przezroczystość. Schemat rozmieszczenia moŜna przygotować przez 
kreślenie ręcznie lub za pomocą ploterów kreślarskich, sterowanych przez komputer na 
podstawie danych o współrzędnych rysunku. Pracuje się zawsze tak, Ŝe dolna krawędź 
arkusza jest krawędzią przednią – krawędzią marek, którą papier wchodzi do maszyny. 
Rozplanowanie kolejności stronic na arkuszach drukarskich (impozycja) jest konieczne, aby 
po wydrukowaniu i złoŜeniu arkusza stronice następowały według określonej kolejności 
(numeracji). Sposób impozycji jest określony przede wszystkim przez liczbę stronic na 
arkuszu, sposób drukowania arkusza (sposób odwracania przy drukowaniu drugiej strony), 
sposób składania arkusza na składki i sposób kompletowania składek. Jednocześnie naleŜy 
uwzględniać kierunek włókien papieru (powinien być on w miarę moŜliwości równoległy do 
złamu grzbietowego oraz równoległy do osi cylindra maszyny drukarskiej arkuszowej) oraz 
gramaturę papieru (liczba złamów, oddziaływanie grubości papieru na grzbiet). 

JeŜeli drukarska maszyna arkuszowa nie ma moŜliwości odwracania arkusza to po 
zadrukowaniu jednej strony musimy arkusze odwrócić i ponownie włoŜyć do maszyny, aby 
zadrukować drugą stronę. RozróŜniamy drukowanie z odwracaniem wzdłuŜ osi równoległej 
lub prostopadłej do kierunku drukowania. Przed impozycją naleŜy przeliczyć liczbę stronic 
publikacji na liczbę składek ksiąŜki albo na liczbę arkuszy drukarskich. RozróŜniamy proste 
składki ksiąŜkowe, które przy prostym złamywaniu mają 4 (rzadko ), 8, 16 lub 32 stronice. 
Liczba stronic jednej składki ksiąŜki jest ograniczona przede wszystkim grubością papieru 
ewentualnie gramaturą. Przy papierze o gramaturze ponad 100 g/m2 zalecane są składki 
8-stronicowe (dwukrotne złamywanie), od 70 do 200 g/m2 – składki 16-stronicowe 
(trzykrotne złamywanie), a poniŜej 65 g/m2 – składki 32-stronicowe (czterokrotne 
złamywanie). Wynika z tego, Ŝe na arkuszu drukarskim mogą znajdować się takŜe 2 składki. 
Przed złamywaniem arkusz taki rozcina się na samodzielne składki ksiąŜki. Przy przeliczeniu 
objętości publikacji na arkusze przy danej liczbie stronic moŜemy otrzymać niecałkowitą 
liczbę składek. W tym przypadku musimy wykorzystać prostą składkę o mniejszej liczbie 
stronic lub składkę kombinowaną. Istnieją zatem takŜe kombinacje składek o 12, 20, 24, 
a  wyjątkowo nawet 28 stronicach. Przykładowy schemat rozmieszczenia (impozycji) stronic dla 
obu stron arkusza drukarskiego, dla określonego przypadku, przedstawiony jest na rysunku [5]. 

 

 
 

Rys. 5. Rozstawienie stronic 16-stronicowej składki ksiąŜki przy drukowaniu 
z odwracaniem wzdłuŜ osi równoległej do kierunku drukowania [12, s. 118]. 
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MontaŜ ręczny poszczególnych elementów (stronic i elementów pomocniczych) polega na 
ich stopniowym umieszczaniu i przyklejaniu na podłoŜu montaŜowym, z reguły za pomocą 
taśmy klejącej. Jako podłoŜa przy montaŜu transparentnym obecnie uŜywa się wyłącznie folii 
poliestrowej (PET) o róŜnej grubości. Folie PET charakteryzują się dobrą odpornością 
chemiczną na oleje, tłuszcze, kwasy, zasady i alkohole. Przy wilgotności 40–60% 
(wilgotności względnej) nie wynikną problemy z ładunkiem elektrostatycznym. 
Ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi około 1/3 wytrzymałości folii stalowej o tej samej 
grubości. Folie PET do montaŜu zmieniają wymiary pod wpływem temperatury (około 
0,0025%) i wilgoci (około 0,02% na 20% wilgotności względnej). Z powodu niestabilności 
wymiarowej folii PET pod wpływem działania temperatury i wilgoci dobrze jest, jeŜeli 
temperatura w pomieszczeniu wynosi 18–24°C, zaś względna wilgotność powietrza 45–60% 
(przydatna do tego celu jest klimatyzacja). Bardzo waŜne jest odpowiednie oświetlenie 
światłem rozproszonym, nie bezpośrednim, o odpowiednim natęŜeniu na powierzchni 
roboczej i o odpowiedniej temperaturze barwowej. Pomieszczenia powinny być bezpyłowe. 
Podstawowym wyposaŜeniem przy montaŜu są: podświetlane stoły montaŜowe, siatka 
milimetrowa o stabilnych wymiarach, dokładne linijki, kątowniki, dobre jakościowo 
urządzenie do cięcia filmów, lupy, itp. Im bardziej komfortowe i kompleksowe jest 
wyposaŜenie, tym łatwiejsze, szybsze i lepsze jakościowo jest wykonanie montaŜu. W celu 
ułatwienia i podwyŜszenia jakości montaŜu przy większej ilości wyciągów, jak teŜ w celu 
przyspieszenia przygotowania maszyny drukującej do drukowania, wprowadza się obecnie 
precyzyjne systemy pasowania, wykorzystujące listwy z systemem kołków oraz perforowane 
podłoŜa montaŜowe i płyty. 
 

Elektroniczna impozycja arkusza 
MoŜna powiedzieć, Ŝe impozycja elektroniczna jest przeniesieniem montaŜu ręcznego  

w świat DTP. W procesie tworzenia impozycji elektronicznej mamy do czynienia z tymi 
samymi elementami co w montaŜu ręcznym – stronicami, uŜytkami, formatami brutto i netto, 
punkturami, paserami, elementami kontrolnymi, itp. Wszystkie jednak czynności 
wykonujemy w odpowiednich aplikacjach komputerowych w sposób automatyczny lub 
półautomatyczny. RównieŜ jakość powstałych montaŜy oraz szybkość ich wykonania jest 
nieporównywalnie lepsza. Obecnie istnieje wiele produktów programowego (software'owego) 
i programowo-sprzętowego (software'owo-hardware'owego) montaŜu arkusza. Podstawową 
metodą pracy tych programów jest wykorzystywanie szablonów, które uwzględniają typ 
oprawy ewentualnie sposób kompletowania składek, liczbę stronic na arkuszu, sposób 
drukowania, sposób cięcia, itp. MoŜna takŜe uwzględnić naddatek w złamie grzbietowym do 
frezowania przy łączeniu klejowym oraz wpływ grubości papieru na zmianę szerokości 
zewnętrznego marginesu w wyniku wysuwania wewnętrznych składek przy łączeniu 
zeszytowym (a takŜe przy składce). Program automatycznie rozstawia cyfrowe stronice na 
obie strony poszczególnych arkuszy, automatycznie moŜe wstawiać wakaty, automatycznie 
uwzględnia naddatek na obcięcie, wstawia znaki kontrolne pasowania, łamu, obcięcia, testy 
kontrolne kopiowania i drukowania. Większość programów umoŜliwia takŜe montaŜ według 
szablonu klienta. 

Elementem wejściowym mogą być, w zaleŜności od programu, dokumenty bezpośrednio 
w formacie zapisu danego programu (QuarkXpress, PageMaker, itd.) w formatach PS, EPS, 
TIFF, DCS, TIFF oraz gównie strony w formacie PDF (w dokumencie moŜna wykorzystać 
więcej formatów). NaleŜy zwrócić uwagę na szczególnie szybkie rozpowszechnianie formatu 
PDF, który staje się swojego rodzaju standardem w zakresie przygotowania produkcji 
poligraficznej. Po impozycji dokumentu montaŜ moŜna dalej edytować zgodnie  
z potrzebami. Efekt moŜna sprawdzać na ekranie, na wydruku lub w zmniejszonym formacie 
obustronnie na papierze. Przykłady specjalistycznych programów do wykonywania impozycji 
elektronicznej to: Pit Stop, Preps, INposition, PDFOrganizer, Impostrip, SignaStation, itp. 
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Rys. 6. Arkusz impozycyjny jednej ze stron składki ksiąŜkowej przygotowany 
do drukowania lub naświetlania [7, s. 205]. 

 
Na rysunku 6 widać wyraźnie wszelkie elementy impozycji elektronicznej: 

– schemat rozmieszczenia stronic, 
– rozplanowanie kolejności stronic, 
– spady na krawędziach arkusza oraz stronic, 
– punktury formatowe, 
– punktury do złamywania, 
– skale barwne, 
– znaki grzbietowe, 
– metryczkę pracy. 

Przygotowana w ten sposób przy pomocy dowolnej aplikacji impozycja gotowa jest do 
wydruku impozycyjnego, naświetlenia form kopiowych typu CtF lub do naświetlenia form 
drukowych w systemie CtP. Impozycja jest symulacją przyszłego arkusza drukarskiego, 
posiada wszelkie elementy, które znajdą się na nim. Oczywiście wielkość na ekranie monitora 
nie odpowiada wielkości rzeczywistej wydruku impozycyjnego oraz arkusza drukarskiego. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie operacje wykonywane w obrębie przygotowalni poligraficznej ułatwiają drukowanie 
i poprawiają jego jakość? 

2. Jaki jest cel wykonywania zalewek? 
3. W jaki sposób i gdzie wykonuje się zalewki? 
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4. Na czym polega wykonanie elementów „na spad”? 
5. W jakich przypadkach stosuje się drukowanie nadrukiem? 
6. W jaki sposób moŜna zwiększyć intensywność czarnej apli? 
7. Czym róŜni się montaŜ klasyczny od elektronicznego? 
8. Jakie są główne cele montaŜu stronic i arkuszy? 
9. Od czego zaleŜy kolejność stronic na arkuszu drukarskim? 
10. W jaki sposób wykonuje się montaŜe ręczne? 
11. W jaki sposób wykonuje się impozycję elektroniczną? 
12. Jakie elementy dodatkowe powinien zawierać montaŜ elektroniczny? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przygotuj powierzoną Ci pracę do naświetlania pod kątem ułatwień w drukowaniu oraz 
polepszenia jakości drukowania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokładnie przejrzeć wszystkie elementy występujące w pracy, 
2) wytypować miejsca, w których, niezbędne będzie wykonanie zalewek, 
3) wykonać zalewki w odpowiednich miejscach i o odpowiedniej wielkości, 
4) odnaleźć miejsca, w których naleŜy wykonać spady, 
5) wykonać spady w odpowiednich miejscach, 
6) przewidzieć, które elementy naleŜy wykonać nadrukiem, 
7) zaznaczyć elementy do wykonania nadrukiem, 
8) sprawdzić czy na pracy nie występują czarne aple, 
9) w razie potrzeby zdefiniować odpowiednio kolor czarnej apli, 
10) zapisać przygotowaną pracę w odpowiednim miejscu na nośniku. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stanowisko do składu i reprodukcji poligraficznej DTP, 
– odpowiednie oprogramowanie do tworzenia publikacji, 
– załoŜenia technologiczne do wykonania ćwiczenia, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj montaŜ klasyczny „na odwracankę” ulotki o formacie A4 przeznaczony do 
wydrukowania na formacie B2 w 2 kolorach. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) posegregować dostarczone uŜytki według rodzaju i koloru, 
2) przygotować stanowisko do montaŜu ręcznego, wymagane przyrządy i materiały, 
3) wykonać schemat rozmieszczenia poszczególnych uŜytków, 
4) ustalić połoŜenie poszczególnych uŜytków, 
5) umieścić pierwsze podłoŜe montaŜowe na stole montaŜowym, 
6) nakleić uŜytki pierwszej warstwy (koloru) według wcześniejszych ustaleń, 
7) umieścić na pierwszym montaŜu niezbędne elementy dodatkowe, 
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8) umieścić drugie podłoŜe montaŜowe na stole montaŜowym, 
9) nakleić uŜytki drugiej warstwy (koloru) według wcześniejszych ustaleń, 
10) umieścić na drugim montaŜu niezbędne elementy dodatkowe, 
11) sprawdzić poprawność wykonanych montaŜy klasycznych. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stanowisko do montaŜu klasycznego, 
– komplet uŜytków do wykonania montaŜu, 
– folia podłoŜowa (astralon) do wykonania montaŜy, 
– przyrządy słuŜące do wykonania montaŜy – noŜyki, noŜyczki, pędzelki, linijki, kątowniki, itp., 
– materiały pomocnicze – klej taśma samoklejąca, itp., 
– gotowe elementy dodatkowe – punktury, pasery, metryczki, skale tonalne, itp., 
– lupa, 
– materiały i przybory piśmienne, 
– załoŜenia technologiczne do wykonania ćwiczenia, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj impozycję elektroniczną dostarczonej Ci w postaci elektronicznej (pliki typu 
PDF) broszury zgodnie z załączonymi załoŜeniami. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokładnie obejrzeć materiały dostarczone do impozycji, 
2) ocenić parametry technologiczne i przydatność plików do impozycji, 
3) ustalić podstawowe parametry impozycji – format netto i brutto, itp., 
4) ustalić sposób wykonywania i kompletowania składek, 
5) wykonać przy pomocy odpowiedniego programu impozycję pracy zgodną załoŜeniami 

technologicznymi oraz wcześniejszymi ustaleniami, 
6) dołączyć wszelkie niezbędne elementy dodatkowe, 
7) wykonać wydruk impozycyjny, 
8) sprawdzić prawidłowość i kompletność wykonanej impozycji. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stanowisko do składu i reprodukcji poligraficznej DTP, 
– ploter do wykonywania wydruków impozycyjnych, 
– odpowiednie oprogramowanie do wykonywania impozycji publikacji, 
– przeglądarka do plików w formacie PDF, 
– załoŜenia technologiczne do wykonania ćwiczenia, 
– poradnik dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) określić czynności niezbędne do przygotowania pracy do naświetlania? ���� ���� 
2) przewidzieć konieczność i określić miejsce wykonania zalewek? ���� ���� 
3) wykonać zalewki w odpowiednich miejscach i odpowiedniej 

wielkości zgodne z potrzebami technologicznymi? ���� ���� 
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4) przewidzieć konieczność i określić miejsce wykonania elementów „na 
spad”? ���� ���� 

5) wykonać spady zgodne z potrzebami technologicznymi? ���� ���� 
6) przewidzieć konieczność i określić miejsce wykonania nadruków? ���� ���� 
7) wzmocnić intensywność czarnej apli występującej wspólnie  

z elementami wielotonalnymi? ���� ���� 

8) wykonać schemat rozmieszczenia uŜytków na montaŜu? ���� ���� 
9) wykonać montaŜ klasyczny jednowarstwowy? ���� ���� 
10) wykonać montaŜ klasyczny wielowarstwowy? ���� ���� 
11) wykonać montaŜ elektroniczny uŜytków? ���� ���� 
12) impozycję elektroniczną publikacji zgodną z załoŜeniami 

technologicznymi? ���� ���� 

13) scharakteryzować elementy dodatkowe umieszczane na montaŜach? ���� ���� 
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4.2. Proofing i korekta wykonanych prac 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Pod pojęciem „proofingu” w obrębie przygotowalni poligraficznej rozumiemy szeroko 
pojęte operacje wykonywania odbitek próbnych w celu ich korekty i kontroli.  
W szczególności rola odbitek próbnych sprowadza się do: 
– ostatecznej kontroli i weryfikacji wykonanej przygotowalni poligraficznej, 
– podstawy do zatwierdzenia przygotowalni przez klienta, 
– waŜnej pomocy technologicznej dla drukarza. 

Na obecnym poziomie rozwoju prepressu istnieje kilka technologii wykonywania odbitek 
próbnych. Nie istnieje jednak taki wytwór jak uniwersalna próba uwzględniająca wszelkie 
okoliczności procesu przygotowania, drukowania i wykańczania produktu. W zaleŜności od 
bieŜących potrzeb odbitki próbne są teŜ wykonywane na róŜnych etapach procesu 
technologicznego. Większość odbitek próbnych wykonuje się w obrębie przygotowalni 
poligraficznej prepress, a tylko tzw. próbę mokrą wykonuje się poza nią. Próba mokra to 
zresztą nic innego jak wykonanie próbnych odbitek drukarskich przy pomocy maszyny 
drukującej lub specjalnej prasy przedrukowej. 

Barwne odbitki próbne, które wykonuje się z gotowych, naświetlonych montaŜy 
diapozytywowych lub ich fragmentów noszą nazwę analogowych. Mają one obecnie coraz 
mniejsze znaczenie technologiczne pomimo wysokiej jakości. Wadą ich, oprócz wysokiej 
ceny jest właśnie fakt, Ŝe trzeba wcześniej sporządzić wyciągi barw na kliszach. Wad tych są 
pozbawione cyfrowe odbitki próbne. W odróŜnieniu od analogowych wykonuje się je zaraz 
po przygotowaniu pracy bez konieczności wykonywania diapozytywów i ponoszenia 
zbędnych kosztów. Ma to szczególne znaczenie przy nowoczesnej technologii CtP, gdzie 
diapozytywy i negatywy nie są w ogóle stosowane. Fakty te w połączeniu z niską ceną 
wydruku i stale wzrastającą jakością powodują, Ŝe odbitki cyfrowe stały się dominującą 
metoda proofingu. Do proofingu cyfrowego zaliczyć moŜemy równieŜ wydruki z drukarek 
komputerowych oraz tzw. wydruki impozycyjne (wydruki gotowych montaŜy). 
 
Analogowe odbitki próbne 

Technologia wykonywania takiego typu odbitek proof zwana jest równieŜ fotochemiczną 
z uwagi na to, Ŝe w procesie wykorzystuje się światłoczułe warstwy, które zmieniają swoje 
właściwości w wyniku naświetlania promieniowaniem UV. Istnieje wiele technologii 
wytwarzania odbitek analogowych. Najbardziej klasyczna z nich to metoda Cromalin 
opracowana przez firmę DuPont. W swoim czasie była ona tak rozpowszechniona, Ŝe cały 
system produkcji odbitek barwnych był kojarzony z tą metodą, a odbitki nieprawidłowo 
nazywane były „kromalinami”. 

Cromalin jest popularną odmianą konwencjonalnego wytwarzania odbitek próbnych. 
Jest ona technologicznie podobna do zasady drukowania offsetowego, przez co m.in. 
gwarantuje bardzo duŜą zgodność z wynikiem nakładowym. Cromalin wykorzystuje 
naświetlone materiały filmowe, bazując na zjawisku fotopolimeryzacji. Są one montowane na 
podłoŜe z nałoŜoną tonerową folią barwną. Podczas ekspozycji lampą ultrafioletową 
w kopioramie fotopolimery uzyskują stan polimerowy, co objawia się tym, Ŝe przestają być 
lepkie. Wskutek docisku pigment pozostaje na podłoŜu w obszarach nie oświetlonych 
(lepkich). Ostatnią czynnością jest proces utrwalania (laminowania). Operacje te muszą być 
powtórzone dla wszystkich kolorów składowych. System typu Cromalin istnieje w wielu 
wersjach i formatach, w tym zapewniających zgodność ze standardem drukarskim 
Eurostandard. Wadą Cromalinów, choć niewielką, jest niemoŜność uwzględnienia przyrostu 
punktu rastrowego. NaleŜy teŜ pamiętać, Ŝe jest to system adekwatny do technologii CtF. 
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Rys. 7. Układ warstw materiału Chromalin: 1 – warstwa światłoczuła, 2 – podłoŜe tymczasowe  

  folii poliestrowej, 3 – folia ochronna polipropylenowa [4, s. 252]. 
 
 

Cyfrowe odbitki próbne 
Przygotowuje się je z wyciągów barw zapisanych w formie cyfrowej, bezpośrednio  

w urządzeniach wyjściowych bez wykorzystania form kopiowych na filmach. Z tego względu 
ich znaczenie wzrasta wraz z wprowadzaniem technologii bezpośredniego naświetlania płyt 
drukowych w naświetlarkach lub maszynach drukujących. Podstawowe technologie 
cyfrowych systemów przygotowania odbitek próbnych to: metody elektrofotograficzne, 
metody natryskiwania atramentu lub termotransferowe i termosublimacyjne. W cyfrowych 
systemach odbitek próbnych symulację wzrostu wartości tonalnych podczas drukowania 
osiąga się za pomocą programowego przygotowania danych cyfrowych. Wszystkie te urządzenia 
obsługują PostScript. Lepsze jakościowo urządzenia wyposaŜone są w zewnętrzny RIP, który 
umoŜliwia symulację róŜnych technik drukowania i wielkości przyrostu punktu rastrowego 
w  procesie drukowania, barwy i rodzaju papieru, itp. Niektóre cyfrowe systemy odbitek 
próbnych umoŜliwiają nawet zadruk na papierach nakładowych. 

Odbitki cyfrowe to szeroka gama technologii obejmująca wysokojakościowe systemy 
proofingu cyfrowego, ale takŜe metody duŜo prostsze. W przypadkach, gdy nie ma potrzeby 
stosowania wydruków cyfrowych o wysokiej jakości role odbitki próbnej mogą  
z powodzeniem pełnić wydruki z drukarek komputerowych najczęściej laserowych oraz 
atramentowych. Oba rodzaje drukarek znakomicie sprawdzają się w przypadku, gdy wydruki 
z nich wykonane słuŜą głównie do korekty merytorycznej czy typograficznej, a nie barwnej. 
Szczególną rolę pełnia w takim wypadku drukarki atramentowe. Szybki postęp w konstrukcji 
tego typu urządzeń spowodował, Ŝe odpowiednio wydrukowane odbitki atramentowe swą 
jakością nie wiele ustępują innym rodzajom proofów. Jest to jednak równieŜ kwestia 
kalibrowania, odpowiednich atramentów oraz odpowiedniego podłoŜa drukowego. Drukarki 
atramentowe mogą pracować przy uŜyciu dwu typów atramentów: płynnego i stałego (albo 
fazowo zmiennego). Drukarki z płynnym atramentem mogą mieć odmiany: kroplową  
i z przepływem ciągłym. Drukarki kroplowe sprowadzają się do dwu dalszych typów: 
piezoelektrycznego i strumienia termicznego (strumienia bąbelkowego). Drukarka 
piezoelektryczna działa na zasadzie pompy, zmuszającej kropelki atramentu do osadzenia się 
na papierze. Typ bąbelkowy działa przez szybkie kolejne ogrzewanie i chłodzenie, co tworzy 
bańki gazowe, wymuszające wyjście atramentu w postaci baniek skierowanych na papier. 
Drukarka z przepływem ciągłym działa za pomocą głowicy, przez którą cały czas przepływa 
atrament, a jego kropelki są na wyjściu kierowane w stronę papieru. Kropelki atramentu są 
naładowane elektrycznie. UmoŜliwia to takie sterowanie w polu elektrostatycznym, Ŝe tylko 
kropelki kształtujące obraz są kierowane na papier, zaś kropelki niepotrzebne (obszary bez 
obrazu) są odchylane i zawracane do zbiornika. Głowica ma cztery dysze z czterema kolorami 
triadowymi. Drukarki ze stałym atramentem działają z uŜyciem lasek atramentu stałego: 
Ŝółtego, purpurowego, cyjanowego i czarnego. Laseczki są ogrzewane i topione. Strumienie 
atramentu są kierowane na papier. Kiedy nastąpi kontakt ciekłego atramentu z papierem, 
wtedy powraca on do swojego oryginalnego stanu stałego. 
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RównieŜ w obrębie drukarek laserowych moŜliwości stosowania proofingu nisko  
i wysokojakościowego są szerokie. Są to z reguły urządzenia postscriptowe z RIP-em. Pracują 
z wykorzystaniem naładowanego, wraŜliwego na światło bębna albo pasa, stosowanego  
w połączeniu ze światłem laserowym, które selektywnie zdejmuje ładunek w obszarach, gdzie 
nie ma obrazu. Zawarte w czterech oddzielnych kasetach kolorowe tonery CMYK są 
przyciągane do bębna lub pasa w ciągle jeszcze naładowanych obszarach obrazu. Następnie 
tonery te są przenoszone i stapiane na nośniku papierowym. RównieŜ kolorowe kopiarki są 
dziś wyposaŜone w RIP, dając kopiarko-drukarki laserowe, które przyjmując instrukcje  
z komputera, umoŜliwiają urządzeniu wytwarzanie wydruków cyfrowych zamiast kopii 
wydruku oryginalnego. Przykładowe kolorowe urządzenia laserowe, obejmujące szeroki 
zakres modeli, oferują firmy: Canon, Hewlett-Packard, Kodak, Xerox, Ricoh, Panasonic, 
Tektronix, itd. Technologię drukowania elektrofotograficznego oferuje np. drukarka 
KX-P8420 (Panasonic). Drukarka odwzorowuje ok. 95% barw Pantone. MoŜe drukować na 
specjalnym i zwykłym papierze, jedno- lub dwustronnie. Formaty papieru A4+,  
a rozdzielczość 1200 ppi. PoniewaŜ drukarki laserowe są urządzeniami postscriptowymi, 
zatem mogą produkować reprodukcje zrastrowane. 

Specyficznym rodzajem odbitek cyfrowych są odbitki impozycyjne. Zastępują one 
dawniej stosowane odbitki ozalidowe. Odbitki próbne impozycyjne pozwalają ocenić 
rozmieszczenie stron/uŜytków na arkuszu drukarskim. Z tego tez powodu ich format moŜe 
być stosunkowo duŜy – do B1. Urządzenia cyfrowe do wykonywania tego typu odbitek to  
z reguły plotery kolorowe, w większości przypadków działające w technologii atramentowej. 
NaleŜy przy tym wspomnieć, Ŝe akurat w przypadku wydruków impozycyjnych jakość 
wydruku nie jest aŜ tak bardzo waŜna. Druga sprawa, Ŝe zwykle te same urządzenia słuŜą do 
wykonywania wydruków wielkoformatowych lub nakładowych, a wtedy jakość ma juŜ 
znaczenie – dlatego istnieją róŜne tryby drukowania z róŜna jakością. 
 
Korekta 

Ze względu na zmiany, które nastąpiły w przygotowalni poligraficznej zmieniło się 
miejsce, zakres, choć nie rola korekty. Korekta, która była kiedyś integralną częścią procesów 
wydawniczych obecnie związana jest ściśle z przygotowalnią, a rolę korektora przyjmują na 
siebie coraz częściej operatorzy DTP czy technolodzy. Trudno w tej chwili mówić  
o tradycyjnych rodzajach korekt: domowej, szpaltowej, kolumn, rewizyjnej, itp. BliŜszy 
rzeczywistości jest podział na korektę merytoryczną, typograficzną oraz graficzną. Podstawą 
kaŜdej z tych korekt jest określona odbitka próbna. Nie zawsze musi ona być najwyŜszej 
jakości. Do korekty merytorycznej i typograficznej – czyli głównie tekstowej – najczęściej 
wystarczą zwykłe wydruki. W przypadku korekty plastycznej, barwnej opieramy się na 
odbitkach barwnych wysokiej jakości – analogowych i cyfrowych. 

Korygowanie merytoryczne i typograficzne to zaznaczanie błędów, zmian i uchybień 
technicznych, stwierdzonych na odbitce korektorskiej składu w stosunku do maszynopisu lub 
powstałych podczas składania. Znaki korektorskie słuŜą do zaznaczenia błędów, niejasności 
lub niedokładności technicznych, stwierdzonych na odbitce korektorskiej. Podczas czytania 
korekty posługujemy się dwoma identycznymi znakami, oznaczając czytelnie i jasno błędne 
miejsce w tekście i powtarzając ten znak na marginesie odbitki korektorskiej wraz  
z poprawką, jeśli to moŜliwe na wysokości wiersza, w którym zaznaczyliśmy juŜ błąd. 
Korektę zaznacza się na prawym marginesie odbitki korektorskiej, przy większej ilości 
błędów takŜe na lewym. Istnieje cały system określonych przez Polskie Normy znaków 
korektorskich. 
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Rys. 8. Najczęściej stosowane znaki korektorskie do edycji tekstów [7, s. 150]. 
 

Korekta graficzna wykonywana moŜe być na róŜnych typach odbitek. RównieŜ w tym 
wypadku istnieje system znaków korektorskich. W przypadku korekty graficznej sprawdza 
się całość projektu, a takŜe trafność dobrania kolorów CMYK i Pantone, jakość reprodukcji 
oryginałów, itp. Najbardziej zaawansowana korekta plastyczna wymaga odbitek najwyŜszej 
jakości: analogowych bądź cyfrowych o wysokiej zgodności z oryginałami i załoŜeniami. 
 

 
Rys. 9. Najczęściej stosowane znaki korektorskie do edycji kolorów [7, s. 150]. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakim celu wykonuje się odbitki próbne? 
2. Jakie metody wykonywania odbitek próbnych stosuje się w poligrafii? 
3. Jakie są wady i zalety poszczególnych metod wykonywania odbitek próbnych? 
4. Na czym polega technologia wykonywania analogowych odbitek próbnych? 
5. Jakie technologie wykonywania cyfrowych odbitek próbnych wykorzystujemy  

w prepressie? 
6. Czym charakteryzują się cyfrowe atramentowe odbitki próbne? 
7. Czym charakteryzują się cyfrowe laserowe odbitki próbne? 
8. Do czego słuŜą odbitki impozycyjne? 
9. Jakie rozróŜniamy rodzaje korekty w obrębie przygotowalni poligraficznej? 
10. Na czym polega merytoryczna i typograficzna korekta tekstowa? 
11. Na czym polega korekta graficzna pracy? 

 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj analogową barwną odbitkę próbną CMYK z powierzonych diapozytywów. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przygotować do pracy urządzenie do odbitek próbnych (laminarkę oraz 

kopioramę/naświetlarkę), 
2) przygotować papier podłoŜowy oraz odpowiednie folie barwne, 
3) zlaminować pierwszą folię barwną z papierem podłoŜowym, 
4) naświetlić folię przez diapozytyw odpowiedniego koloru, 
5) usunąć warstwę nieprzyklejonej folii poliestrowej, 
6) powtórzyć operację dla kolejnych kolorów składowych dokonując pasowania, 
7) zabezpieczyć odbitkę poprzez ostateczne zlaminowanie folią ochronną, 
8) sprawdzić i ocenić jakość otrzymanej barwnej odbitki analogowej. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− zestaw do wykonywania barwnych odbitek analogowych, 
− komplet diapozytywów przeznaczonych do wykonania odbitki, 
− materiał światłoczuły (papier podłoŜowy), 
− folie barwne odpowiednich kolorów, 
− wydruk z diapozytywów wykonany metodą drukarską, 
− załoŜenia technologiczne do wykonania ćwiczenia, 
− lupa, 
− podręcznik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj cyfrową barwną odbitkę próbną z pliku w formacie PDF. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeanalizować jakość i przydatność do drukowania pliku PDF, 
2) przygotować stanowisko do wydruków cyfrowych, 
3) wybrać podłoŜe do wydruków, 
4) dokonać niezbędnych ustawień w sterowniku drukarki, 
5) wykonać wydruk bezpośrednio z pliku PDF, 
6) zripować posiadany plik PDF, 
7) wykonać powtórny wydruk ze zripowanego pliku PDF, 
8) porównać i ocenić wykonane wydruki cyfrowe. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stanowisko do składu i reprodukcji poligraficznej DTP, 
− urządzenie do wykonywania barwnych odbitek cyfrowych, 
− praca w formacie PDF przeznaczona do wydruku, 
− róŜne podłoŜa do drukowania cyfrowego, 
− sterownik do urządzenia wykonującego odbitki cyfrowe, 
− oprogramowanie typu RIP, 
− załoŜenia technologiczne do wykonania ćwiczenia, 
− lupa, 
– podręcznik dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 3 
Wykonaj wszystkie rodzaje korekty na bazie sporządzonych przez siebie wydruków 

próbnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeanalizować plik dostarczony do korekty, 
2) zdecydować o sposobie wykonania odbitek próbnych, 
3) wykonać wydruki przy pomocy jednokolorowej drukarki laserowej, 
4) dokonać korekty o charakterze merytorycznym i tekstowym, 
5) wykonać wydruki przy pomocy kolorowej drukarki atramentowej, 
6) dokonać korekty o charakterze typograficznym, 
7) wykonać barwne odbitki cyfrowe wysokiej jakości, 
8) dokonać korekty plastycznej, 
9) porównać efekty korekty z dostarczonym wzorcem. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stanowisko do składu i reprodukcji poligraficznej DTP, 
− drukarka laserowa, 
− drukarka atramentowa, 
− urządzenie do wykonywania barwnych odbitek cyfrowych, 
− praca w formacie PDF przeznaczona do korekty, 
− róŜne podłoŜa do drukowania cyfrowego, 
− załoŜenia technologiczne do wykonania ćwiczenia, 
− wzór do sprawdzenia poprawności korekty, 
− lupa, 
– podręcznik dla ucznia. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) określić zakres stosowalności wszelkiego rodzaju odbitek próbnych? ���� ���� 
2) dokonać wyboru najbardziej optymalnej metody proofingu? ���� ���� 
3) wykonać wydruki z drukarki laserowej pod kątem zastosowania ich  

w korekcie? ���� ���� 

4) wykonać wydruki z drukarki atramentowej pod kątem zastosowania 
ich w korekcie? ���� ���� 

5) wykonać proofing cyfrowy? ���� ���� 
6) wykonać proofing analogowy? ���� ���� 
7) wykonać korektę o charakterze merytoryczno-tekstowym? ���� ���� 
8) wykonać korektę o charakterze typograficznym? ���� ���� 
9) wykonać korektę plastyczną? ���� ���� 
10) skontrolować elementy pracy pod kątem przygotowania ich do 

naświetlania? ���� ���� 
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4.3. Sporządzanie plików drukowych oraz naświetlanie prac 
 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Wszelkie prace z zakresu szeroko pojętej przygotowalni poligraficznej prowadzą,  

w zaleŜności od przyjętej technologii do wykonania formy kopiowej, drukowej lub do 
sporzadzenia bezpośrednio wydruku w technologii cyfrowej Otwiera to drogę do 
wykonywania kolejnych procesów poligraficznych to jest drukowania i procesów 
wykończeniowych. Naświetlenie formy kopiowej lub bezpośrednio drukowej jest teŜ 
przejściem pomiędzy wirtualnym projektem, a materialnym półproduktem poligraficznym. 

Przejście do fazy rastrowania, rozbarwiania, ripowania i naświetlania pracy wymaga 
pewnej operacji pośredniej jaką jest przygotowanie do naświetlania lub drukowania. 
Wynikiem tej operacji jest: plik postscriptowy lub częściej obecnie plik w formacie PDF. 
Stronice, montaŜe lub obiekty opisane w języku PostScript lub PDF są rozpoznawane  
i analizowane przez interpretator języka PostScript lub PDF. MoŜe być on częścią urządzenia 
wyjściowego albo stanowi samodzielne rozwiązanie sprzętowe (hardware RIP) lub 
programowe (software RIP). Osobne rozwiązanie interpretatora jest stosuje się dla 
naświetlarek CtP i przy cyfrowych systemach proof. NiezaleŜnie jednak od przyjętej 
technologii konieczne jest przygotowanie pliku, które RIP zamieni na dane w formie 
specyficznej dla poszczególnych urządzeń wyjściowych. 

Dwie podstawowe metody to: 
– Wykonanie pliku drukowego typu PostScript – jest charakterystyczne raczej dla 

technologii CtF (Computer to Film) czyli dla produkcji form kopiowych. Praca wykonana 
tą metodą ma z reguły charakter gotowego montaŜu, wykonanego  
z odpowiednio przygotowanych stronic lub uŜytków. Plik postscriptowy oprócz wszelkich 
danych dotyczących pracy, zawiera wiadomości dotyczące parametrów naświetlania – 
format, liniatura, itp. Jest takŜe zaopatrzony we wszelkie elementy dodatkowe: pasery, 
punktury, skale barwne, skale szarości, metryczki, itp. Jest teŜ rozbarwiony na 
odpowiednią ilość wyciągów. Naświetlenie wykonywane z gotowego pliku 
postscriptowego jest proste i nie wymaga od operatora naświetlarki zbyt wielu czynności i 
ustawień. Sprowadza się do ustawienia wg zamówienia rozdzielczości naświetlania, 
rodzaju i połoŜenia obrazu oraz ustawienia połoŜenia formatek na filmie. Co 
najwaŜniejsze przy naświetlaniu tą metodą nie jest zwykle wykonywana impozycja 
poniewaŜ praca jest juŜ zmakietowana. MoŜna powiedzieć, Ŝe większość pracy  
i odpowiedzialności za pracę bierze na siebie operator DTP przygotowujący pracę, a nie 
operator naświetlarki. Przygotowanie pliku w formacie PostScript wymaga więc wielu 
więcej czynności niŜ wykonanie pliku PDF. Przygotowujący oprócz wiedzy na temat 
obsługiwanego programu musi posiadać wiedzę dotyczącą całego procesu 
technologicznego. Pliki postscriptowe moŜna wykonać przy pomocy większości aplikacji 
stosowanych w przygotowalni poligraficznej – edytorów programów graficznych 
wektorowych i bitmapowych oraz programów do tworzenia publikacji DTP. Idea 
tworzenia pliku postscriptowego jest wszędzie taka sama – róŜnią się tylko poszczególne 
plansze, panele i ikony charakterystyczne dla poszczególnych programów. 

– Wykonywanie pliku typu PDF – jest to metoda nowsza, charakterystyczna raczej dla 
technologii CtP (Computer to Plate). RównieŜ w tym wypadku zarówno operator DTP, 
jak i osoba dokonująca impozycji i naświetlenia muszą posiadać szeroka wiedzę na temat 
całego procesu technologicznego. Podobnie jak przy tworzeniu pliku PS naleŜy 
prawidłowo dobrać parametry takie jak: format pliku wyjściowego, sposób impozycji, 
liniaturę, rozdzielczość naświetlania, wycinki, nadruki zalewki, itp. Produktem tego typu 
technologii jest najczęściej plik kompozytowy (nierozbarwiony) poszczególnych stron 
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publikacji lub uŜytków pracy. Plik typu PDF w razie potrzeby moŜe być równieŜ 
rozseparowany. W obu przypadkach pliki podlegają impozycji i naświetlaniu. Pliki PDF 
moŜna produkować przy uŜyciu większości aplikacji stosowanych w DTP. Ze względu na 
brak form kopiowych odbitki próbne związane z CtP mają charakter cyfrowy. 

 

Wykonywanie plików postscriptowych 
Wykonanie pliku postscriptowego polega na wykonaniu szeregu ustawień na kolejnych 

planszach, czego efektem jest powstanie prawidłowego pliku drukowego przekazywanego 
następnie do RIPa naświetlarki. Warunkiem wykonania pliku jest wcześniejsze wykonanie 
makiety elektronicznej na odpowiednim formacie z uwzględnieniem spadów, zalewek, 
punktur, itp. MoŜna to zrobić w sposób całkowicie ręczny lub w „półautomatyczny” 
wykorzystujący moduł do impozycji istniejący prawie w kaŜdym programie. 

Niezbędną czynnością jest teŜ wcześniejsze zainstalowanie w systemie komputera 
sterownika (drivera) odpowiadającego zewnętrznemu urządzeniu postscriptowemu np. 
drukarce czy naświetlarce. Przystępując do wykonania pliku operator DTP musi mieć równieŜ 
doskonałą orientację w całości procesu technologicznego, co będzie konieczne do wykonania 
impozycji oraz większości ustawień. 

PoniŜszy przykład wykonania pliku postscriptowego sporządzony został na bazie 
programu do grafiki wektorowej CorelDraw. Nie jest to program w pełnym znaczeniu do 
produkcji publikacji, ale posiada pełne moŜliwości w zakresie przygotowania do druku. 
Analogiczny sposób przygotowania plików postscriptowych stosuje się przy uŜyciu innych 
aplikacji np. QuarkXPress, Page Maker, InDesign, Ilustrator, FreeHand, Photoshop, itp. 

Pierwszą czynnością podczas wykonywania pliku PostScript jest polecenie „Drukuj”, 
które wywołuje planszę „Drukuj” i zakładkę „Ogólne”: 
 

 
Rys. 9. Wykonywanie pliku postscriptowego – plansza: Drukuj, panel: Ogólne [źródło własne]. 
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Na planszy zilustrowanej na rysunku 9 wybieramy w okienku Właściwości odpowiednie 
urządzenie zewnętrzne – drukarkę, naświetlarkę. Zaznaczamy równieŜ opcję Drukuj do pliku, 
jeśli nie jest zaznaczona na stałe. Jeśli dokument jest jednostronicowy zaznaczamy opcję 
BieŜąca strona, jeśli dokonujemy impozycji opcję BieŜący dokument lub Strony od... do. 
Kolejna plansza to opcja Właściwości: 

 

 
 

Rys. 10. Wykonywanie pliku postscriptowego – plansza: Drukuj, panel: Ogólne, 
Właściwości oraz Opcje zaawansowane [źródło własne]. 

 
W panelu Właściwości sprawdzamy by orientacja naświetlanej strony była zgodna  

z orientacją pracy czyli pozioma lub pionowa, a na panelu Opcje zaawansowane ustawiamy 
wielość naświetlanej strony. MoŜemy ją wybrać z listy lub samodzielnie zdefiniować. NaleŜy 
pamiętać jednak by wielkość naświetlanej strony była o 13–15 mm większa w kaŜdym 
kierunku od zdefiniowanej wielkości pracy. Program oferuje z reguły cały szereg gotowych 
formatów naświetlania np. A5, B4, A3, B2 czy A1. Charakterystyczne jest występowanie 
prawie wszystkich formatów w wersji nieco powiększonej (nazywanych brutto lub +). Są one 
właśnie powiększone o wielkość pozwalającą na swobodne umieszczenie na formacie 
naświetlania wszelkich elementów dodatkowych takich jak: miejsce na łapki maszyny 
drukującej, pasery, punktury, skale barwne i skale szarości, metryczkę, itp. Przykładowo 
pracę o formacie A3 netto (297 x 420 mm) z reguły naświetlamy na formacie A3 brutto 
(236 x 445 mm). 

Oprócz tego zawsze mamy moŜliwość zdefiniowania swojego własnego formatu – co 
pozwala na optymalne wykorzystanie filmu. W takim przypadku wybieramy opcję PostScript 
Custom Page Size (Definiuj Format Strony) i samodzielnie wpisujemy Ŝądaną wartość 
odpowiadającą formatowi naświetlenia. Przy definiowaniu wielkości strony mamy moŜliwość 
wybrania jednostki długości, w której definiujemy stronę – milimetry, cale, punkty 
typograficzne, itp.. 
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Rys. 11. Wykonywanie pliku postscriptowego – plansza: Drukuj, panel: Układ [źródło własne]. 
 

Na panelu Układ wybieramy połoŜenie obrazka. W przypadku gdy montaŜ jest wykonany 
ręcznie pozostawiamy ustawienie Jak w Dokumencie. JeŜeli chcemy wykonać impozycję 
automatyczną w zakładce Układ rozmieszenia wybieramy odpowiednia opcję montaŜu. 
Aplikacja oferuje nam z reguły pewną ilość typowych schematów odpowiadających 
rzeczywistym warunkom drukowania i odróbki introligatorskiej np. cała strona, ksiąŜka, 
broszura, arkusz złamywany, składka 8 stronicowa, itp. 

Na panelu Układ znajduje się równieŜ opcja Drukuj z podziałem na fragmenty, która 
pozwala na drukowanie duŜych, przewyŜszających format drukarki wydruków z podziałem na 
mniejsze fragmenty. Są one wyposaŜone w odpowiednie marginesy i moŜna po sklejeniu 
wykonać z wydruków duŜą makietę np. rodzaj wydruku impozycyjnego. 

Kolejny panel Wyciągi barwne słuŜy do ustawiania wszelkich opcji związanych  
z rozbarwieniem. JeŜeli praca będzie podlegała rozbarwieniu naleŜy zaznaczyć opcję Drukuj 
wyciągi barwne. Uaktywnia się wtedy okienko ilustrujące wszystkie moŜliwe rozbarwienia – CMYK 
a takŜe Pantone. MoŜemy w tej sytuacji zdecydować czy rozbarwienie ma być pełne, czy 
interesują nas tylko wybrane wyciągi. Przy kaŜdym z wyciągów pojawiają się teŜ krótka 
charakterystyka obejmująca: liniaturę, kąt rastra oraz nadruk. WaŜną opcją na tym panelu jest 
okienko czarny zawsze nadrukowywany, które pozwala jednocześnie wykonać nadruki 
wszystkich czarnych elementów na pracy, co jest w większości przypadków operacja 
korzystną. Jeśli chodzi o nadruk elementów występujących w innych kolorach to musimy 
zdefiniować go bezpośrednio w pracy. JeŜeli w samej pracy nie zdefiniowaliśmy zalewek to 
moŜemy wykonać tę operację przy pomocy funkcji Automatyczne nadlewanie. Uaktywnienie 
jej pozwala zdefiniować podstawowe parametry zalewek. 
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Rys. 12. Wykonywanie pliku postscriptowego – plansza: Drukuj, panel: Wyciągi barwne [źródło własne]. 

 
Kolejny panel – Ustawienie drukarskie nie wymaga prawie Ŝadnych ustawień. 

Spowodowane jest to tym, Ŝe zaznaczenie opcji Drukuj wyciągi barwne uaktywnia 
automatycznie wszelkie ustawienia elementów dodatkowych takich jak: 
– informacja o pliku (metryczka), 
– numeracja stron, 
– znaczki cięcia i złamywania, 
– pasery koloru, 
– paski kalibracji kolorów, 
– skale densytometryczne. 

Niektóre z tych elementów, a w szczególności pasery i skale densytometryczne moŜna 
dodatkowo ustawiać i definiować. Praktyka wskazuje jednak, Ŝe w większości przypadków 
jest to operacja zbędna. 
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Rys. 13. Wykonywanie pliku postscriptowego – plansza: Drukuj, 
panel: Ustawienia drukarskie [źródło własne]. 

 
RównieŜ stosunkowo mało praktycznych ustawień zawiera panel PostScript. MoŜemy 

pozostawić go w praktyce w postaci standardowej z wyjątkiem ustawienia liniatury wydruku 
zwanej teŜ gęstością rastra. Jest to bardzo waŜny parametr, od którego zaleŜy bezpośrednio 
jakość wydruku. Inaczej mówiąc liniatura nie moŜe być zbyt duŜa poniewaŜ pogorszy to 
jakość odbitki – pojawi się zjawisko „zabijania siatki” czyli rozlewania farby po elementach 
wielotonalnych i co za tym idzie zamazywanie szczegółów rysunku. Z drugiej strony 
ustawienie zbyt niskiej wartości liniatury rastra powoduje niepotrzebne i nieuzasadnione 
powiększenie punktów rastrowych i tym samym pogorszenie jakości wydruku. Nie ma 
uniwersalnych zasad, które definiowałby wartość liniatury w róŜnych sytuacjach, zbyt wiele 
czynników wpływa na tę wartość. MoŜna jednak stwierdzić, Ŝe wartość liniatury zaleŜy 
głównie od dwóch czynników: 
– rodzaju podłoŜa, 
– klasy maszyny drukującej. 

Oprócz tego wpływ na gęstość rastra ma m.in.: stan techniczny maszyny drukującej, 
rodzaj farb, wyszkolenie drukarza oraz inne warunki technologiczne. Często liniatura ustalana 
jest na zasadzie konsultacji z technologiem lub drukarzem oraz metodą prób i błędów. 
Operator DTP przygotowujący plik postscriptowy musi mieć pełną tego świadomość. 

Liniatura rastra określana jest w jednostkach lpi czyli linii na cal (lines per inch). 
Alternatywnie moŜna uŜywać jednostki linii na cm. Tabela 1 określa przykładowe 
przybliŜone wartości liniatury uzaleŜnione od rodzaju podłoŜa i typu maszyny drukującej. 
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Są one zgodne z rzeczywistością przemysłową, ale nie stanowią uniwersalnego wzorca – 
powinny być weryfikowane w konkretnych sytuacjach technologicznych. 

 
Tabela 1. Orientacyjne wartości liniatury rastra w [lpi] w zaleŜności od podłoŜa i klasy maszyny drukującej 

[źródło własne]. 
 

 
Powielacz 
offsetowy 

Maszyna 
drukująca 
arkuszowa 
półformatowa 

Maszyna 
drukująca 
arkuszowa 
pełnoformatowa 

Maszyna 
drukująca 
zwojowa 
pełnoformatowa 

Papier gazetowy 80–90 lpi 90–100 lpi 95–105 lpi 95–105 lpi 
Papier offsetowy 100–120 lpi 110–130 lpi 120–150 lpi 120–150 lpi 
Papier 
kredowany 

130–140 lpi 150 lpi 175 lpi 200 lpi 

Papier 
wielokrotnie 
powlekany 

150 lpi 175 lpi 180–200 lpi 
powyŜej 
200 lpi 

 
 

 
 

Rys. 14. Wykonywanie pliku postscriptowego – plansza: Drukuj, 
panel: PostScript [źródło własne]. 

 
Panel RóŜne takŜe nie wymaga zbyt wielu ustawień – najistotniejsze z nich wymaga 

ustawienia optymalnej ilości pasm wypełnienia tonalnego. Jest to parametr istotny przy 
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drukowaniu tzw. przejść tonalnych. Zbyt mała ilość pasm powoduje, Ŝe w przejściach 
pojawia się efekt „schodkowania”. Jak wykazuje praktyka wskazane jest ustawianie jak 
największej ilości pasm jakie są moŜliwe w danym programie np. 2000. Nowoczesne 
naświetlarki bez problemu radzą sobie z takimi wartościami. 

 

 
 

Rys. 15. Wykonywanie pliku postscriptowego – plansza: Drukuj, panel: RóŜne [źródło własne]. 
 

Ostatnim panelem podczas wykonywania pliku postscriptowego jest panel Problemy. 
Wskazuje on na ewentualne zagroŜenia dotyczące prawidłowości i jakości tworzonego pliku. 
Część z nich ma jednak charakter hipotetyczny, który moŜemy zlekcewaŜyć. Poza tym 
istnieje moŜliwość indywidualnego ustawiania o jakich problemach ma nas aplikacja 
informować. 

JeŜeli uznamy, Ŝe wszystkie ustawienia są wprowadzone prawidłowo to przyciskamy 
klawisz Drukuj, który wywołuje planszę Drukuj do pliku. Przy jej pomocy wybieramy 
miejsce na nośniku i katalog, w którym chcemy umieścić plik postscriptowy. W tym miejscu 
moŜemy równieŜ nadać plikowi inna nazwę. Plik postscriptowy automatycznie uzyskuje 
rozszerzenie charakterystyczne dla danego rodzaju aplikacji. W przypadku Corela jest to 
rozszerzenie PRN, ale w innych programach mogą występować inne typy rozszerzeń 
postscriptowych np. PS. 

Przed wybraniem opcji drukuj moŜemy zawsze skorzystać z Podglądu wydruku, który  
w zmniejszonej skali pokazuje podgląd pracy jako kompozyt lub jako wyciągi barwne. 
Podgląd pozwala w pewnym zakresie na kontrole prawidłowości wykonanego pliku, choć nie 
jest to narzędzie profesjonalne jak np. podgląd w RIPie. 
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Wykonywanie plików typu PDF 
Format PDF (ang. Portable Document Format) autorstwa fimy Adobe, jest 

międzyplatformowym standardem, który jest wolny od szeregu niedoskonałości języka 
PostScript, oferując jednocześnie jego zalety. Stąd teŜ postrzega się PDF jako jego 
naturalnego następcę i w chwili obecnej prace są juŜ częściej przygotowywane w tym 
standardzie niŜ w klasycznych plikach postscriptowych. 

Do plików PDF moŜna dołączać karty zadań z definicją (bardzo szczegółową) następnych 
operacji, jakim będzie podlegać przetwarzana praca. Dzięki temu formatowi moŜna takŜe 
kontrolować przebieg produkcji publikacji na kaŜdym etapie. PoniewaŜ pliki PDF są 
wewnętrznie skompresowane, mogą być bezproblemowo przekazywane drogą internetową 
lub na wymiennych nośnikach. W technologii opartej na operowaniu plikami PDF są 
przyjmowane pliki PostScript i interpretowane przez RIP jako nowe pliki zawierające kaŜdą 
stronę zapisaną jako jeden obiekt, zaś fonty i grafika są kompresowane. W procesie tym jest 
równieŜ usuwana i umieszczana poza plikiem głównym większość zmiennych języków 
programowania. Otrzymany plik ma formę kodu ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange) i na wyjściu wykorzystuje interpretery postscriptowe, jednak 
cechuje się większą zwięzłością i większym stopniem zorganizowania, co czyni go z kolei 
bardziej niezawodnym w porównaniu z PostScriptem. Zastosowanie formatu jest bardzo 
szerokie i warto pamiętać, Ŝe nadaje się on znakomicie do archiwizowania dokumentów, 
sprawdzania, czy tekst został poprawnie sformatowany oraz czy atrybuty te będą prawidłowo 
zreprodukowane w druku, a takŜe do przesyłania prac do akceptacji, gdzie mogą zostać 
odczytane m.in przy uŜyciu darmowego narzędzia Acrobat Reader. Fonty w dokumencie PDF 
są załadowane (osadzone) lub obsługiwane przez tzw. dekryptory. W wypadku osadzania 
fontów na etapie PostScript w pliku są zawierane zarysy bieŜących fontów, natomiast przy 
uŜyciu dekrypcji załączane są informacje niezbędne do symulowania wyglądu brakujących 
fontów. 

Warto zaznaczyć, Ŝe format PDF raczej przypadkowo zajął miejsce następcy PostScriptu, 
gdyŜ firma Adobe początkowo stworzyła go jako format do dystrybucji dokumentów  
w postaci elektronicznej, a nie do druku Świadczy tym najlepiej fakt, Ŝe pierwsza wersja 
programu do obsługi plików PDF Adobe Acrobat nie oferowała pełnego wsparcia na potrzeby 
profesjonalnego drukowania w zakresie tworzenia wyciągów barwnych. 

Dysponując narzędziami Adobe Acrobat, moŜna generować pliki PDF z poziomu 
dowolnego programu Pewne aplikacje, np. InDesign, zawierają opcję bezpośredniego zapisu 
publikacji w tym formacie jako jedno z poleceń menu. Aby w pozostałych wypadkach 
otrzymać plik PDF, mając zainstalowany pakiet Adobe Acrobat, trzeba korzystać albo  
z Acrobat Distillera, albo Adobe PDF Writera, przy czym szczególnie godny polecenia, 
zwłaszcza do prac profesjonalnych, jest Distiller. 
Technologia PDF pozwala rozwiązać kluczowe problemy w DTP, takie .jak np. niemoŜność 
odczytania pliku w wyniku róŜnic między aplikacjami i systemami operacyjnymi, 
wydrukowania poprawionych plików, zagubienie fontów i grafiki z powodu 
niekompatybilności, błędy formatowania przy przenoszeniu pracy oraz brak moŜliwości 
przygotowania dokumentu akceptowalnego przez wiele urządzeń i platform systemowych. 
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Rys. 16. Wykonywanie pliku PDF przy pomocy programu Adobe Indesign – plansza: 
 Eksportuj Adobe PDF [źródło własne]. 

 
Rysunek 16 przedstawia podstawowa planszę eksportowania pliku w formacie PDF na 

przykładzie programu InDesign. Po wywołaniu planszy poleceniem Eksportuj ustawiamy 
przede wszystkim profil drukowania w okienku Ustawienia Adobe PDF. Przyjazny interfejs 
programu pozwala za pomocą tego jednego ustawienia zagwarantować prawidłowe 
wykonanie pliku PDF. Oczywiście plansza umoŜliwia całkowicie indywidualne ustawienie 
parametrów pliku zgodnych z wymaganiami operatora. SłuŜą temu kolejne zakładki: 
Kompresja, Znaczniki i spady, Wyjście, Zaawansowane, Zabezpieczenia, Podsumowanie. 
Praktyka wskazuje jednak, Ŝe całkowicie wystarczające jest wybranie jednej z opcji: 
– PDF dla edycji, 
– PDF dla prac drukarskich, 
– PDF dla rozpowszechniania dokumentów, 
– PDF dla sieci www. 

W przypadku przygotowalni poligraficznej wybór PDF dla prac drukarskich powoduje, Ŝe 
wszystkie ustawienia pliku PDF wykonane są pod kątem zastosowania do w poligrafii (press). 
Ustawienia dotyczą m.in. formatu, rozdzielczości, spadów, zalewek, nadruków, profili 
kolorów, itp. Wykonany w ten sposób plik kompozytowy jest pełnowartościowym materiałem 
obrazującym stronicę lub uŜytek i moŜe być bezpośrednio wykorzystany do impozycji, 
a  następnie ripowania i naświetlania. Tego typu uproszczona technologia umoŜliwia 
wykonanie prawidłowego pliku PDF przeznaczonego do dalszej obróbki nawet przez osobę 
nie do końca orientującą się w technologii poligraficznej, co raczej nie jest moŜliwe 
w  przypadku wykonywania plików postscriptowych, choć i one posiadają moŜliwość 
definicji typowych profili drukarskich. 
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Program Adobe Acrobat Distiler 
Programem tłumaczącym język opisu strony PostScript lub format postscriptowy EPS 

(Encapsulated PostScript) jest Adobe Acrobat Distiller z pakietu programowego Adobe 
Acrobat, firmy Adobe Systems Incorporated. Podstawowe okno programu Distiller 
przedstawia rysunek [17]. Innym programem, tłumaczącym na format PDF, jest np. 
Normalizer z pakietu Adobe Extreme. Jest on znacznie bardziej rozbudowany, gdyŜ 
przeznaczony jest do współpracy w sterowaniu cyfrowymi przepływami prac. Istnieją teŜ 
analogiczne programy firmy Agfa. 

 

 
 

Rys. 17. Okno podstawowe programu Acrobat Distiller [źródło własne]. 
 
Program Distiller moŜe mieć róŜne tryby pracy: 

– Program Distiller moŜe jednocześnie „destylować” wiele plików postscriptowych. W tym 
celu zaznaczamy wszystkie pliki do destylacji i otwieramy je. MoŜna teŜ podczas 
odbywającej się destylacji wybierać polecenie File>Open i wskazywać kolejne pliki. 

– MoŜna tak skonfigurować Distillera, Ŝe będzie on automatycznie pobierał pliki 
postscriptowe ze wskazanej lokalizacji, jeŜeli tylko się one tam znajdą, np. wskutek 
wydruku z programu graficznego, a Distiller jest uruchomiony. Aby to uczynić 
wywołujemy polecenie Settinings > Watched Folders i klawiszem Add dodajemy te 
foldery, które mają być „dyŜurne” dla czuwającego w systemie Distillera. W kaŜdym 
wskazanym folderze zostaną załoŜone dwa foldery: In i Out. Jeśli w folderze In znajdzie 
się plik postscriptowy, wtedy jest on destylowany, a wynik przenoszony do foldera Out. 
Plik postscriptowy moŜe być automatycznie usunięty lub przeniesiony do foldera Out. 

– MoŜna teŜ naświetlarkę zainstalowaną w systemie skonfigurować ze sterownikiem Adobe 
FPS Acrobat Distiller, który to sterownik znajdzie się w systemie z chwilą zainstalowania 
Distillera. Wykonuje się to np. w przypadku, gdy naświetlarka nie obsługuje PostScriptu 
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wyŜszego poziomu lub dysponuje formatami papierów zbyt małymi dla naszych potrzeb. 
Jest to sterownik omawianej powyŜej drukarki Adobe Distiller Printer. 

 
Naświetlanie 

Przygotowany plik w PostScripcie interpretowalnym lub w PDF wczytywany jest przez 
naświetlarkę CtF lub CtP. Naświetlarka składa się z dwóch zasadniczych bloków. Jednym  
z nich jest RIP (Raster Image Processor), a drugim komora z laserem naświetlającym 
przygotowany materiał uczulony na jego światło. Zanim laser zacznie naświetlać 
poszczególne płyty, muszą zostać przygotowane przez RIP wyciągi barw w formie cyfrowej, 
jako czarno-białe mapy l-bitowe, które laser po prostu kopiuje z pamięci RIP–a na podłoŜe. 
JeŜeli urządzeniem realizującym formy drukowe CtP nie jest naświetlarka laserowa, a np. 
drukarka atramentowa, urządzenie tnące, rylec diamentowy itd., wtedy procedura jest 
analogiczna – RIP tych urządzeń przygotowuje odpowiednie dane dla poszczególnych form. 
Przygotowanie map l-bitowych moŜe być jedno-, albo dwustopniowe. Jednostopniowe polega 
tylko na zrastrowaniu zapisanego w pliku obrazu, czyli zamianę go na pojedynczą mapę  
l-bitową (czarno-białą) lub na układ map jednobitowych. Sytuacja taka zachodzi wtedy, gdy 
w pliku zapisane są separacje barw, wykonane w aplikacji separującej. Dwustopniowe 
przygotowanie polega, najpierw, na rozseparowaniu pliku typu composit na poszczególne 
wyciągi barw, a następnie zrastrowaniu ich jak wyŜej. Pojedyncza mapa bitowa (wyciąg 
jednej barwy lub inaczej jedna separacja) powstanie wtedy, gdy w pliku jest zapisany obraz 
do drukowania jednym kolorem (np. czarnym lub specjalnym). Sytuacja taka zachodzi  
w przypadku, gdy jest to obraz kreskowy (takŜe z tintami istniejącego koloru) lub tonalny 
jednokolorowy. Układ map bitowych powstanie w przypadku, gdy do drukowania ma być 
uŜytych kilka farb. Na przykład do wielobarwnego drukowania triadą drukarską CMYK 
powstaną cztery wyciągi barw, czyli muszą powstać 4 mapy l-bitowe, zaś dla drukowania  
3 kolorami specjalnymi powstaną 3 mapy. 

Stanowisko naświetlania to zbiór urządzeń składający się z naświetlarki, RIPa, automatu 
wywołującego oraz densytometru kontrolnego. W naświetlarkach moŜna eksponować 
halogeno-srebrowy film i papier lub bezpośrednio płyty drukowe. Biorąc pod uwagę; 
konstrukcję, naświetlarki moŜna podzielić na liniowe i bębnowe: 
– Naświetlarki liniowe są urządzeniami prostszymi pod względem konstrukcyjnym. Film 

jest przesuwany w sposób ciągły przez moduł naświetlający za pomocą wałków 
transportujących. Podstawą modułu naświetlającego jest element obrotowy składający się 
z pryzmatu lub lustra, który podczas jednego obrotu optyki zapewnia ekspozycję zawsze 
jednego wiersza plamek laserowych. Dokładność i powtarzalność naświetlania zaleŜą od 
mechanicznej dokładności układu transportującego film oraz od dokładności układu 
optycznego i naświetlającego. System optyczny bywa obudowany i izolowany termicznie 
od otaczającego środowiska w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnej 
dokładności i powtarzalności naświetlenia. Główną zaletą naświetlarek liniowych jest ich 
prosta konstrukcja o małej liczbie części ruchomych. Technologia jest sprawdzona  
w praktyce i nie wymaga wysokich kosztów inwestycyjnych. Główne wady wynikają  
z faktu, Ŝe w czasie naświetlenia promień lasera pada na film pod róŜnymi kątami  
i następuje zróŜnicowanie kształtu plamki od środka do brzegu filmu. Wynikiem tego jest 
duŜa czułość konstrukcji na wady optyki. Mniejsza precyzja mechanizmu prowadzi do 
ograniczenia maksymalnych formatów do szerokości około 60 cm (format A2). 
Problematyczne jest takŜe wykorzystanie systemów perforacji. Podstawowe parametry 
techniczne: rozdzielczość naświetlania do 3000 dpi, powtarzalność od 25 do 50 
mikrometrów oraz maksymalna liniatura rastra do 200 lpi. 

– Naświetlarki bębnowe osiągają większą precyzję, lepszą powtarzalność oraz większą 
wydajność naświetlania. Z punktu widzenia konstrukcji bębnowe jednostki naświetlania 
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moŜna podzielić na jednostki z bębnem wewnętrznym oraz bębnem zewnętrznym. 
Najszerzej stosowanym rozwiązaniem technicznym są naświetlarki z bębnem 
wewnętrznym. Film wprowadza się do wewnętrznej części bębna. Kąt opasania filmu 
wynosi od 180 do 270°. Film mocowany jest na powierzchni bębna podciśnieniem lub 
pod cięŜarem własnym. Zapisujący promień lasera obraca się w środku bębna, zaś 
podczas liniowego przesuwania się naświetla plamki linia po linii. Prędkość obrotu 
promienia lasera wynosi od 24 000 do 32 000 obrotów na minutę. W celu podwyŜszenia 
wydajności naświetlania zdecydowano się na konstrukcję naświetlarek z bębnem 
zewnętrznym. Pod względem konstrukcji są one bardziej skomplikowane. Film zostaje 
nawinięty na bęben ze strony zewnętrznej i unieruchomiony podciśnieniem. Bęben  
z filmem obraca się (od 300 do 468 obrotów/min), a laser z urządzeniami optycznymi 
porusza się na zewnątrz wzdłuŜ osi bębna i naświetla poszczególne plamki elementarne w 
kolejnych liniach. Aby zwiększyć szybkość naświetlenia, wykorzystuje się lasery 
wielokanałowe (od 80 do 120 kanałów) i eksponuje się parę dziesiątek linii jednocześnie. 

 
 

 
Rys. 18. Zasada działania naświetlarki: a – CtF liniowej, b – CtP z bębnem wewnętrznym [13, s. 138]. 

 
 

Pod względem technologicznym naświetlarki moŜna podzielić na trzy podstawowe grupy: 
– Naświetlarki do filmów CtF (Computer to Film) – słuŜą do wykonywania wszelkiego 

rodzaju form kopiowych dla wszystkich technik drukowania. Formy takie mogą mieć 
charakter negatywowy oraz pozytywowy, mogą być to pojedyncze uŜytki lub wszelkiego 
rodzaju montaŜe jednobarwne lub w postaci kompletów wyciągów barwnych. Ustalana 
być moŜe rozdzielczość naświetlania a takŜe sposób połoŜenia emulsji na filmie. 

– Naświetlarki do płyt CtP (Computer to Plate) – naświetlarki wykonujące bezpośrednio 
formy drukowe z pominięciem etapu form kopiowych. Naświetlany obraz ma zawsze 
charakter ostateczny to znaczy jest zwykle impozycja elektroniczna jednobarwna lub 
rozbarwioną. Naświetlaniu mogą podlegać formy drukowe o róŜnej wielkości np.  
w offsecie od A3 do B1. Płyty wykorzystywane w tym procesie mają specjalną budowę 
przeznaczoną tylko o określonego procesu. Technologia CtP stosowana jest obecnie 
głównie w offsecie, ale istnieją systemy bezpośredniego naświetlania form dla innych 
technik drukowania – rotograwiury, fleksografii a nawet sitodruku. 

– Naświetlarki do tradycyjnych płyt offsetowych CtCP (Computer to Convencional Plate) – 
to stosunkowo nowa technologia pozwalająca na bezpośrednie naświetlanie tradycyjnych 
form offsetowych. Takie rozwiązanie łączy w sobie wszystkie zalety naświetlania metodą 
CtP (czyli przede wszystkim brak form kopiowych) z moŜliwością zastosowania 
zwykłych, tradycyjnych form offsetowych – tańszych i łatwiejszych w korekcie. 
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Parametry naświetlania 
Z punktu widzenia operatora naświetlarki, technologa, a takŜe klienta zewnętrznego 

najistotniejszym elementem kontrolowanym przy naświetlaniu są jego parametry, niezaleŜnie 
od tego czy naświetlana jest forma kopiowa czy drukowa. NajwaŜniejsze parametry to: format 
naświetlenia, rozdzielczość naświetlenia, charakter obrazu, połoŜenie emulsji światłoczułej. 

Format naświetlenia wynika z załoŜonego podczas produkcji pliku postscriptowego 
formatu lub z formatu wykonanej impozycji. Format taki jest zawsze odpowiednio (25–30 mm) 
większy niŜ sama praca, po to by zmieściły się na nim wszelkie elementy dodatkowe. 
Dysponując naświetleniami o róŜnych formatach operator naświetlarki „ustawia” formatki na 
szerokości filmu by jak najbardziej optymalnie wykorzystać jego powierzchnię. Klient 
określa zdefiniowany przez siebie format w formularzu zamówienia podając gotowy format 
(np. A3 Extra, B2) lub określając zdefiniowany format w mm. W przypadku naświetlania 
form drukowych określa się z reguły format płyty drukowej lub po prostu typ maszyny 
drukującej. 

Rozdzielczość naświetlania ma wpływ na jakość wydruku. Odpowiada ona realnie ilości 
linii naświetlonych przez laser na jednostce długości filmu lub płyty. Zwykle naświetlarka 
dysponuje kilkoma standardowymi rozdzielczościami naświetlania, które wykorzystuje się  
w określonych sytuacjach technologicznych, np.: 
– 600 dpi – proste jednobarwne prace o charakterze kreskowym, np. same teksty lub inne 

elementy kreskowe. 
– 1200 dpi – standardowa rozdzielczość naświetlania dla prac jednokolorowych 

wielotonalnych a takŜe dla prac wielokolorowych niŜszej jakości. 
– 2400 dpi – standardowa rozdzielczość naświetlania prac wielobarwnych, wielotonalnych, 

a takŜe prac jednokolorowych, wielotonalnych o wysokiej jakości. 
– 3600 dpi – prace wielokolorowe, wielotonalne o wyjątkowo wysokiej jakości. 
– 5400 dpi – zastosowania specjalne, np. produkcja hologramów. 

Charakter obrazu i połoŜenie emulsji światłoczułej ma w przypadku form kopiowych 
zasadnicze znaczenie ze względu na stosowana technikę drukowania. Dla częściej 
stosowanych technik stosuje się następujące kombinacje: 
– offset, druk tamponowy – diapozytyw lewoczytelny, 
– sitodruk, rotograwiura – diapozytyw prawoczytelny, 
– typografia, fleksografia, – negatyw prawoczytelny, 
– typooffset – negatyw lewoczytelny. 

Wszystkie parametry naświetlania umieszcza się na formularzu zlecenia do naświetlania. 
Oprócz nich umieszcza się standardowe dane takie jak: nazwa firmy zlecającej, nazwa pracy, 
data przyjęcia i odbioru, uwagi , podpis, itp. 

 
Wywoływarki automatyczne 
Integralną częścią naświetlarek są wywoływarki do filmów i do płyt. Są to urządzenia,  

w których film lub płyta przechodzi automatycznie przez wszystkie etapy obróbki chemicznej 
„na mokro” czyli: wywoływanie, płukanie, utrwalanie, płukanie końcowe i suszenie. 
Wszystkie parametry procesu: czas, temperatura, ruch i stęŜenie odczynników, itp. są ściśle 
kontrolowane i dlatego wyniki obróbki chemicznej i co za tym idzie samego obrazu są 
powtarzalne. Wywoływarki automatyczne mogą być urządzeniami osobnymi lub mogą być 
połączone z naświetlarką w systemie on-line, co nie wymaga przenoszenia filmów i płyt, 
wpływa na szybkości i jakość obróbki. Jakość oraz konserwacja zestawów do 
automatycznego wywoływania filmów lub płyt ma zasadniczy wpływ na jakość naświetlenia. 
Kalibracja naświetlarki z reguły łączy się z jednoczesną kalibracją wywoływarki. Kalibracja 
naświetlarki ma charakter elektroniczny, natomiast kalibracja wywoływarki sprowadza się do 
transmisyjnych pomiarów densytometrycznych i porównywania wyników ze specjalnymi 
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wzorcami kalibracyjnymi. Są to operacje wysoko wyspecjalizowane, ale przy duŜym 
obłoŜeniu maszyny praca wykonywane niejednokrotnie nawet codziennie. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie typy plików drukowych wykonuje się w obrębie przygotowalni poligraficznej? 
2. Czym charakteryzuje się wykonanie tradycyjnego pliku postscriptowego? 
3. Czym charakteryzuje się wykonanie pliku typu PDF? 
4. Jakie ustawienia są konieczne, aby wykonać prawidłowy plik postscriptowy? 
5. Jak dobiera się format naświetlania? 
6. Jakie elementy dodatkowe umieszcza się na montaŜu podczas wykonywania pliku 

postscriptowego? 
7. Od czego zaleŜy wartość liniatury rastra? 
8. Jakie ogólne profile ustawień stosowane są przy produkcji plików typu PDF? 
9. Jakim operacjom podlega plik PDF w procesie przygotowania do naświetlania? 
10. W jaki sposób konstrukcja naświetlarki wpływa na jej parametry technologiczne? 
11. Jak dzielimy naświetlarki pod kątem technologicznym? 
12. Jakie rozróŜniamy podstawowe parametry naświetlania? 
13. W jaki sposób definiujemy format naświetlania pracy? 
14. Od czego zaleŜy rozdzielczość naświetlania? 
15. Jakie kombinacje dotyczące charakteru obrazu i połoŜenia emulsji światłoczułej 

stosujemy przy produkcji form kopiowych dla róŜnych technik drukowania? 
16. Jak jest rola automatycznych zestawów do wywoływania filmów lub płyt? 
17. Na czym polega kalibracja naświetlarki i wywoływarki automatycznej? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj plik postscriptowy pracy zmontowanej w programie CorelDraw w oparciu  
o dostarczone załoŜenia technologiczne. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) sprawdzić czy plik źródłowy jest przygotowany do naświetlania, 
2) sprawdzić czy plik źródłowy jest odpowiednio zmontowany, 
3) sprawdzić czy w programie zainstalowane jest docelowe urządzenie wyjściowe, 
4) ustalić podstawowe parametry naświetlania, 
5) wykonać drukowanie do pliku, 
6) dokonać zgodnych z załoŜeniami ustawień na kolejnych planszach, panelach i okienkach, 
7) nagrać plik postscriptowy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim katalogu, 
8) dokonać archiwizacji pliku postscriptowego, 
9) przesłać plik postscriptowy do naświetlania lub drukowania. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stanowisko do składu i reprodukcji poligraficznej DTP 
– odpowiednie oprogramowanie graficzne (CorelDraw), 
– załoŜenia technologiczne do naświetlania, 
– sterownik urządzenia zewnętrznego, 
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– program do archiwizacji plików, 
– nośnik zewnętrzny do nagrania pliku postscriptowego, 
– dostęp do Internetu, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Wykonaj plik kompozytowy typu PDF broszury wykonanej w programie Adobe InDesign 
zgodny z załoŜeniami technologicznymi. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zweryfikować poprawność wykonania pracy w programie źródłowym Adobe InDesign, 
2) sprawdzić czy w programie zainstalowane jest docelowe urządzenie wyjściowe, 
3) ustalić podstawowe parametry technologiczne pliku, 
4) wybrać odpowiedni profil w ustawieniach PDF, 
5) sprawdzić na kolejnych zakładkach prawidłowość ustawień, 
6) wykonać eksport pliku PDF w odpowiednie miejsce, 
7) dokonać archiwizacji pliku PDF, 
8) wykonać makietę stanowiąca wzór do impozycji, 
9) przesłać plik PDF do impozycji. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stanowisko do składu i reprodukcji poligraficznej DTP, 
– drukarka atramentowa, 
– odpowiednie oprogramowanie DTP (np. Adobe InDesign), 
– załoŜenia technologiczne do wykonania pliku PDF, 
– sterownik wirtualnego urządzenia zewnętrznego (np. Adobe Distiler), 
– przeglądarka do plików w formacie PDF, 
– program do archiwizacji plików, 
– nośnik zewnętrzny do nagrania pliku PDF, 
– dostęp do Internetu, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj naświetlenie kompletu wyciągów barwnych z dostarczonego pliku 
postscriptowego zgodnie z formularzem zlecenia do naświetlania CtF. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeanalizować dostarczony wraz z plikiem formularz zlecenia naświetlania, 
2) wypełnić druk zlecenia do naświetlania, 
3) nagrać dostarczony plik postscriptowy w odpowiednim miejscu, 
4) uruchomić program do naświetlania RIP, 
5) zimportować plik postsriptowy do programu RIP, 
6) dokonać niezbędnych ustawień zgodnych z załoŜeniami technologicznymi, 
7) ustawić formatki na filmie w najbardziej optymalny sposób, 
8) dokonać naświetlenia filmu, 
9) przenieść naświetlony film w kasecie do wywoływania, 
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10) uruchomić proces obróbki chemicznej naświetlonego filmu, 
11) skontrolować wizualnie i densytometrycznie naświetlone wyciągi. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– stanowisko do składu i reprodukcji poligraficznej DTP, 
– naświetlarka do filmów CtF, 
– wywoływarka automatyczna do filmów, 
– densytometr transmisyjny, 
– wypełniony formularz zlecenia naświetlenia, 
– oprogramowanie typu RIP, 
– dostęp do Internetu, 
– poradnik dla ucznia. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) wybrać sposób wykonania pliku drukowego? ���� ���� 
2) zainstalować zewnętrzne urządzenie wyjściowe w systemie? ���� ���� 
3) wykonać klasyczny plik postscriptowy? ���� ���� 
4) dokonać ustawień zgodnych z załoŜeniami technologicznymi  

w trakcie wykonywania pliku postscriptowego? ���� ���� 

5) wykonać plik drukowy w formacie PDF? ���� ���� 
6) wybrać odpowiedni profil ustawień formatu PDF? ���� ���� 
7) zweryfikować prawidłowość ustawień pliku typu PDF? ���� ���� 
8) wykonać formę kopiową przy pomocy naświetlarki CtF? ���� ���� 
9) wywołać film w wywoływarce automatycznej? ���� ���� 
10) zweryfikować jakość otrzymanej formy kopiowej? ���� ���� 
11) wykonać formę drukową przy pomocy naświetlarki CtP? ���� ���� 
12) wywołać płytę w wywoływarce automatycznej? ���� ���� 
13) zweryfikować jakość otrzymanej formy drukowej? ���� ���� 
14) dokonać kalibracji naświetlarki i wywoływarki automatycznej? ���� ���� 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 

1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 
9. Po zakończeniu testu podnieś rękę i zaczekaj aŜ nauczyciel odbierze od Ciebie pracę. 

 
 
 
 

Powodzenia! 
 
 
 
 
Materiały dla ucznia: 
– instrukcja, 
– zestaw zadań testowych, 
– karta odpowiedzi. 
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ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Wykonanie zalewek w trakcie przygotowania do naświetlania ma na celu 

a) wykonanie zalewki wokół formatu netto przeznaczonej do ścięcia. 
b) wykonanie podłoŜa pod elementy tekstowe. 
c) niedopuszczenie do powstawania niezadrukowanych przestrzeni na styku obiektów  

o róŜnych kolorach. 
d) przygotowanie wybranych obiektów do nałoŜenia lakieru. 

 
2. Przy drukowaniu w systemie CMYK naleŜy przewidzieć zalewkę pomiędzy elementem 

a) Ŝółtym i czerwonym. 
b) zielonym a cyanowym. 
c) magentowym a pomarańczowym. 
d) cyanowym a Ŝółtym. 

 
3. JeŜeli pojedynczy uŜytek ma format netto A4 to format 2 uŜytków wraz ze spadami 

wynosi 
a) 210 x 297 mm. 
b) 297 x 420 mm. 
c) 303 x 432 mm. 
d) 432 x 606 mm. 
 

4. Typowy element który wykonuje się nadrukiem to 
a) czarny tekst. 
b) czarno-białe zdjęcie. 
c) jasnoszare elementy graficzne. 
d) cienkie ramki w kolorze CMYK. 
 

5. MontaŜ ręczny wykonujemy w sytuacji, gdy 
a) wykonywana forma będzie wykorzystywana w offsecie. 
b) posiadane uŜytki są mniejsze niŜ format montaŜu. 
c) naświetlarka ma większy format niŜ maszyna drukująca. 
d) na formie drukowej są elementy jedno i wielotonalne. 

 
6. W przypadku wykonywania montaŜu stronic o formacie B5 na format B1 moŜemy 

spodziewać się składki 
a) 8-stronicowej. 
b) 16-stronicowej. 
c) 32-stronicowej. 
d) 128-stronicowej. 
 

7. Elementy dodatkowe charakterystyczne dla impozycji elektronicznej ksiąŜki to 
a) punktury do cięcia, pasery kolorów i skale szarości. 
b) punktury do perforowania, znaki tytułowe i skale wielkości. 
c) pasery szarości, znaki grzbietowe i próbniki Pantone. 
d) skale barwne, punktury do wykrawania, znaki metrykowe. 
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8. Dwie podstawowe technologie wykonywania odbitek próbnych to metoda 
a) cyfrowa i fizykofotograficzna. 
b) cyfrowa i offsetowa. 
c) analogowa i laserowa. 
d) analogowa i cyfrowa. 

 
9. Aby wykonać fotochemiczną odbitkę próbną typu „cromalin” potrzebny jest 

a) program komputerowy do odbitek analogowych. 
b) komplet zrastrowanych negatywów „prawoczytelnych”. 
c) komplet diapozytywowych wyciągów barwnych. 
d) zripowany plik typu PDF. 
 

10. Cyfrowe odbitki próbne związane są z technologią CtP ze względu na 
a) 100% zgodność z odbitką drukarską. 
b) moŜliwość bezpośredniego porównania odbitki cyfrowej z płytą. 
c) brak w tej technologii form drukowych do wykonania odbitek analogowych. 
d) brak w tej technologii form kopiowych do wykonania odbitek analogowych. 

 
11. Wydruk impozycyjny słuŜy do 

a) ostatecznego sprawdzenia kolejności stronic i prawidłowości montaŜu. 
b) porównania wydrukowanych kolorów z próbnikami CMYK i Pantone. 
c) ostatecznej weryfikacji jakości wydrukowanych zdjęć. 
d) ustalenia kolejności drukowania kolorów na maszynie drukującej. 

 
12. Przystąpienie do wykonywania pliku postscriptowego wymaga 

a) podłączenia naświetlarki pod komputer, na którym wykonujemy plik postscriptowy, 
b) zainstalowania w systemie sterownika naświetlarki lub innego docelowego 

urządzenia wyjściowego. 
c) zainstalowania w systemie programu RIP. 
d) połączenia komputera z siecią Internet. 
 

13. Odpowiednim formatem do naświetlenia pracy o wymiarach 470 x 650 mm jest 
a) format A3+. 
b) B3. 
c) B2. 
d) A1 brutto. 

 
14. Liniatury rastra stosowane w poligrafii oscylują wokół wartości 

a) 8–20 l/cm. 
b) 80–200 lpi. 
c) 600–5400 dpi. 
d) 220–300 spi. 

 
15. Plik wykonany w formacie PDF podlega w kolejnych operacjach 

a) montaŜowi tradycyjnemu. 
b) łamaniu. 
c) impozycji elektronicznej. 
d) skanowaniu. 
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16. Pod względem konstrukcyjno-technologicznym naświetlarki dzielimy na 
a) lampowe i płytowe. 
b) jedno- i dwu- pomieszczeniowe. 
c) walcowe i odcinkowe. 
d) liniowe i bębnowe. 

 
17. Naświetlarki typu CtP (Computer to Plate) słuŜą do naświetlania obrazu 

a) bezpośrednio na formie kopiowej. 
b) bezpośrednio na formie drukowej. 
c) na tradycyjnej płycie offsetowej. 
d) bezpośrednio podłoŜu drukowym. 
 

18. Zdefiniowany format naświetlenia powinien być 
a) około 13–15 mm większy w kaŜdym kierunku niŜ format pracy. 
b) około 13–15 mm mniejszy w kaŜdym kierunku niŜ format pracy. 
c) dokładnie taki sam jak format pracy. 
d) około 1,5 razy większy niŜ format pracy. 

 
19. Rozdzielczość naświetlenia diapozytywu przeznaczonego do wydrukowania wielobarwnej 

ulotki na papierze kredowanym i maszynie półformatowej powinna wynosić 
a) 600 dpi. 
b) 1200 dpi. 
c) 2400 dpi. 
d) 3600 dpi. 

 
20. W przypadku offsetu i druku tamponowego forma kopiowa ma charakter 

a) diapozytywu lewoczytelnego. 
b) diapozytywu prawoczytelnego. 
c) negatywu lewoczytelnego. 
d) negatywu prawoczytelnego. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 

 
Wykonanie impozycji i proofingu 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedzi Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8. a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  

Razem:  
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