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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności  
z zakresu planowania technologicznego i technicznego publikacji. Wiadomości i umiejętności 
z tej dziedziny zostały określone w jednostce modułowej 311[28]Z2.01 Planowanie 
technologiczne i techniczne publikacji. 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. 

Jednostka modułowa Planowanie technologiczne i techniczne publikacji została 
podzielona na 4 tematy. KaŜdy z nich zawiera ćwiczenia i materiał nauczania niezbędny do 
ich wykonania. 

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. 

Treść programu jednostki modułowej zawiera podstawowe zagadnienia związane  
z planowaniem technologicznym i technicznym publikacji. W wyniku realizacji programu 
powinieneś między innymi opanować umiejętności: 
– planowania procesu wytwarzania produktu poligraficznego, 
– wykonywania wstępnej i końcowej kalkulacji kosztów wytwarzania wyrobów 

poligraficznych, 
– klasyfikowania i rozróŜniania typów i rodzajów publikacji,  
– projektowania wydania publikacji z uwzględnieniem podstawowych zasad 

typograficznych, estetyki i czytelności druku. 
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, 
− odczytywać i sporządzać schematy technologiczne, 
− klasyfikować produkty poligraficzne, 
− charakteryzować poligraficzne procesy przygotowawcze, 
− charakteryzować procesy reprodukcji poligraficznej, 
− klasyfikować i charakteryzować formy drukowe, 
− rozróŜniać podstawowe i pochodne techniki drukowania, 
− charakteryzować procesy drukowania cyfrowego, 
− klasyfikować i charakteryzować maszyny drukujące, 
− charakteryzować procesy introligatorskie, 
− klasyfikować i charakteryzować maszyny i urządzenia introligatorskie, 
− charakteryzować kroje pisma,  
− dokonywać analizy elementów tekstu, 
− klasyfikować i identyfikować materiały poligraficzne, 
− kwalifikować materiały poligraficzne do produkcji, 
− przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych, 
− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz 

ochrony środowiska, 
− pracować w grupie i indywidualnie, 
− prezentować siebie i grupę, 
− uczestniczyć w dyskusji, 
− oceniać swoje umiejętności. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− zaplanować proces wytwarzania produktu poligraficznego, 
− sporządzić blokowy schemat obrazujący kolejne etapy produkcji wyrobu poligraficznego, 
− określić zakres stosowania róŜnych sposobów produkcji danego wyrobu, 
− posłuŜyć się dokumentacją techniczną na etapie planowania produkcji, 
− ustalić technologiczne parametry wyrobu, 
− dobrać podłoŜe drukowe oraz inne materiały do procesu produkcji, 
− obliczyć zapotrzebowanie materiałowe, 
− określić przyczyny powstawania strat w materiałach, 
− dobrać optymalną technikę drukowania na podstawie analizy jakościowej produktu, 
− określić zakres stosowania róŜnych technik drukowania, 
− dokonać optymalnego doboru maszyn drukujących, 
− określić szacunkowo czas produkcji wyrobu, 
− wykonać wstępną i końcową kalkulację kosztów wytwarzania wyrobów poligraficznych, 
− zaplanować etapy kontroli technicznej, 
− sklasyfikować i rozróŜnić typy i rodzaje publikacji,  
− określić i scharakteryzować budowę publikacji zwartych, 
− scharakteryzować przebieg procesu wydawniczego, 
− zinterpretować terminy: maszynopis wydawniczy, arkusz autorski, wydawniczy, 

drukarski, introligatorski, 
− obliczyć objętość publikacji, 
− umiejscowić elementy graficzne na stronach oraz określić ich proporcje, 
− określić i scharakteryzować elementy układu typograficznego, 
− wykonać adiustację materiałów wydawniczych, 
− sporządzić szkic wydawniczy, 
− zaprojektować wydanie publikacji z uwzględnieniem podstawowych zasad 

typograficznych, estetyki i czytelności druku. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Planowanie produkcji poligraficznej 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Pierwszą fazą planowania technologicznego i technicznego produkcji jest sporządzenie 
schematów blokowych obrazujących kolejne procesy wykonania produktu poligraficznego. 
Trzeba mieć świadomość, Ŝe liczba technologicznych schematów blokowych wytwarzania 
produktu jest praktycznie nieograniczona. W kaŜdej sytuacji technologicznej schematy mogą 
przybierać inną formę ze względu na następujące czynniki: 
– rodzaj wyrobu, 
– indywidualne parametry technologiczne wyrobu, 
– nakład, 
– określone technologie stosowane w danej firmie, 
– określony park maszynowy stosowany w danej firmie, 
– przewidywany koszt oraz jakość wykonania wyrobu, 
– inne czynniki technologiczne, organizacyjne, itp.. 

Przedstawione na rysunkach 1, 2 i 3 przykładowe schematy technologiczne obrazujące 
sposób powstawania akcydensu, ksiąŜki i opakowania mają charakter wykresów 
rozbudowanych, pozostawiających technologowi moŜliwość zastosowania rozwiązań 
alternatywnych praktycznie na kaŜdym etapie produkcji. Sporządzenie wykresu końcowego, 
najbardziej optymalnego w konkretnych warunkach technologiczno-organizacyjnych wymaga 
od technologa duŜego doświadczenia oraz absolutnej wiedzy dotyczącej realiów firmy. 
Technolog „wypełnia” elementy schematu technologicznego konkretnymi operacjami, które 
będą wykonywane w przedsiębiorstwie, analizuje alternatywne rozwiązania oraz wybiera 
optymalny pod względem technologicznym, jakościowym i kosztowym sposób wykonania 
wyrobu. Następnie swoją wypracowaną decyzję uwzględnia w dokumentacji technicznej. 

W zaleŜności od realnych moŜliwości firmy sporządzający wykresy technologiczne 
produkcji musi rozpatrzyć m.in. następujące kwestie (choć nie musi dokonywać na tym etapie 
ostatecznych szczegółowych wyborów): 
– potrzebę, sposób i zakres wykonania redakcji technicznej; 
– potrzebę wykonywania osobnego projektu plastycznego; 
– uŜycie konkretnych programów komputerowych w reprodukcji; 
– sposób i parametry reprodukcji poligraficznej; 
– sposób przygotowania do naświetlania i drukowania, rodzaj impozycji; 
– potrzebę wykonania barwnych cyfrowych odbitek próbnych; 
– sposób wykonania form drukowych (CtP, CtF czy CtCP); 
– potrzebę wykonania barwnych analogowych odbitek próbnych; 
– wybór techniki drukowania; 
– moŜliwość zastosowania technik cyfrowych w drukowaniu; 
– wybór formatu drukowania; 
– wybór typu maszyny drukującej; 
– sposób obróbki introligatorskiej wyrobu; 
– kwestię zamówienia wykrojników; 
– potrzebę i sposób uszlachetnienia wyrobu; 
– sposób pakowania i wysyłania wyrobu; 
– kwestię innych rodzajów współpracy z firmami zewnętrznymi. 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

8

Przemyślenie tych kwestii, sporządzenie końcowego schematu wykonania wyrobu  
w określonych warunkach technologicznych kończy fazę wstępnego planowania produkcji. 
Na bazie tych ustaleń dokonuje się konkretnych doborów, obliczeń, kalkulacji, itp.. 

 

 
 

Rys. 1. Przykładowy schemat blokowy obrazujący procesy technologiczne wytwarzania akcydensu  
– z moŜliwością zastosowania alternatywnych „ścieŜek” produkcji [źródło własne]. 
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Rys. 2. Przykładowy schemat blokowy obrazujący procesy technologiczne wytwarzania ksiąŜki  
– z moŜliwością zastosowania alternatywnych „ścieŜek” produkcji [źródło własne]. 
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Rys. 3.  Przykładowy schemat blokowy obrazujący procesy technologiczne wytwarzania opakowania  
– z moŜliwością zastosowania alternatywnych „ścieŜek” produkcji [źródło własne]. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co stanowi pierwszą fazę planowania technicznego produkcji? 
2. Jakie czynniki wpływają na róŜnorodność schematów blokowych obrazujących proces 

powstawania produktu poligraficznego? 
3. Jakie czynniki wpływają na ostateczną postać wypracowanego blokowego schematu 

technologicznego? 
4. Jakie czynności technologiczne obejmuje etap przygotowalni poligraficznej? 
5. Co jest elementem wyjściowym pracy przygotowalni poligraficznej? 
6. Na jakim etapie procesu technologicznego moŜna wykonywać barwne odbitki próbne 

proof? 
7. Jakiego typu technologie wykonania formy drukowej moŜna zastosować w procesie 

wykonania wyrobu poligraficznego? 
8. Kiedy drukowanie cyfrowe moŜe stać się alternatywą drukowania tradycyjnego? 
9. Co jest elementem wejściowym procesu drukowania tradycyjnego, a co drukowania 

cyfrowego? 
10. Jakie charakterystyczne procesy wykończeniowe spotykamy w planowaniu produkcji 

ksiąŜek? 
11. Jakie charakterystyczne procesy wykończeniowe spotykamy w planowaniu produkcji 

opakowań? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Narysuj technologiczny schemat blokowy wykonania ulotki reklamowej zgodnie  
z przedstawionymi parametrami wyrobu, załoŜeniami technologicznymi oraz opisem sytuacji 
technologicznej w przedsiębiorstwie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokładnie przeanalizować przedstawione parametry ulotki reklamowej, 
2) dokładnie przeanalizować przedstawione załoŜenia technologiczne oraz opis sytuacji 

technologicznej, 
3) narysować kilka schematów blokowych procesu wykonania ulotki, 
4) przeanalizować narysowane schematy pod kątem zgodności z załoŜeniami 

technologicznymi, 
5) wybrać najbardziej optymalny schemat blokowy, 
6) uzasadnić pisemnie dokonany wybór, zamieścić uwagi związane z procesem produkcji. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– karta parametrów technologicznych ulotki reklamowej, 
– karta załoŜeń technologicznych dotyczących procesu produkcji, 
– opis sytuacji technologicznej panującej w przedsiębiorstwie, 
– przykłady gotowych ulotek o podobnym charakterze technologicznym, 
– materiały i przybory piśmienne, 
– poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Narysuj technologiczny schemat blokowy wykonania czasopisma kolorowego zgodnie  

z przedstawionymi parametrami wyrobu, załoŜeniami technologicznymi oraz opisem sytuacji 
technologicznej w przedsiębiorstwie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokładnie przeanalizować przedstawione parametry czasopisma, 
2) dokładnie przeanalizować przedstawione załoŜenia technologiczne oraz opis sytuacji 

technologicznej, 
3) narysować kilka schematów blokowych procesu wykonania czasopisma, 
4) przeanalizować narysowane schematy pod kątem zgodności z załoŜeniami 

technologicznymi, 
5) wybrać najbardziej optymalny schemat blokowy, 
6) uzasadnić pisemnie dokonany wybór, zamieścić uwagi związane z procesem produkcji. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– karta parametrów technologicznych czasopisma, 
– karta załoŜeń technologicznych dotyczących procesu produkcji, 
– opis sytuacji technologicznej panującej w przedsiębiorstwie, 
– przykłady gotowych czasopism o podobnym charakterze technologicznym, 
– materiały i przybory piśmienne, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Narysuj technologiczny schemat blokowy wykonania teczki wykrawanej zgodnie  
z przedstawionymi parametrami wyrobu, załoŜeniami technologicznymi oraz opisem sytuacji 
technologicznej w przedsiębiorstwie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokładnie przeanalizować przedstawione parametry teczki, 
2) dokładnie przeanalizować przedstawione załoŜenia technologiczne oraz opis sytuacji 

technologicznej, 
3) narysować kilka schematów blokowych procesu wykonania teczki, 
4) przeanalizować narysowane schematy pod kątem zgodności z załoŜeniami 

technologicznymi, 
5) wybrać najbardziej optymalny schemat blokowy, 
6) uzasadnić pisemnie dokonany wybór, zamieścić uwagi związane z procesem produkcji. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– karta parametrów technologicznych teczki wykrawanej, 
– karta załoŜeń technologicznych dotyczących procesu produkcji, 
– opis sytuacji technologicznej panującej w przedsiębiorstwie, 
– przykłady gotowych teczek o podobnym charakterze technologicznym, 
– materiały i przybory piśmienne, 
– poradnik dla ucznia. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) wymienić czynniki wpływające na planowanie produkcji 
poligraficznej? � � 

2) wymienić operacje technologiczne zachodzące w przygotowalni 
poligraficznej w zaleŜności od charakteru wyrobu? � � 

3) zaproponować róŜne sposoby wykonywania form drukowych? � � 
4) zaproponować róŜne sposoby wykonywania odbitek proof? � � 
5) zadecydować o zastosowaniu drukowania tradycyjnego lub 

cyfrowego? � � 

6) zadecydować o potrzebie zastosowania operacji uszlachetniania? � � 
7) narysować schemat blokowy obrazujący procesy technologiczne 

produkcji akcydensu? � � 

8) narysować schemat blokowy obrazujący procesy technologiczne 
produkcji wydawnictwa zwartego? � � 

9) narysować schemat blokowy obrazujący procesy technologiczne 
produkcji opakowania? � � 
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4.2. Ustalanie warunków technologicznych wykonywania 
produktów poligraficznych 

 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Aby rozpocząć jakiekolwiek prace związane z ustaleniem precyzyjnych warunków 

technologicznych produkcji, kosztów oraz czasu wykonania produktu technolog poczynić 
musi pewne kolejne załoŜenia związane z produktem oraz procesami technologicznymi, które 
będą zachodzić podczas całego cyklu technologicznego. NaleŜą do nich: 
– ustalenie parametrów technologicznych produktu, 
– dobór materiałów do produkcji produktu, 
– obliczenie zapotrzebowania materiałowego, 
– dobór techniki drukowania, 
– dobór maszyny drukującej, 
– dobór innych maszyn poligraficznych, 
– szacowanie czasu produkcji, 
– wykonanie kalkulacji wstępnej oraz końcowej. 
 
Ustalanie parametrów technologicznych produktów poligraficznych 

KaŜdy wyrób poligraficzny niezaleŜnie od jego postaci, wielkości, wyglądu, itp. daje się 
dość precyzyjnie opisać w sensie technologicznym. Opis taki moŜemy nazwać definiowaniem 
parametrów technologicznych wyrobu poligraficznego. 
Do podstawowych parametrów technologicznych wyrobu papierniczego naleŜą: 
– format wyrobu – określona np. w milimetrach lub w wielkości arkusza (np. A5, B2) jego 

wielkość. W niektórych przypadkach podanie formatu moŜe być bardzo proste np. 
wizytówka o formacie 90 x 50 mm, czy ksiąŜka o formacie A4. Są jednak przypadki gdzie 
format jest trudniejszy do zdefiniowania. Są to na przykład opakowania lub inne wyroby 
podlegające wykrawaniu. W takim przypadku z punktu widzenia technologa najbardziej 
istotnym parametrem jest ilość uŜytków na arkuszu drukarskim. Przykładowo określamy, 
Ŝe na arkuszu B1 mieści się 8 pudełek albo na arkuszu A2 mieszczą się 2 teczki. Zostawia 
to otwartą drogę do dalszych obliczeń materiałowych i kosztowych, 

– objętość wyrobu – jest to ilość arkuszy lub pojedynczych uŜytków, z których składa się 
publikacja lub wyrób poligraficzny. Parametr ten stosowany jest głównie z przypadku 
wyrobów o charakterze zwartym: broszur, ksiąŜek, gazet, czasopism, itp. Najczęstszym 
sposobem określania objętości jest podanie ilości stron publikacji np. ksiąŜka 256 stron, 
czy gazeta 16 stron. Objętość zdarza się podawać równieŜ jako ilość arkuszy drukowych 
w danym formacie maszyny np. folder z 3 arkuszy B2, 

– kolorystyka – parametr określający ilość kolorów wydrukowanych po obu stronach 
arkusza drukowego. Najczęstszy zapis ma postać np. 2 + 1 co oznacza, Ŝe arkusz z jednej 
strony został zadrukowany w 2 kolorach, a z drugiej w jednym. Oznaczenie 4 + 4 
oznacza, Ŝe arkusz został zadrukowany obustronnie w pełnym kolorze. Oczywiście 
w przypadku bardziej skomplikowanych sposobów zadruku moŜe się zdarzyć zapis 
większej ilości kolorów np. 8 + 4, 

– rodzaj podłoŜa – parametr ten określa typ i najczęściej teŜ gramaturę wszystkich 
materiałów jakie zostaną zastosowane w produkcji, nie tylko w operacjach drukowania. 
Często zapis ten ma bardzo prosty charakter np. papier kredowany 135 g/m2. 
W przypadku bardziej skomplikowanych wyrobów tj. ksiąŜka podać musimy podłoŜe do 
produkcji wnętrza ksiąŜki, okładki, wyklejek, obwoluty i innych elementów. Dokładny 
typ podłoŜa włącznie z jego producentem ustala się w późniejszym czasie, 
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– sposób uszlachetnienia – jeŜeli wyrób lub jakaś część ma być uszlachetniana lub zdobiona 
naleŜy w opisie parametrów podać jego rodzaj, ewentualnie powierzchnię  
i miejsce zdobienia. MoŜemy więc przykładowo opisać: teczka pokryta folią matową i na 
powierzchni około 30% pokryta wybiórczo lakierem UV lub notes tłoczony wgłębnie 
kliszą o wymiarach 5 x 5 cm, 

– sposób obróbki introligatorskiej – ten parametr wpisujemy szczególnie wtedy, gdy mamy 
do czynienia z obróbką nie do końca typową, wymagającą dodatkowych kosztów. 
Przykładem moŜe być wykrawanie wyrobu, co pociąga za sobą konieczność wykonania 
indywidualnego wykrojnika, 

– nakład – jest to decydujący w praktyce parametr, który determinuje zarówno technologię 
produkcji, rodzaj przygotowalni, rodzaj uŜytych w procesie maszyn, czas oraz koszt 
produkcji. Nakład naleŜy podać bardzo precyzyjnie w ilości sztuk, egzemplarzy, 
kompletów, itp.. 

 
Dobór materiałów do produkcji 

Na tym etapie planowania naleŜy w sposób ostateczny i precyzyjny dobrać wszelkie 
materiały, które będą uŜyte w procesie produkcji. Dotyczy to głównie podłoŜy drukowych, 
ale równieŜ innych wytworów papierowych i nie tylko. Technolog dobierając poszczególne 
materiały nie moŜe kierować się tylko swoim zdaniem, ale równieŜ zdaniem klienta. 
Powinien pełnić raczej funkcję doradczą i weryfikować moŜliwość zastosowania danego 
materiału zaproponowanego przez klienta. DuŜą pomocą podczas rozmowy z klientem są 
wszelkiego rodzaju wzorniki materiałów oraz gotowe wyroby poligraficzne. Z punktu 
widzenia interesu firmy naleŜy proponować do produkcji wyroby, których firma standardowo 
uŜywa np. proponowane przez współpracującą hurtownię. Z reguły powaŜne hurtownie 
współpracujące z określoną firmą poligraficzną zaopatrują ją w zestaw próbników 
pogrupowanych tematycznie, np.: 
– papiery niepowlekane, 
– papiery kredowane, 
– papiery powlekane, 
– kartony jednostronnie kryte, 
– tektury introligatorskie, 
– papiery i kartony ozdobne, 
– koperty, 
– wyroby introligatorskie, 
– inne wyroby stosowane w poligrafii. 

W kaŜdej z tych grup tematycznych znajdziemy na pewno wyrób dający się zastosować 
w danej sytuacji technologicznej o odpowiednich cechach uŜytkowych, z których 
najwaŜniejsze to: rodzaj wyrobu, producent, format, gramatura oraz sposób ryzowania. 

 
Obliczanie zapotrzebowania materiałowego 

Sprecyzowanie parametrów technologicznych wyrobu oraz dokładne dobranie wyrobu do 
procesu technologicznego otwiera drogę do obliczenia zapotrzebowania materiałowego. Jest 
to dość skomplikowana operacja technologiczna, a jednocześnie odpowiedzialna ze względu 
na to, Ŝe kaŜda pomyłka moŜe w produkcji skutkować brakiem materiału lub zbyt jego duŜą 
ilością co w obydwu przypadkach wiąŜe się ze stratami finansowymi. Warto jednak 
wspomnieć, Ŝe coraz powszechniejsze stają się kalkulacyjne programy komputerowe pisane 
pod kątem wykorzystania w procesach poligraficznych. Obliczenia materiałowe z reguły 
sprowadzają się do obliczenia wagi (lub ilości arkuszy) wytworu papierniczego potrzebnego 
do wykonania załoŜonego nakładu. Oprócz obliczeń czysto matematycznych muszą jednak 
uwzględniać aspekty technologiczne np. straty materiału podczas produkcji. 
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Bardzo trudno jest podać uniwersalny sposób obliczania zapotrzebowania materiałowego 
wytworów papierowych, ze względu na niepowtarzalność sytuacji, ale we w miarę typowych 
sytuacjach obliczenia mogą przebiegać wg następującego algorytmu: 
– ustalenie ile uŜytków mieści się na arkuszu drukarskim – stosuję się w przypadku, gdy 

arkusz drukowy jest większy niŜ uŜytek, np. na arkuszu B2 mieści się 8 uŜytków A5 wraz 
ze spadami i elementami dodatkowymi (rys. 4), 

– ustalenie z ilu arkuszy drukowych składa się publikacja – stosuje się w przypadku, gdy 
publikacja np. ksiąŜka składa się z więcej niŜ jednego arkusza. Ustalamy wtedy ile 
zadrukowanych obustronnie arkuszy potrzebne jest do wykonania np. ksiąŜki, 

– obliczenie ile arkuszy drukowych netto potrzebne jest do wykonania zamówienia, 
w pierwszym przypadku dzielimy nakład na ilość uŜytków mieszczących się na arkuszu,  
a w drugim przypadku mnoŜymy nakład przez ilość arkuszy, z których składa się publikacja. 

– dodanie do ilości arkuszy drukowych procentowego lub ilościowego naddatku z tytułu 
utrudnień. Jego wielkość moŜemy ustalić na podstawie norm lub przez konsultację 
z drukarzem. Przykładowo moŜe to być 20 dodatkowych arkuszy drukowych na 
1 zadrukowany kolor lub np. 5% więcej arkuszy za druk na papierze kredowanym 
powyŜej 90 g/m2, 

– przeliczenie ilości arkuszy drukowych netto wraz z naddatkami na arkusze 
pełnoformatowe, które występują w sprzedaŜy hurtowej tj. na arkusze A1 brutto lub na 
B1. Na przykład jeŜeli arkusze drukowe w naszym przypadku były B2 to arkuszy B1 
będzie 2 razy mniej, jeśli arkusze drukowe były A4 to arkuszy A1 będzie 8 razy mniej, 

– ustalenie przy pomocy znormalizowanej tabeli wagę 1 000 sztuk arkuszy danego wyrobu 
papierowego i przemnoŜyć tą wartość przez ilość arkuszy podana w tysiącach. 

 
Rys. 4. Przykład ustalenia liczby jednakowych uŜytków na arkuszach 

o formacie B1 brutto i A1 brutto [źródło własne]. 
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Dobieranie techniki drukowania 
Dobór techniki drukowania jest zasadniczym wyborem z punktu widzenia technologii, 

jakości opłacalności, itp. W praktyce rzadko zdarza się, aby drukarnia dysponowała pełnym 
wachlarzem technik drukowania – tak więc dobór techniki drukowania opiera się głównie na 
istniejącej bazie techniczno-technologicznej. Przyjmując jednak załoŜenie, Ŝe dysponujemy 
pełną gamą technik drukowania tzn.: 
– podstawowymi technikami drukowania, 
– uzupełniającymi technikami drukowania, 
– cyfrowymi technikami drukowania, 
wybór nigdy nie jest jednoznaczny, albowiem determinuje go zbyt wiele czynników. 

Teoretycznie dysponujemy kilkoma tzw. podstawowymi technikami drukowania np.: 
typografią, fleksografią, offsetem i rotograwiurą. W pierwszym rzędzie przy wyborze techniki 
drukowania powinniśmy dokonać wyboru spośród tych technik. W praktyce jednak technika 
typograficzna przestała się liczyć na rynku poligraficznym, a technika rotograwiurowa ze 
względu na swoją jakość, ale jednocześnie wysoka cenę przygotowalni i druku stosowana jest 
w specyficznych wysoko nakładowych pracach. Drukarni wklęsłodrukowych jest teŜ 
stosunkowo mało i zajmują one specyficzny fragment rynku obejmujący produkcję 
wydawnictw o charakterze albumowym, wysokiej jakości czasopism, ekskluzywnych 
opakowań, itp. Techniką podstawową, absolutnie dominującą na rynku jest w chwili obecnej 
offset. Łączy ona w sobie wysoką jakość, pełne moŜliwości technologiczne i stosunkowo 
niski koszt przygotowalni oraz druku. W praktyce moŜna ją zastosować w większości prac 
poligraficznych i z tych powodów właśnie tę technikę naleŜy w pierwszej kolejności brać pod 
uwagę przy doborze techniki drukowania. 

Techniki, które nazywa się wspólnie uzupełniającymi lub dodatkowymi bierze się pod 
uwagę wszędzie tam, gdzie z jakiś powodów np. technologicznych czy finansowych nie da 
się lub nie opłaca się zastosować techniki podstawowej. Ograniczenia mogą wynikać  
z rodzaju podłoŜa, kształtu podłoŜa lub niskiego nakładu. KaŜda technika ma swoją 
specjalność, która decyduje o zastosowaniu w danej sytuacji technologicznej. Najbardziej 
znane techniki uzupełniające to: fleksografia, sitodruk, druk tamponowy, typooffset, 
litografia. NaleŜy pamiętać, Ŝe teoretyczny podział na techniki podstawowe i uzupełniające 
ma w chwili obecnej czysto teoretyczne, przestarzałe znaczenie.  

Największy rozwój w  ostatnich latach zanotowały techniki drukowania 
cyfrowego, to jest takie techniki, w  których zawartość stronic czy arkuszy jest 
przekazywana do maszyny w formie cyfrowej. Technika drukowania cyfrowego zapełniła 
lukę w rynku w obrębie niskich nakładów. Drukowanie cyfrowe moŜe być wykorzystywane 
do produkcji niskich, a nawet jednostkowych nakładów, przy czym ze względu na brak 
kosztów formy kopiowej i drukowej cena odbitek jest niska, a termin wykonania praktycznie 
natychmiastowy – tzw. „druk na Ŝądanie”. W połączeniu z wysoką i cały czas wzrastającą 
jakością wydruków cyfrowych drukowanie takie powinno być coraz częściej brane pod 
uwagę jako realna alternatywa dla wszelkich innych technik drukowania. 

 
Dobieranie maszyny drukującej 

JeŜeli technolog zdecydował juŜ o wyborze konkretnej techniki drukowania i ma do 
dyspozycji w obrębie tej techniki róŜnego rodzaju maszyny i urządzenia to kolejnym 
wyborem, który go czeka jest dobór maszyny drukującej. Wszelkiego rodzaju maszyny 
drukujące róŜnią się wieloma parametrami technicznymi, z których najwaŜniejsze to: 
– forma zadrukowywanego materiału (arkusze, zwój); 
– format drukowania (np. B3, A2, B1); 
– ilość kolorów (np. jednokolorowe, dwukolorowe, czterokolorowe); 
– liczba zadrukowywanych stron (druk jedno- lub dwustronny); 
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– prędkość drukowania; 
– stopień automatyzacji. 

Maszyny drukujące mają bardzo róŜne wydajności i z tego powodu maszyny mniej 
wydajne (arkuszowe, mniejsze formatowo, mniej kolorowe) stosuje się wszędzie tam, gdzie 
nakłady i oczekiwana jakość wydruku jest mniejsza. We wszystkich przypadkach, kiedy 
mamy do czynienia z duŜymi lub bardzo duŜymi nakładami łącznymi, stosujemy maszyny 
wysoko wydajne – zwojowe, o duŜym formacie zadruku, o duŜej liczbie zadrukowywanych 
kolorów. Dodatkowym czynnikiem jest teŜ koszt przygotowalni np. form drukowych, który 
jest kilkakrotnie wyŜszy w maszynach pełnoformatowych niŜ np. w ćwierćformatowych. 

NaleŜy jednak przy tym wszystkim pamiętać, Ŝe na ogół im większa maszyna tym wyŜsza 
jakość osiąganych wydruków. W obliczu takiej róŜnorodności czynników wpływających na 
wybór maszyny drukującej, często opiera się on na doświadczeniu i analizie konkretnej 
sytuacji technologicznej. 

 
Szacowanie czasu produkcji wyrobu poligraficznego 

Czas wykonania produktu daje się stosunkowo łatwo oszacować, przy czym naleŜy 
pamiętać, Ŝe zaleŜy on od najwolniej pracującej maszyny w cyklu technologicznym. NaleŜy 
więc wszelkie maszyny – z przygotowalni poligraficznej, drukujące czy introligatorskie – 
dobierać tak, by nie tworzyć „wąskich gardeł” w produkcji. Wydajność kaŜdej maszyny 
poligraficznej moŜna określić teoretycznie na podstawie wydajność z instrukcji, a praktycznie 
na podstawie obserwacji. NaleŜy wziąć przy tych obliczeniach pod uwagę tzw. „czynnik 
ludzi” oraz nieprzewidziane zdarzenia. 

 
Kalkulacja kosztu wykonania wyrobów poligraficznych 

Kalkulowanie przewidywanego kosztu produkcji wyrobu poligraficznego to czynność 
technologiczna stojąca na pograniczu technologii i ekonomii. Nie ma standardowych 
wzorców określających koszt kalkulacji – praktycznie kaŜda firma wypracowuje swój własny 
system oceny kosztów. Najogólniej kalkulacje w poligrafii moŜemy podzielić na: 
– wstępną – szacunkową, wykonywaną przed produkcją, 
– końcową – uwzględniająca wszelkie koszty realne. 

WaŜne jest, aby klient miał świadomość, Ŝe końcowa kalkulacja moŜe się w pewien 
sposób róŜnić od wstępnej, choć poŜądane jest by były to róŜnice jak najmniejsze. 
NiezaleŜnie od sposobu liczenia w kalkulacji wyrobu poligraficznego powinny być 
uwzględnione m.in. następujące czynniki: 
– koszt zaopatrzenia materiałowego – czyli koszt wcześniej dobranych i rozliczonych 

materiałów (głównie wytworów papierowych) po aktualnych cenach, 
– koszt projektu graficznego i wykonania przygotowalni – jest to koszt robocizny 

uwzględniający wszelkie prace wykonane w obrębie przygotowalni. Z racji swojej 
„niepoliczalności” kalkulowany z reguły ze stawki godzinowej, 

– koszt form kopiowych – koszt wykonania naświetleń wg cennika, 
– koszt form drukowych – koszt wykonania wszelkiego rodzaju form w zaleŜności od 

zastosowanej techniki policzony wg cennika, 
– koszt drukowania – koszt wydruków uwzględniający format maszyny, ilość kolorów, 

jakość, przygotowanie maszyny do druku itp. Często kalkulowany jako liczba przejść 
przez zespół drukowy razy określona kwota. Regułą jest wprowadzenie tzw. „minimalki”, 
czyli minimalnej liczby przejść przez zespół drukowy, za która trzeba zapłacić, 

– koszt prac introligatorskich i uszlachetniania – ze względu na róŜnorodność maszyn 
kalkulowany i z liczby przejść i ze stawki godzinowej, 

– koszt prac zewnętrznych – np. wykonanie wykrojników, klisz do tłoczeń, itp.. 
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Ze względu na skomplikowany aspekt kalkulacji poligraficznych w przedsiębiorstwach 
poligraficznych często istnieją etaty specjalistów ds. kalkulacji. W ostatnich latach pojawiają 
się teŜ coraz liczniejsze programy komputerowe wspomagające proce kalkulacji 
poligraficznej. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

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

1. Jakie załoŜenia technologiczne naleŜy poczynić, aby precyzyjnie ustalić warunki 
produkcji produktu poligraficznego? 

2. Jakie parametry technologiczne opisują produkt poligraficzny? 
3. Jak moŜna pogrupować materiały, które dobieramy do produkcji poligraficznej? 
4. Na jakie czynności podzielić moŜna operację obliczania zapotrzebowania materiałowego? 
5. Na czym polega ustalenie ilości uŜytków na arkuszu drukowym? 
6. Na czym polega ustalenie objętości publikacji? 
7. Od jakich czynników zaleŜy dobór techniki drukowania? 
8. Jakie czynniki decydują o doborze maszyny drukującej? 
9. Od czego zaleŜy czas wykonania produktu poligraficznego? 
10. Jakie rodzaje kalkulacji moŜna sporządzać w poligrafii? 
11. Jakie czynniki wpływające na koszt ostateczny wyrobu naleŜy uwzględnić podczas 

sporządzania kalkulacji? 

 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Ustal parametry technologiczne wyrobu poligraficznego na podstawie przedstawionego 
przykładu produktu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokładnie obejrzeć i przeanalizować przedstawiony produkt poligraficzny, 
2) zmierzyć format wyrobu, 
3) określić objętość wyrobu, 
4) określić kolorystykę wyrobu, 
5) określić rodzaj i gramaturę podłoŜa, 
6) przeanalizować sposób obróbki introligatorskiej oraz uszlachetnienia wyrobu, 
7) określić nakład na podstawie dostarczonej dokumentacji, 
8) wypełnić kartę technologiczną wyrobu. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– przykładowy wyrób poligraficzny, 
– karta technologiczna wyrobu, 
– wzorniki róŜnych podłoŜy drukowych, 
– wzorniki z przykładami uszlachetnień i zdobień wyrobów, 
– przymiar liniowy, 
– lupa, 
– materiały i przybory piśmienne, 
– poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Oblicz masę surowca potrzebną do wydrukowania 8 000 ulotek o formacie A4. PodłoŜe 

stanowi papier kredowany o gramaturze 135 g/m2. Straty przyjmij na poziomie 25 arkuszy 
drukowych na kolor. Druk odbywa się w kolorystyce 4 + 4 kolory na maszynie drukującej  
o formacie B2. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) oszacować ile uŜytków mieści się na arkuszu drukowym, 
2) obliczyć ilość arkuszy netto potrzebnych do wykonania nakładu, 
3) doliczyć dodatkowe arkusze „na zmarnowanie”, 
4) przeliczyć ilość arkuszy drukowych na arkusze pełnoformatowe, 
5) obliczyć lub dobrać z normy łączną masę arkuszy wytworu papierowego, 
6) zapisać ilość arkuszy i masę obliczonego surowca w karcie technologicznej. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– karta załoŜeń technologicznych dotyczących obliczeń, 
– tabela określająca wagę papieru w zaleŜności od liczby arkuszy, 
– kalkulator, 
– materiały i przybory piśmienne, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Zaproponuj technikę drukowania oraz przykładową maszynę drukującą najlepszą do 
wykonania przedstawionego produktu poligraficznego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokładnie przeanalizować przedstawiony produkt poligraficzny, 
2) dokładnie przeanalizować przedstawione załoŜenia technologiczne dotyczące wykonania 

wyrobu, 
3) zaproponować kilka moŜliwych technik wydrukowania wyrobu, 
4) dobrać najbardziej optymalną wg Ciebie technikę drukowania, 
5) zaproponować rodzaj i wielkość maszyny drukującej, 
6) uzasadnić pisemnie dokonane wybory. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– przykładowy produkt poligraficzny, 
– karta załoŜeń technologicznych dotyczących procesu produkcji, 
– karty technologiczne, materiały informacyjne i reklamowe dotyczące maszyn 

drukujących, 
– dostęp do Internetu, 
– materiały i przybory piśmienne, 
– poradnik dla ucznia. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) wymienić czynniki wpływające na ustalenie warunków 
technologicznych produkcji? � � 

2) ustalić parametry technologiczne produktów poligraficznych? � � 
3) dobrać materiały do produkcji wyrobu poligraficznego? � � 
4) obliczyć zapotrzebowanie materiałowe? � � 
5) rozliczyć ilość uŜytków na arkuszu drukarskich? � � 
6) dobrać technikę drukowania wyrobu poligraficznego? � � 
7) dobrać maszynę drukującą? � � 
8) oszacować czas produkcji wyrobu poligraficznego? � � 
9) skalkulować koszt produkcji wyrobu poligraficznego? � � 
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4.3. Etapy i uwarunkowania planowania technicznego publikacji 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Typy, rodzaje i charakterystyka publikacji 

Na rynku wydawniczym moŜna spotkać róŜne typy publikacji biorąc pod uwagę ich formę 
edytorską, kształt i budowę oraz zawartość, czyli ich treść. 

Podziału wydawnictw moŜna takŜe dokonać biorąc pod uwagę częstotliwość ich 
ukazywania się na rynku: 
− periodyki (prasa, czasopisma),  
− nieperiodyki (broszury, ksiąŜki – publikacje zwarte). 

Natomiast wszystkie wydawnictwa, które nie są prasą, czasopismami, broszurami, 
ksiąŜkami zaliczane są do druków akcydensowych (z łacińskiego acidens – coś 
przypadkowego, przygodnego). Wśród druków akcydensowych wyróŜnia się: 
− akcydensy manipulacyjne – słuŜące jako pomoc przy wykonywaniu czynności biurowych, 

druki związane z przebiegiem procesu produkcyjnego, dystrybucji lub teŜ świadczeniem 
usług np. formularze, ankiety, kwestionariusze, ulotki, dyplomy, zaproszenia, 
zawiadomienia, bilety wizytowe, blankiety firmowe, które mogą mieć róŜną formę tj. 
mogą to być pojedyncze karty, bloki, zeszyty lub księgi, w których wydrukowane są 
elementy powtarzającej się treści (np. nagłówki rubryk); 

− akcydensy przemysłowe (np. etykiety, cenniki, katalogi maszyn, prospekty, opakowania, 
okładki do ksiąŜek, obwoluty, opaski, banderole); 

− akcydensy informacyjne (np. ulotki, plakaty, afisze, programy, druki reklamowe, 
ogłoszenia). 

Przyjmując za kryterium objętość publikacji dziełowych dzieli się je na: 
− broszury (publikacje o objętości do 48 stron), 
− ksiąŜki (publikacje o objętości bez okładki powyŜej 48 stron). 
 WaŜnym z punktu widzenia opracowania publikacji do druku jest podział nieperiodyków, 
a konkretnie ksiąŜek, ze względu na kryterium ich treści i przeznaczenia, czyli rodzaju 
odbiorców. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze kryterium wyróŜnia się: 
− literaturę piękną – utwory klasyczne jak i współczesne, a takŜe oryginały jaki i ich 

tłumaczenia (liryka, epika, dramat) z przeznaczeniem dla dorosłego odbiorcy, z punktu 
widzenia wydawniczego moŜna ją podzielić na prozę beletrystyczną, dramat, i poezję 
(lirykę); ze względu na czytelność druku wskazane jest m. in. stosowanie czcionek  
z grupy antykwy renesansowej czy barokowej, 10 punktowej czcionki na 2 punktowej 
interlinii, formatu podłuŜnego np. AB5 czy AB6; 

− literaturę dla dzieci i młodzieŜy – bardzo duŜa róŜnorodność publikacji od ksiąŜek do 
malowania, rysowania i wycinania do bajek i encyklopedii dla dzieci, literatura 
rozrywkowa, przygodowa, fantastyczna, ksiąŜki historyczne i podróŜnicze  
z przeznaczeniem dla młodego czytelnika. W opracowywaniu takich publikacji naleŜy 
przestrzegać m.in. zasadę im młodszy odbiorca tym więcej ilustracji, a mniej tekstu  
i odwrotnie przewaga fabuły nad stroną graficzną dla starszego dziecka i zasadę dotyczącą 
rodzajów tekstów w zaleŜności od wieku dziecka – dla małych dzieci teksty baśniowe, 
wierszowane, prosta w budowie poezja, zaś dla dzieci starszych stopniowe odchodzenie 
od poezji i sukcesywne stosowanie prozy, duŜa czcionka (24, 20 punktowa) dla małych 
mniejsza dla duŜych dzieci stopniowo mniejsza (tercjan, średnian, a w końcu cycero), 
podobnie z formatami publikacji duŜe dla małych dzieci (B4, A4, 2/3 B4,  
2/3 A4); 
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− podręczniki szkolne i akademickie – podręczniki i tzw. lektury dla uczniów wszystkich 
typów szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz materiały dydaktyczne dla studentów 
w formie podręczników akademickich (pomocy dydaktycznych) lub skryptów (nie zawsze 
autoryzowanych); wydawane najczęściej w formacie A5, z zastosowaniem m. in. róŜnych 
krojów i odmian pisma, róŜnych rodzajów wyróŜnień; 

− ksiąŜki popularno-naukowe – ksiąŜki interesujące, rozrywkowe, ale jednocześnie 
kształcące (dla młodzieŜy i dorosłych), cechuje je m. in. róŜnorodność form edytorskich, 
formatów, rodzajów wyposaŜenia, tworzenie bibliotek czy serii wydawniczych;  

− ksiąŜki techniczne i naukowe – stanowią część działu literatury naukowej, są 
przeznaczone dla określonej grupy odbiorców specjalistycznych, kompendium 
wiadomości z danej dziedziny wiedzy (wademekum, poradniki, podręczniki). Takiej 
publikacji stawia się przede wszystkim wymagania dotyczące uŜytkowości  
i praktyczności; 

− albumy i reprodukcje dzieł sztuki – wydawnictwa artystyczne od małych tomików do 
albumów monograficznych jednego mistrza lub tek malarstwa czy grafiki artystycznej 
włącznie; publikacje, których opracowanie wymaga wyjątkowego kunsztu edytorskiego  
i wykonawstwa poligraficznego; 

− słowniki, leksykony i encyklopedie – wydawnictwa leksykograficzne; słowniki 
(uporządkowany zbiór wiadomości o wyrazach, o języku, który moŜe być  
z objaśnieniami, wielojęzyczny, o charakterze ogólnym, specjalistycznym), wydawnictwa 
encyklopedyczne (leksykony, encyklopedie, słowniki encyklopedyczne) – zbiory 
wiadomości o przedmiotach (encyklopedie uniwersalne lub specjalistyczne); 
róŜnorodność wielkości wydawnictw leksykograficznych (od maleńkich wydawnictw 
zwanych liliputami, poprzez wydania kieszonkowe do potęŜnych, wielotomowych 
wydawanych w formacie B5 lub A4), publikacje przy których projektowaniu naleŜy 
uwzględniać m. in. róŜne stopnie czcionki uŜytej do składu w zaleŜności od formatu, 
objętości wydawnictwa, stosować skład bez interlinii w układzie 2–3-łamowym, pamiętać 
o znaczącej roli Ŝywej paginy; 

− wydawnictwa kartograficzne – wydawane w formie zwartej (atlasy) lub luzem lub  
w tekach jako oddzielne plany, mapy, bądź jako części składowe, wkładki, załączniki do 
innych publikacji ksiąŜkowych; charakterystyczne dla tego typu wydawnictw jest 
rozmaitość ich formatów (od małych atlasów kieszonkowych do olbrzymich, czy  
w końcu map ściennych) oraz zastosowanie głównie techniki offsetowej; 

− wydawnictwa muzyczne – zawierające zapis nutowy, podobna technika wykonania jak  
w wydawnictwach kartograficznych z zastosowaniem najczęściej techniki druku 
płaskiego. 

 Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) dzieli całe piśmiennictwo na 10 działów 
głównych oznaczonych symbolami: 0 – zagadnienia ogólne, metodologia, dokumentacja, 
pismo, rejestrowanie, zbieranie i rozpowszechnianie informacji; 1 – filozofia, metafizyka, 
logika, etyka, psychologia; 2 – religia, teologia; 3 – nauki społeczne; 4 – filologia, języki; 
5 – nauki ścisłe: matematyczne i przyrodnicze; 6 – nauki stosowane: medycyna, technika, 
rolnictwo; 7 – sztuki piękne, sztuka uŜytkowa; 8 – literatura; 9 – geografia, Ŝyciorysy, 
historia. 

KaŜdy dział główny dzieli się dalej zgodnie z systemem dziesiętnym symbole w postaci 
liczb dwucyfrowych. Symbol klasyfikacji dziesiętnej podany w ksiąŜce ułatwia zorientowanie 
się w jej treści, nawet bez znajomości języka, w jakim jest ona wydrukowana. JeŜeli ksiąŜka 
zawiera wiadomości z róŜnych dziedzin, to między poszczególnymi znakami (symbolami) 
stawia się znaki łączenia (jak dwukropek, plus lub kreskę ukośną) np. symbol 655:676 
oznacza: 655 – przemysł wydawniczy, drukarstwo, księgarstwo oraz 676 – przemysł 
papierniczy. 
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Kompozycja wydawnicza ksiąŜki oraz typowe elementy jej budowy 
Wkład i oprawa to dwa elementy, które decydują o kształcie ksiąŜki. Wkład tworzą zszyte 

ze sobą arkusze, oprawę zaś twarda lub miękka oprawa, w której zawieszono (umocowano) 
wkład. KsiąŜki w swojej zewnętrznej postaci są do siebie podobne, a róŜnica ogranicza się w 
zasadzie do ich wymiarów oraz zewnętrznego wystroju. Inaczej jest  
z wnętrzem ksiąŜek, to jest ich tekstem, poniewaŜ jego budowa i części składowe nie są 
jednakowe we wszystkich publikacjach oraz mogą być tak zróŜnicowane jak ich tematyka. 

Seria wydawnicza to cykl odrębnych ksiąŜek o indywidualnych tytułach połączonych 
wspólną nazwą serii, numerowanych w obrębie serii bądź nienumerowanych, ukazujących się 
przewaŜnie w określonych odstępach czasu. 

Przy projektowaniu formy zewnętrznej wydawnictw wielotomowych i serii 
wydawniczych naleŜy stosować jednakowy format, krój pisma, gatunek papieru, jednakowe 
materiały na oprawę oraz zbliŜoną kompozycję wydawniczą i wystrój graficzny. 

Na okładce i obwolucie naleŜy umieszczać międzynarodowy numeru ksiąŜki ISBN (skrót 
angielskiego terminu International Standard Book Number). Numer ten identyfikuje w sposób 
jednoznaczny jedno określone wydanie ksiąŜki lub zaplanowany przez wydawcę kaŜdy 
wariant jednego wydania, róŜniący się postacią zewnętrzną (format, papier, oprawa). 
Międzynarodowy znormalizowany numer ksiąŜki, zawsze poprzedzony jest skrótem ISBN,  
a zbudowany jest z 10-ciu cyfr podzielonych na cztery części uszeregowanych w kolejności: 
– numer identyfikacyjny grupy (zespół wydawców wyodrębniony według przynaleŜności 

państwowej, wspólnoty językowej lub innego kryterium). Dla ksiąŜek publikowanych  
w Polsce czy za granicą z udziałem wydawców polskich numerem identyfikacyjnym 
(stałym) jest liczba 83; 

– numer identyfikacyjny wydawcy (kaŜdej osoby prawnej lub fizycznej publikującej ksiąŜki 
do rozpowszechnienia) – moŜe składać się od dwóch do sześciu w zaleŜności od 
wielkości jego produkcji wydawniczej (np. 01 – Wydawnictwo Naukowe PWN, 
02 – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 208 – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne), 
nadawany jest przez Biuro Międzynarodowego Numeru KsiąŜki, jest stały dla danego 
wydawcy; 

– numer identyfikacyjny tytułu, czyli określonego wydania ksiąŜki (numery 
zagospodarowywane przez wydawcę w ramach przypadającej mu liczby numerów 
otrzymanych z krajowego Biura Międzynarodowego Numeru KsiąŜki); 

– znak kontrolny – cyfra słuŜąca sprawdzeniu formalnej poprawności zapisu ISBN (cyfry 
arabskie od 0 do 9 lub rzymska X na oznaczenie liczby 10). 
System ISBN został pomyślany dla ksiąŜek do publicznego rozpowszechniania. Numeru 

ISBN nie nadaje się wydawnictwom przeznaczonym dla wąskiego kręgu odbiorców (np. do 
uŜytku słuŜbowego) i nie zaliczanym do ksiąŜek tj. wydawnictwom periodycznym i typu 
akcydensowego (np. kalendarzom, reprodukcjom dzieł sztuki, plakatom). 

Karty tytułowe – zespół kart umieszczonych na początku ksiąŜki, zawierających 
informacje o dziele, jego autorach i współtwórcach oraz o danym wydaniu. Na karty tytułowe 
przeznacza się cztery lub dwie strony i nazywa się je potocznie czwórką lub dwójką tytułową.  
Karty tytułowe wewnętrzne – występują w publikacjach wtedy, gdy w jednym woluminie 
zawartych jest kilka części ksiąŜki z oddzielnymi tytułami dla kaŜdej. 
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Rys. 5. Rodzaje i części składowe kart tytułowych [źródło własne]. 

 
Na stronie przedtytułowej zazwyczaj umieszczany jest tytuł, nazwa serii wydawniczej 

oraz nazwa instytucji sprawczej (odpowiedzialnej za opracowanie, inicjującej lub zlecającej 
publikację wydawnictwa) lub sygnet, czy teŜ inny okolicznościowy znak graficzny. 

Strona przytytułowa (kontrtytułowa) występuje jedynie w wydawnictwach seryjnych oraz 
wielotomowych zbiorach dzieł. MoŜe zawierać następujące informacje: 
− nazwę instytucji zlecającej lub przygotowującej wydanie, 
− w zbiorach dzieł jednego autora jego imię i nazwisko, 
− tytuł zbioru dzieł lub nazwę serii, 
− imię i nazwisko redaktora zbioru dzieł lub serii, 
− kolejny numer tomu w zbiorach dzieł lub serii, 
− znak wydawnictwa, 
− miejsce wydania oraz nazwę wydawnictwa, jeśli tych elementów nie podano na stronie 

tytułowej. 
W innych publikacjach strona przytytułowa jest wakatem (niezadrukowana) lub 

wykorzystuje się ją na obcojęzyczny tekst strony tytułowej danej pracy, czy teŜ portret autora 
lub inną ilustrację. W przypadku umieszczenia na stronie przytytułowej portretu autora 
(często z faksymilą jego podpisu) lub ilustracji tytułowej, w syntetycznej formie komentującej 
tytuł i treść ksiąŜki określana jest ona mianem frontyspisu (od terminu francuskiego 
frontispice – fasada, karta tytułowa, rycina na karcie tytułowej). Frontyspis moŜe takŜe 
stanowić oddzielną kartę wklejoną między okładkę a kartę tytułową lub między kartę 
przedtytułową a kartę tytułową. 

Na stronie tytułowej mogą występować następujące informacje: 
− nazwa instytucji sprawczej, 
− nazwa serii, imię i nazwisko autora, 
− tytuł i podtytuł dzieła, 
− numer kolejny tomu lub części dzieła, 
− tytuł tomu lub części dzieła, 
− numer kolejny wydania, 
− imię i nazwisko redaktora dzieła zbiorowego, imię i nazwisko redaktora wyboru tekstów, 

Wewnętrzne 
karty tytułowe 
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− imię i nazwisko tłumacza, 
− imię i nazwisko redaktora naukowego, 
− znak i nazwa wydawnictwa, 
− miejsce i rok wydania. 
o ile nie zostały one juŜ umieszczone w przedtytule lub przytytule (z wyjątkiem nazwiska 
autora i tytułu dzieła). 

Czwarta strona czwórki tytułowej zwana stroną redakcyjną powinna zawierać: 
− nazwiska autorów i głównych współtwórców ksiąŜki nie wymienionych na stronie 

tytułowej, 
− informację o wydaniach poprzednich, 
− przy przekładach informację o oryginale, 
− międzynarodowy znormalizowany numer ksiąŜki (ISBN), 
− informację o zastrzeŜeniu praw autorskich (Copyright), 
− adnotację, 
− przy podręcznikach i ksiąŜkach do bibliotek szkolnych – aprobatę odpowiednich władz, 
− informację o wydaniu publikacji na prawach rękopisu, 
− nadruk Printed in Poland (w ksiąŜkach przeznaczonych na eksport), 
− symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, 
− nazwiska: grafika, redaktora prowadzącego, redaktora technicznego, i korektora, 
− nazwiska autorów zdjęć, 
− metrykę (stopkę), o ile nie została umieszczona na końcu ksiąŜki (ostatniej wolnej 

stronicy), którą stanowią: nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, kolejny numer 
wydania, wielkość nakładu, objętość w arkuszach wydawniczych i drukarskich, 
oznaczenie rodzaju, formatu, klasy i gramatury papier, data złoŜenia zamówienia, 
podpisania do druku i jego ukończenia, numer zamówienia, nazwa drukarni, cena ksiąŜki. 
Dwójkę tytułową stosuje się w wydawnictwach, w których nie ma potrzeby stosowania 

rozbudowanych elementów kart tytułowych i gdy rezygnacja z dwóch stronic da oczekiwane 
oszczędności (np. w wysokich nakładach podręczników szkolnych). 

Materiały wprowadzające to części składowe tekstu zawierające ogólne informacje  
o ksiąŜce i autorze. Nazywane są takŜe tekstami wprowadzającymi, a naleŜą do nich: 
− dedykacja, na którą moŜna przeznaczyć oddzielą kartę przed tekstem głównym lub 

przedmową autora. MoŜna ją takŜe umieścić nad tytułem przedmowy autora lub nad 
tytułem pierwszego rozdziału ksiąŜki, 

− motto – do całości dzieła umieszcza się podobnie jak dedykację, dla jednego rozdziału 
pod jego tytułem, 

− przedmowy – nie pochodzące od autora umieszcza się  po kartach tytułowych lub spisie 
treści, następnie wstęp krytyczny, natomiast przedmowę autora bezpośrednio przed 
tekstem głównym. Posłowie lub notę edytorską wstawia się bezpośrednio po tekście 
głównym, a Ŝyciorys autora po wstępie krytycznym lub posłowiu. 
Tekst główny to podstawowa część dzieła wyraŜająca jego treść. W ksiąŜkach mogą 

wystąpić cztery rodzaje tekstów: słowny, kartograficzny, muzyczny i obrazowy. Zwykle jest 
on podzielony na elementy i człony zgodnie z logiczną i merytoryczną koncepcją budowy 
całego dzieła na tomy, części, działy, rozdziały, podrozdziały, punkty, paragrafy i ustępy 
(akapity). Wielostopniowy podział tekstu i hierarchia poszczególnych jego partii materiału 
przedstawione są w jednostce modułowej 311[28].Z2.02 Przygotowanie materiałów 
tekstowych. 
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Materiały uzupełniające tekst główny to te części składowe ksiąŜki, których treść 
niezbędna jest dla zrozumienia poszczególnych fragmentów tekstu głównego lub zawiera 
dodatkowe informacje tj.: 
− przypisy – pochodzenia autorskiego lub redakcyjnego, zamieszczane u dołu stronicy, 

której dotyczą lub jeŜeli są obszerne mogą być grupowane po tekście głównym i aneksach 
autora. Tekst ksiąŜki łączy się z przypisami przewaŜnie za pomocą odnośników w postaci 
cyfr arabskich, małych liter lub gwiazdek umieszczanych we frakcji górnej. Przypisy 
autorskie moŜna grupować przed redakcyjnymi lub przy zastosowaniu łącznej numeracji 
dla obu rodzajów przypisów powinno zaznaczyć się od kogo pochodzi przypis; 

− tabele – umieszczane w tekście najbliŜej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka, chyba Ŝe 
warunki techniczne lub koncepcja układu graficznego wymagają ich zgrupowania  
i umiejscowienia oddzielnie, za tekstem głównym lub w formie luźnych wkładek przy 
trzeciej stronicy okładki; 

− ilustracje – właściwy układ materiału ilustracyjnego zaleŜy od liczby i rodzaju ilustracji, 
stopnia powiązania z tekstem, warunków technicznych reprodukcji, jak równieŜ ich 
charakteru; 

− aneksy – dodatki uzupełniające tekst, mogą pochodzić od autora (umieszcza się 
je bezpośrednio po tekście głównym) lub od redakcji (po ostatnim tekście autora); 

− bibliografia załącznikowa – umieszcza się ją po aneksach i przypisach, jeśli występują na 
końcu tekstu głównego. 
Do materiałów informacyjno-pomocniczych zalicza się części składowe tekstu, które 

ułatwiają korzystanie z ksiąŜki, tj.:  
− wykazy: skrótów, ilustracji, tabel, źródeł itp. – wykaz skrótów moŜna umieszczać 

bezpośrednio przed tekstem głównym lub w końcowej części przed wykazem ilustracji, 
− słownik terminologiczny – występuje po bibliografii, 
− skorowidze (indeksy) – zamieszczane po słowniku terminologicznym, przed wykazem 

ilustracji, 
− streszczenia obcojęzyczne – stanowią końcowy element ksiąŜki o ile nie występuje po 

nich spis treści, 
− spis treści – moŜe być umieszczany na początku – po kartach tytułowych, czasami po 

przedmowie (w publikacjach naukowych i naukowo-technicznych) lub końcu ksiąŜki,  
a takŜe paginację – uporządkowany system numeracji stron, który występować moŜe jako: 
– paginacja zwykła (bieŜąca) – zawierająca samą numerację stron w formie cyfr arabskich 

(zarezerwowana dla tekstu głównego i występujących po nim materiałów) lub rzymskich 
(stosowana dla tekstów wprowadzających, czasami takŜe dla stron tytułowych, czy spisu 
treści); wykracza optycznie poza gabaryty kolumny i dlatego nie jest wliczana do 
zwierciadła zadruku; zazwyczaj umieszczana u dołu kolumny tzn. w świetle 
największego marginesu ksiąŜki przy zewnętrznych rogach kolumn, wg układu 
„pagina dolna lewa-prawa” lub włamywana jest u dołu lub od góry na środku 
kolumny; nie ma Ŝelaznych zasad co do stopnia i odmiany czcionki jaką naleŜy 
zastosować dla składu paginacji bieŜącej, 

– paginacja Ŝywa – posiadająca poza numerem strony takŜe tekst wskazujący zawartość 
merytoryczną danej strony tekstu, rozdziału czy części ksiąŜki; czasami Ŝywa pagina tzw. 
pagina rozumowana nie zawiera jedynie powtórzenia tytułu rozdziału, ale stanowi tytuł 
„wymyślony” dla poszczególnych stron odpowiadający treści kolumny nad którą się 
znajduje; zajmuje wiersz i w związku z tym jest częścią składową kolumny druku. 
RozróŜnia się trzy rodzaje Ŝywych pagin: Ŝywą paginę otwartą – tekst Ŝywej paginy 
stanowi wiersz ponad kolumną tekstu do którego się odnosi; Ŝywą paginę podkreśloną 
– tekst Ŝywej paginy jest podkreślony linią i na nie jest cyfra arabska paginacji bieŜącej, 
oddzielającej optycznie Ŝywą paginę od tekstu kolumny; Ŝywą paginę zamkniętą 
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– jednowierszowy tekst paginy Ŝywej wraz z paginą zwykłą zamknięty jest liniami od 
góry i  dołu; większość Ŝywych pagin umieszczana jest u góry kolumny wraz z paginą 
zwykłą lub pagina zwykła umiejscawiana jest u dołu stronicy. 
Wszystkie stronice ksiąŜki są objęte paginacją, chociaŜ nie na wszystkich kolumnach jest 
ona drukowana. Nie drukuje się jej na stronach czwórki i dwójki tytułowej, na stronach 
wewnętrznych kart tytułowych, na kolumnach wakatowych, na niepełnych kolumnach 
(paginy dolnej), na kolumnach początkowych, opuszczonych (paginy Ŝywej). Przy 
układzie dwułamowym numerację umieszcza się nad kaŜdym łamem oddzielnie, zwykle 
w prawym, zewnętrznym rogu łamu, 

oraz erratę – wykaz pomyłek w druku. Najczęściej sporządzana w formie tabelki na kartce 
mniejszego formatu niŜ wkład ksiąŜki, wkleja się przed kartami tytułowymi lub po ostatniej 
karcie ksiąŜki.  

Na okładce i na obwolucie powinny być zamieszczone następujące informacje: nazwa 
autora(ów) i (lub) tytuł ksiąŜki, numer tomu wydawnictwa wielotomowego, cena ksiąŜki, 
numeru (ISBN) oraz dodatkowe informacje np. o autorze, dziele itp., które muszą być zgodne 
z danymi zawartymi na kartach tytułowych. 

Obwoluta – chroni ksiąŜkę przed zbyt szybkim zniszczeniem i pełni funkcje 
informacyjno-reklamowe. MoŜna na niej zaprezentować ciekawe, efektowne rozwiązania 
graficzne, a takŜe moŜna ją zakomponować jako jedną całość wykorzystując dodatkowo jej 
„skrzydełka”. Wykonuje się ją na wysokogatunkowym papierze, przy zastosowaniu 
najbardziej efektownych projektów graficznych, często lakieruje lub powleka foliami.  

Kompozycja wydawnicza okładki zaleŜy w znacznej mierze od jej wykończenia 
introligatorskiego. W zaleŜności od typu oprawy trzeba redagować odpowiednio treść 
okładki. Najwięcej danych moŜna nanieść na okładkach broszurowych i całopapierowych, 
następnie na półpłóciennych, najmniej zaś na całopłóciennych. Na grzbiecie ksiąŜki (okładki, 
obwoluty) winny znaleźć się przede wszystkim nazwa autora(ów) i tytuł ksiąŜki w formie 
tzw. szyldzika, czyli w poprzek grzbietu lub wzdłuŜ grzbietu od górnego do dolnego brzegu 
ksiąŜki. JeŜeli grzbiet ksiąŜki ma mniej niŜ 5mm, zaleca się umieszczać nazwę autora i tytuł 
ksiąŜki na czwartej stronie okładki i obwoluty, wzdłuŜ grzbietu ksiąŜki, równieŜ od górnego 
do dolnego brzegu. Poza grzbietem dane te zaleca się podawać równieŜ na pierwszej stronie 
obwoluty lub okładki; jeŜeli nie ma obwoluty, w dowolnym miejscu, z tym, Ŝe nazwa autora 
w zasadzie powinna poprzedzać tytuł dzieła w przypadku, gdy inne ustawienie mogłoby 
powodować niejasność, np. wówczas, gdy tytułem dzieła jest nazwa autora. 

Poszczególne elementy składowe ksiąŜki naleŜy zamieszczać w następującej kolejności: 
karty tytułowe, przedmowy (wstępy) nie pochodzące od autora, wstęp krytyczny, bibliografia 
załącznikowa do wstępu krytycznego, Ŝyciorys autora, nota wydawnicza (ewentualnie  
w miejscu posłowia), przedmowy autora dzieła, podstawowy zrąb dzieła wraz z materiałami 
uzupełniającymi, które on obejmuje, lub które są umieszczane bezpośrednio po nim, 
podanymi w kolejności: tablice, ilustracje, aneksy, przypisy, bibliografia załącznikowa do 
dzieła, słownik uŜytych terminów oraz wykazy: skrótów, znaków graficznych i innych 
oznaczeń, posłowie, Ŝyciorys autora lub nota wydawnicza (edytorska), indeksy, wykazy 
ilustracji i tablic (ewentualnie po streszczeniach obcojęzycznych), streszczenia obcojęzyczne, 
spis treści (ewentualnie po kartach tytułowych). 
Przygotowanie materiałów wydawniczych 

Cykl produkcyjny publikacji to ogół procesów wydawniczych i poligraficznych,  
w wyniku których maszynopis autorski zostaje przekształcony w ksiąŜkę. MoŜna go podzielić 
na dwa etapy: autorsko-redakcyjny i techniczno-produkcyjne.  
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Rys. 6. Elementy składowe cyklu produkcyjnego publikacji ze szczególnym 
  uwzględnieniem procesów wydawniczych [źródło własne]. 

 
W nadawaniu kształtu przyszłej publikacji uczestniczy w wydawnictwie zespół ludzi: 

redaktor merytoryczny, redaktor techniczny, grafik, a czasami równieŜ autor. 
Redakcja merytoryczna - opracowanie merytoryczne przeznaczonego do druku materiału 

wydawniczego, którym w wydawnictwie zajmuje się specjalista, nazywany redaktorem 
naukowym, merytorycznym – albo po prostu redaktorem. Poza sprawdzeniem rzetelności 
podanych w materiałach do druku informacji redaktor merytoryczny czuwa nad poprawnością 
językową, ustala kolejność poszczególnych elementów publikacji, ustala tekst występujący na 
obwolucie, okładce, dwójce lub czwórce tytułowej, decyduje o merytorycznym podziale 
tekstu, o kolejności fabuły czy wykładu zawartego w ksiąŜce, sposobie cytowania,  
o stosowanych skrótach, charakterze oraz formie graficznej bibliografii, skorowidzów  
i innych szczegółach opracowania. 

Redakcja techniczna – opracowanie techniczne materiałów wydawniczych za pomocą 
umownych oznaczeń i określeń dyspozycji technicznych. Prace te wykonywane są przez 
redaktora technicznego, który we wstępnej fazie swoich prac – po zapoznaniu się  
z materiałami wydawniczymi, sprawdzeniu poprawności ich sporządzenia i kompletności, 
uwzględniając podstawowe załoŜenia przyjęte przez wydawnictwo w zakresie zasad 
wydawania publikacji, w tym często względy ekonomiczne wydania – określa koncepcje 
układu typograficznego całości dzieła. 
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Materiały wydawnicze – opracowania (instytucji wydawniczych) w postaci 
maszynopisów lub pierwodruków, makiet, szkiców, oryginałów do reprodukcji oraz innych 
materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu poligraficznego. 

Pierwodruk – stronica z poprzedniego wydania przeznaczona przy wznowieniach do 
składania lub reprodukowania inną techniką. 

Maszynopis wydawniczy – materiały wydawnicze napisane na maszynie do pisania, 
sprawdzone, zaadiustowane, przeznaczone do składania lub łamania, zawierające część 
tekstową, uzupełnioną (zaleŜnie od charakteru i koncepcji danego tytułu) przez część 
ilustracyjną, tabele, wzory itp. oraz przez załączniki niezbędne do wytworzenia produktu 
poligraficznego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 7. Wybrane wymagania formalne stawiane prawidłowo przygotowanemu 
maszynopisowi wydawniczemu [źródło własne]. 

 
Maszynopis wydawniczy jednolity – to maszynopis przeznaczony do składania,  

o jednolitym charakterze technologicznym składu, np. sam tekst, wzory lub tabele. 
Maszynopis wydawniczy niejednolity – to maszynopis przeznaczony do składania  

o zróŜnicowanym charakterze technologicznym składu, a więc nadający się do rozdzielenia  
w celu oddzielnego wykonania składu np. tekstu, tabel i wzorów. 

Podstawowa część maszynopisu niejednolitego – to część, która jest objętościowo 
największa i kwalifikuje się do składu o jednolitym charakterze technologicznym – moŜe to 
być np. tekst w maszynopisie zawierającym tekst i tabele. 

Wydzielona część maszynopisu niejednolitego – to część (jedna lub więcej) mniejsza 
objętościowo od podstawowej i wymagająca składu o jednolitym charakterze 
technologicznym – np. tabele, notki, wzory, tytuły, podpisy pod ilustracjami. Wydzielona 
część maszynopisu, która moŜe być kopią (drugim egzemplarzem) maszynopisu 
podstawowego, stanowi załącznik do maszynopisu podstawowego. 

Załączniki do maszynopisu – pomocniczy materiał w postaci szkiców, makiet, wykazów 
znaków specjalnych itp.. 
Jednostki i zasady obliczania objętości publikacji 

Przy planowaniu produkcji wydawniczej, przeprowadzaniu rozliczeń z autorami, 
tłumaczami, opiniodawcami, redaktorami merytorycznymi i technicznymi, korektorami 
oraz zawieraniu umów z drukarniami stosuje się ogólnie przyjęte na rynku 
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wydawniczo-poligraficznym jednostki obliczeniowe tj. arkusz autorski, arkusz wydawniczy, 
arkusz drukarski (druku), koloroodbitka, składka (arkusz) introligatorska, arkusz składu, 
wiersz obliczeniowy, strona maszynopisu (znormalizowanego) itp.. 

Arkusz autorski zawiera 40 000 znaków drukarskich (typograficznych), 700 linijek poezji, 
800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków typograficznych, lub 3 000 cm2 materiału 
graficznego. Przy obliczaniu arkusza autorskiego stosuje się m. in. następujące zasady: 
− za znak drukarski (typograficzny) uwaŜa się kaŜdą literę, cyfrę, znak przestankowy oraz 

odstęp między wyrazami; 
− liczbę znaków w wierszu określa się przez obliczenie znaków w 10 następujących po 

sobie wierszach typowej części tekstu oraz podzielenie otrzymanej sumy przez 10 (nie 
obejmuje się rachunkiem wierszy niepełnych, składanych odmienną czcionką, przy 
układzie wielołamowym liczbę znaków oblicza się w kaŜdym łamie oddzielnie, światła 
między łamami nie uwzględnia się); 

− liczbę wierszy tekstu podstawowego ustala się według ich rzeczywistej wielkości, nie 
wliczając paginy zwykłej oraz paginy Ŝywej, którą oblicza się według innych zasad i to 
tylko wówczas, gdy Ŝywą paginę układa autor, nie redakcja; 

− Ŝywą paginę liczy się jako 1 wiersz tylko raz, po kaŜdej zmianie jej tekstu; 
− wiersze akapitowe, tytułowe, podtytułowe, wiersze kończące ustępy oraz liczby i znaki 

oznaczające podział tekstu traktuje się jako wiersze całkowite; 
− wzory, tabele i zestawienia składane czcionkami róŜnych rozmiarów  przelicza się 8/8; 
− objętość arkuszową przykładów muzycznych w wydawnictwach ksiąŜkowych oblicza się 

tak samo jak objętość materiałów graficznych (w cm2), biorą pod uwagę rzeczywiście 
przez nie zajętą powierzchnię (łącznie ze światłami). Jako podstawę obliczania przyjmuje 
się przeciętną pięciolinię o rozstawie 4mm. Niepełne wiersze liczy się jako całe; 

− tekst poetycki oblicza się według liczby wierszy rytmicznych. Niepełnych wierszy, 
powstałych z przyczyn technicznych, nie uwzględnia się w obliczaniu; 

− objętość utworów dramatycznych oblicza się zgodnie z zasadami obliczania tekstów 
prozatorskich lub poetyckich; 

− utwory poetyckie zamieszczone w wypisach i zbiorach oblicza się według rzeczywistej 
ilości całych wierszy; 

− objętość elementarzy oblicza się przyjmując 3 000 cm2 zadrukowanej powierzchni za  
1 arkusza autorski; 

− ilustracje o kształcie nieregularnym oblicza się według powierzchni najmniejszego 
prostokąta opisanego na danej ilustracji; 

− napisy i tytuły z ilustracjami (np. podpisy i objaśnienia) oblicza się według zasad 
stosowanych do tekstów. 
Arkusz wydawniczy – jest to jednostka miary przyjęta przy obliczaniu objętości 

wydrukowanej publikacji, w której skład wchodzi w dzieło napisane przez autora (tłumacza) 
oraz pozostałe części materiału tekstowego i graficznego znajdującego się w danej ksiąŜce. 
SłuŜy do kalkulacji kosztu własnego, ustalenia ceny katalogowej i zbytu produkcji 
wydawniczej, jak równieŜ do wprowadzania wskaźników ekonomicznych działalności 
wydawniczej. Arkusz wydawniczy, podobnie jak autorski, zawiera 40 000 znaków 
drukarskich, 700 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków typograficznych, 
bądź teŜ 3 000 cm2 materiału graficznego. Obliczanie objętości publikacji w arkuszach 
wydawniczych przeprowadza się na takich samych zasadach, jak obliczanie objętości  
w arkuszach autorskich, z wymienionymi poniŜej m. in. następującymi uzupełnieniami: 
− do objętości publikacji obliczonej w arkuszach autorskich dolicza się zawarty w danej 

publikacji materiał nie pochodzący od autora (np. wstęp, przedmowy, posłowia, przypisy, 
indeksy, bibliografie). Obliczeń dokonuje się w myśl zasad ogólnych (liczba znaków  
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w wierszu; liczba wierszy tekstu, obliczona dla kaŜdego kroju i stopnia pisma 
drukarskiego oddzielnie); 

− Ŝywą paginę naleŜy doliczyć do tekstu podstawowego. Paginę zwykłą (bieŜącą) liczy się 
jako ½ wiersza; 

− stronę tytułową (tekstową) okładki liczy się ryczałtem jako 500 znaków, natomiast strony 
drugą, trzecią i czwartą okładki – naleŜy liczyć według faktycznej liczby znajdujących się 
na nich znaków; 

− rysunki i grafikę liczy się wg faktycznie zajmowanej przez nie powierzchni; 
− stronę tytułową i metrykalną przyjmuje się ryczałtem po 500 znaków, chyba Ŝe faktycznie 

mają większą ich liczbę; 
− stron wakatowych oraz nie zadrukowanej powierzchni na początku rozdziałów – nie 

wlicza się do objętości ksiąŜki; 
− wiersze akapitowe, tytułowe, podtytułowe, wiersze kończące ustęp oraz liczby, znaki 

oznaczające podział tekstu – przyjmuje się za całe wiersze; 
− jeŜeli tekst jest złoŜony pismem o normalnej szerokości oczka moŜna obliczać liczbę 

znaków w wierszu przyjmując, Ŝe w 1 kwadracie mieści się 8 znaków cycera, 
10 garmondu, 11 borgisu, 12 petitu, 14 kolonelu, 16 nonparelu. 
Arkusz drukarski – jednostka zadruku zawierająca 16 stron formatu A5 lub B5, co w praktyce 

stanowi jednostronnie zadrukowany papier formatu A1 (61 x 86 cm) o powierzchni 5 246 cm2 
lub dwustronnie zadrukowany papier formatu A2. Zgodnie z powyŜszym arkusz drukarski 
stanowi: 1 strona formatu A1, 2 strony formatu A2, 4 strony formatu A3, 8 stron formatu A4, 
16 stron formatu A5, 32 strony formatu A6, 64 strony formatu A7, itd.. 
Inne zadrukowane formaty papieru powinno przeliczać się na jednostkę podstawową tj. na 
format A1. Np. format szeregu B1 (70 x 100 cm) o powierzchni 7 000 cm2 stanowi 
1,33 arkusza drukarskiego. 

Arkusz introligatorski (składka introligatorska) – jednostka obliczeniowa przyjęta 
w pracach introligatorskich – trzykrotnie złamany (sfalcowany) arkusz druku (lega) – liczący 
16 stron bez względu na format. 
Czynniki wpływające na sposób wydania publikacji 

Na opracowanie kształtu koncepcji edytorskiej publikacji mają wpływ m. in. następujące 
czynniki: 
− przeznaczenie pracy i jej funkcje informacyjne – przeznaczenie pracy dla określonego 

odbiorcy (np. dla dzieci, specjalisty z danej dziedziny wiedzy, inaczej wydaje się 
encyklopedię dla dzieci, a inaczej encyklopedię z dziedziny elektroniki), 
zakwalifikowanie ksiąŜki do określonego gatunku literatury (np. wydawnictwa naukowe, 
encyklopedie, podręczniki dla szkół, literatura popularno-naukowa, literatura dla dzieci), 

− objętość i nakład publikacji – objętość decyduje czy wydamy pozycję w jednym czy  
w kilku tomach, duŜym czy w małym, kieszonkowym formacie. Natomiast wielkość 
nakładu ma wpływ na dobór surowców, technikę druku, typ oprawy itp., 

− zamierzony wynik ekonomiczny – wydanie publikacji ma przynieść zysk, czy stratę?, 
− określenie czy mamy do czynienia z nowością wydawniczą, czy teŜ publikacją, która 

będzie włączona do istniejącej serii wydawniczej. JeŜeli mamy do czynienia z nowością 
wydawniczą, to naleŜy uwzględnić jej pionierski charakter. lub jeŜeli publikacja będzie 
włączona do istniejącej na rynku serii wydawniczej naleŜy zachować standard 
wyposaŜenia danej serii, 

− liczba i rodzaju materiału ilustracyjnego – charakter i rodzaj tekstu oraz materiału 
ilustracyjnego, jego liczebność mają np. wpływ na sposób rozmieszczenia ilustracji, dobór 
techniki druku.  
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Podstawowe elementy kształtu oraz układu graficznego publikacji 
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy czynników, które decydują o sposobie wydania 

publikacji, naleŜy ustalić podstawowe elementy jej kształtu i układu graficznego. 
Do podstawowych elementów kształtu oraz układu graficznego publikacji zalicza się: 

− format publikacji – wymiary określające szerokość i długość ksiąŜki. Powstaje on drogą 
składania (falcowania) arkusza papieru, a liczba złoŜeń zaleŜy od zaplanowanych dla 
ksiąŜki wymiarów karty. Określenia formatu ksiąŜki, jej wymiary podaje się  
w centymetrach. Do wytwarzania publikacji stosowane są arkusze formatów szeregu A, B 
i C. Poszczególne formaty w ramach wymienionych szeregów tworzone są zgodnie  
z następującymi zasady:  
– ustalenie formatów arkuszy w oparciu o stały stosunek boku kwadratu do jego 

przekątnej, co wyraŜa się proporcją 1 : √2 = 1 : 1,414, czyli w przybliŜeniu 5 : 7, 
– wszystkie formaty są geometrycznie podobne, 
– kaŜdy kolejny format otrzymuje się przez podzielenie na dwie równe części formatu 

bezpośrednio większego. Podziału dokonuje się zawsze równolegle do krótszego 
boku. Powierzchnie dwóch sąsiednich formatów mają się wzajemnie do siebie jak 2:1,  

– formaty szeregu A są formatami zasadniczymi. Podstawą szeregu A jest format A0 równy 
powierzchni (x · y)1 m2. Wymiary formatu A0 wynoszą x = 0,841 m, y =1,189 m, 

– formaty szeregu B są formatami pomocniczymi, podstawą formatów z szeregu B jest 
format B0, którego krótszy bok równa się długości 1m, a dłuŜszy 1,414m, 

– formaty szeregu C są równieŜ formatami pomocniczymi. Podstawą szeregu C jest 
format C0, którego długości boków są w przybliŜeniu średnimi geometrycznymi 
długości boków formatów szeregu A i B, 

– formaty częściowe otrzymuje się przez podzielenie formatów szeregu A i B na: ½, ¼ 
i  ⅛ części, równolegle do dłuŜszego boku formatu; ⅓ oraz ⅔ części, równolegle do 
krótszego boku formatu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8. Wyprowadzanie formatów pochodnych i kolejność złoŜeń [15, s. 276]. 
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Rys. 9. Szkic schematu tworzenia formatów pochodnych przez podział formatu 

większego na połowę równolegle do krótszego boku [15, s. 280]. 
Aby moŜna było uzyskać formaty netto na rynek dostarczane są wytwory i przetwory 
papiernicze w formatach brutto. 
Do wytwarzania publikacji stosowany jest takŜe arkusz o wymiarach 82 x 104 cm, 
składany na 32 karty, który z punktu widzenia estetyki ksiąŜki jest korzystniejszy niŜ 
arkusze szeregu A i B, poniewaŜ jest w kształcie wydłuŜonego prostokąta, o bokach 
zbliŜonych do klasycznej proporcji 5:8 (więcej informacji na temat klasycznej proporcji 
zamieszczono w rozdziale 4.4.). 
Najszersze zastosowanie do druku ksiąŜek, czasopism oraz akcydensów mają papiery  
w formatach szeregu A, nieco mniejsze – szeregu B, zaś formaty szeregu C są uŜywane na 
wszelkiego rodzaju opakowania i pomoce biurowe. Najpopularniejszym formatem dla 
większości wydawnictw jest format A5. W tym formacie wydawane są podręczniki  
i poradniki szkolne, ksiąŜki techniczne, beletrystyka, utwory poetyckie, literatura 
popularnonaukowa, a nawet wydawnictwa naukowe, które mają prosty układ treści  
i niezbyt duŜą objętość oraz produkowane np. zeszyty szkolne, bruliony. Swoją 
popularność format A5 zawdzięcza stosunkowo niewielkim wymiarom (148 x 210 mm – netto) 
wygodnym w uŜytkowaniu, łatwym do przechowywania i transportu, a takŜe dostępności 
papieru wyjściowego, czyli formatu A1 oraz występowania na rynku maszyn 
poligraficznych, które w większości są dostosowane do przerobu tego formatu. Do 
produkowania w formacie A5 nadają się wydawnictwa o średniej objętości (do ok. 20 ark. 
wyd.), w których występują ilustracje nie większe niŜ 11 x 18 cm oraz tekst bez 
skomplikowanych i długich wzorów chemicznych, schematów, plansz, itp.. Nieco 
mniejszy niŜ A5 format 82 x 104/32 (wydłuŜony) szczególnie wygodny jest 
w uŜytkowaniu, dlatego moŜna go zastosować przy projektowaniu np. beletrystyki, 
utworów poetyckich, literatury popularnonaukowej. 
Format B5 moŜna stosować do prac o większej objętości i z bardziej skomplikowanym 
tekstem i większymi ilustracjami np. do publikacji naukowych, encyklopedii. 
Formaty A4, B4, czy 82 x 104/16 oraz inne zbliŜone do kwadratu moŜna przeznaczać do 
druku publikacji o duŜej objętości tekstu lub duŜym znaczeniu ilustracji w tym ilustracji  
o większych rozmiarach). Formaty te mają stosunkowo duŜą powierzchnię zadruku  
i moŜna stosować je dla albumów, atlasów, wielkich encyklopedii, ksiąŜek dziecięcych, 
niektórych publikacji naukowych itp. wydawnictw. 
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Małe słowniki, tomiki poezji, przewodniki, kalendarze, informatory itp. zazwyczaj 
wydawane są jako tzw. wydawnictwa kieszonkowe w formacie A6 i B6. 
Jeszcze mniejsze formaty tj. A7 i B7 wykorzystywane są do wydawania tomików poezji, 
niewielkich kalendarzyków itp. 
WydłuŜone formaty pochodne (np. ½ A4, ½ A5, ½ B4) stosowane są do druku 
wydawnictw informacyjno-reklamowych tj. katalogi, prospekty, ulotki, foldery, itp. 

− format kolumny – zwierciadło zadruku. Zasada estetyki układu graficznego ksiąŜki 
stanowi, Ŝe kolumna drukarska powinna mieć wymiary boków o takiej samej proporcji 
jak wymiary strony, na której się znajduje. Musi istnieć wywaŜona i harmonijna proporcja 
pomiędzy płaszczyzną zadrukowanej kolumny i białą kartką papieru ksiąŜki, a właściwie 
marginesami tej kartki. W praktyce przyjął się system, według którego najmniejszy jest 
margines wewnętrzny (grzbietowy), nieco większy margines górny, jeszcze większy 
margines boczny (zewnętrzny), a największy dolny. Proporcje te moŜna wyrazić liczbami 
(zaczynając od marginesu grzbietowego) np. 2 : 3 : 4 : 5. Do wyznaczania wielkości 
kolumny i marginesów moŜna takŜe zastosować zasadę złotego podziału odcinka, która 
pozwala wyznaczyć właściwą proporcję szerokości w stosunku do wysokości kolumny 
oraz proporcję marginesów w ksiąŜce. Szerzej zastosowanie złotego podziału odcinka w 
projektowaniu publikacji zwartej zostanie zaprezentowane w rozdziale 4.4. 
Kolumna początkowa publikacji (rozpoczynająca tekst główny lub jego nową część) moŜe 
być nie w pełni zadrukowana od góry (kolumna spuszczona, zwana teŜ opuszczoną), 
mająca od góry wolną przestrzeń (światło). Wielkość spuszczenia kolumny zaleŜy od 
stopnia czcionki uŜytej do składu tekstu oraz formatu kolumny. Im mniejsza kolumna  
i czcionka tym powinno być proporcjonalnie mniejsze spuszczenie i na odwrót. Wolna 
przestrzeń od góry nie powinna przekraczać ⅓ całej wysokości kolumny. 
Ostatnia kolumna rozdziału lub ksiąŜki nosi nazwę kolumny końcowej albo szpicowej. 
Długość kolumny końcowej powinna wynosić nie mniej niŜ 1/6 pełnej długości. JeŜeli 
rozdziały rozpoczynają się od nowych kolumn spuszczonych, kolumna końcowa powinna 
być o 2 lub 3 wiersze dłuŜsza niŜ wielkość spuszczenia nowej kolumny; 

− stopień i krój pisma – przy projektowaniu czcionki dla tekstu głównego ksiąŜki stosuje się 
czcionki o stopniach od 6 do 16 punktów. Jedynie w publikacjach dla dzieci stosuje się 
czcionki większych stopni. Z badań nad czytelnością druku wynika, Ŝe najkorzystniejsze 
czytania z odległości ok. 30 cm są czcionki o stopniach od 8 do 12 punktów przy 
szerokości wiersza 9 cm. Szczególnie zaleca się stosowanie czcionki 10 punktowej, jako 
najbardziej odpowiedniej dla normalnego wzroku. 
Równie waŜnym elementem co stopień pisma jest zastosowanie w składzie tekstu 
głównego odpowiedniego odstępu między wierszami. Zastosowanie właściwej interlinii 
ma bezpośredni związek z szerokością składu, moŜe takŜe być zaleŜne od uŜytego kroju 
pisma np. mały rysunek oczka daje wraŜenie większych odstępów pomiędzy wierszami 
nawet bez zastosowania interlinii. Zazwyczaj, aby tekst był czytelny, stosuje się interlinie 
1-, 2-punktową. W ksiąŜkach, które są przeznaczone do długiego czytania 
najodpowiedniejszym stopniem pisma jest garmond z 2-punktową interlinią (przy 
mniejszych formatach moŜna stosować borgis z 1-punktową interlinią), a dla mniej 
wprawnych czytelników dobrze jest zastosować cycero na 2-punktowej interlinii. 
ksiąŜkach dla dzieci naleŜy dysponować skład czcionką 16–20-punktową z odpowiednio 
zwiększoną interlinią. W publikacjach z których korzysta się jednorazowo i ogranicza się 
do wyrywkowego czytania (np. encyklopedie, słowniki), stosuje się czcionki  
o wielkościach od 6 do 8 punktów z kolumną w układzie dwu lub trzyłamowym, a skład 
wykonuje się bez interlinii. 
Krój pisma – kaŜda grupa pism ma swój zdecydowany wyraz, wywołuje więc określone 
wraŜenia. Pisma jednoelementowe są monotonne i męczące przy dłuŜszym czytaniu, 
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dlatego stosuje się je do składu krótszych wierszy ze zwiększoną interlinią tj. ksiąŜek 
niewielkich objętościowo lub czasopism. Natomiast pisma dwuelementowe np. antykwę 
renesansową z powodzeniem moŜna stosować do składania utworów poetyckich, 
scenicznych czy beletrystycznych, a antykwę klasyczną (surową i prostą w swojej 
konstrukcji) do składu prac technicznych lub matematycznych; 

− rodzaj składu – obecnie powszechnie stosowany skład komputerowy umoŜliwia  
w zasadzie skład bez względu na rodzaj utrudnień (np. tabele, wzory matematyczne), 
zastosowanie w całym składzie jednakowego kroju pisma (duŜy wybór krojów pism) dla 
tekstu podstawowego, czy teŜ wyróŜnień z zastosowaniem danej odmiany pisma (np. 
kursywy – pisma pochyłego, pisma grubego), bardzo skraca czas przygotowania składu 
i łamania oraz nanoszenia poprawek (korekt). Nie występują w tej technice składu 
utrudnienia spotykane przy składzie tj. linotypowym (proste teksty), monotypowym 
(trudniejsze teksty), czy teŜ mieszanym linotypowo-monotypowym lub przy fotoskładzie 
(monofoto) polegające najczęściej na ograniczeniach związanych z moŜliwościami 
dotyczącymi szerokości składu, jednolitości kroju pisma przy łączeniu technik; 

− technika druku – od wielu lat w przemyśle poligraficznym do druku publikacji zwartych 
stosowane są trzy podstawowe techniki druku: druk wypukły (typograficzny), płaski 
(offsetowy), i wklęsły (rotograwiura). Charakterystyka poszczególnych technik druku 
została omówiona w jednostce modułowej 311[28].Z1.01 Charakteryzowanie procesów 
poligraficznych. Przy projektowaniu ksiąŜki naleŜy, brać pod uwagę rodzaj techniki druku 
(np. wybór jednej z nich lub zastosowanie mieszania technik) jaką wykorzystamy do 
druku, uwzględniać m. in. uwarunkowania związane z rodzajem materiałów tworzących 
tekst główny, sposobem zamieszczania materiału ilustracyjnego, potrzebą starannego 
wydania dzieła (np. reprodukcje dzieł sztuki w albumach), planowanym nakładem 
wydania, potrzebą doboru właściwej klasy, rodzaju i gramatury papieru, potrzebą 
dokonywania wznowień (dodruków) dzieła i posiadanymi zasobami ekonomicznymi; 

− rodzaj papieru – warunkiem uzyskania właściwych efektów druku jest dobór parametrów 
papieru (klasy, rodzaju i gramatury) zastosowanego do druku publikacji. Na ksiąŜki 
przeznacza się zazwyczaj papiery klasy III, IV, V, a nawet czasami stosowano VI i VII.  
W grupie papierów drukowych wyszczególnić moŜna takie rodzaje jak: drukowy zwykły, 
ilustracyjny, wklęsłodrukowy, offsetowy, gazetowy, mapowy, itp. Mogą one mieć róŜny 
stopień gładkości powierzchni i tak wyróŜnia się m. in. papier matowy, satynowany, 
gładzony, ilustracyjny, powlekany, kredowany. Do druku techniką offsetową  
i wklęsłodrukową wymagane są specjalne papiery drukowe. Papier offsetowy jest szorstki 
lub maszynowo gładzony, o wysokim stopniu zaklejania uodparniającego na działanie 
wilgoci. Papiery rotograwiurowe charakteryzują się większą chłonnością (półklejone) 
natomiast muszą mieć gładką, dobrze satynowaną powierzchnię. Do druku ksiąŜek stosuje 
się zazwyczaj papiery o gramaturze 40–120 g/m2. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej 
wyboru gramatury naleŜy pamiętać m. in. o tym, iŜ na to papiery bezdrzewne  
o niŜszych gramaturach transparentują, a papier matowy jest z reguły grubszy od 
satynowego. Papier o gramaturze 65–80 g/m2 przeznacza się do dzieł o średniej objętości, 
z materiałem ilustracyjnym, a papier o wyŜszej gramaturze 100–130 g/m2  uŜywa się dla 
publikacji o niewielkiej objętości. Natomiast w przypadku wydawania w jednym 
woluminie do 100 arkuszy wydawniczych (np. encyklopedie, leksykony) naleŜy uŜyć 
papier o niŜszej gramaturze np. w granicach 40–60 g/m2. 

− sposób oprawy – wybór właściwego typu oprawy dla projektowanej ksiąŜki zaleŜy od 
przeznaczenia publikacji, jej objętości, rodzaju i merytorycznej zawartości. Zazwyczaj 
publikacje do częstego stosowania (np. podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie, 
albumy) i inne dzieła o znacznej objętości powinny mieć oprawę twardą. Natomiast 
oprawę broszurową stosuje się do ksiąŜek objętościowo niewielkich, literatury 
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popularnonaukowej, mniejszych monografii, beletrystyki, niewielkich zbiorów poezji, 
publikacji o tematyce szybko przemijającej. Dla zabezpieczenia okładki ksiąŜki trzeba 
uwzględnić zastosowanie obwoluty, która dodatkowo moŜe pełnić funkcje reklamowe. 
Natomiast dla podkreślenia wyjątkowej wartości ksiąŜki lub teŜ zaznaczenia do jakiej 
serii wydawniczej naleŜy dana publikacja, albo z jakiej innej okazji została ona wydana 
moŜna rozwaŜyć zaprojektowanie opaski. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz typy i rodzaje publikacji? 
2. Jaką rolę spełnia zamieszczony w publikacji symbol UKD i co oznacza numer ISBN? 
3. Z jakich elementów moŜe być zbudowana wewnętrzna i zewnętrzna kompozycja 

wydawnicza ksiąŜki? 
4. Jakie znasz rodzaje kart tytułowych i jakie informacje mogą zawierać? 
5. Jakiego pochodzenia mogą być materiały wprowadzające i w jaki sposób naleŜy 

je zamieszczać w ksiąŜce? 
6. Jakie znasz rodzaje tekstu głównego? 
7. Jakie elementy składowe ksiąŜki zaliczamy do materiałów uzupełniających tekst główny  

i gdzie mogą być one umieszczane? 
8. Jakie części składowe tekstu zaliczane są do materiałów informacyjno-pomocniczych 

i co je charakteryzuje? 
9. Jakie znasz rodzaje pagin i czym się charakteryzują? 
10. Jakie informacje powinny zawierać okładka i obwoluta? 
11. W jakiej kolejności powinny być umieszczane poszczególne części składowe i elementy 

ksiąŜki? 
12. Jakie znasz etapy i elementy procesu wydawniczego? 
13. Czym róŜnią się od siebie redakcja merytoryczna i techniczna? 
14. W jakich postaciach mogą występować materiały wydawnicze? 
15. Jakie wymagania formalne stawiane są maszynopisowi wydawniczemu? 
16. Jakie jednostki obliczeniowe stosowane są przy planowaniu i rozliczaniu produkcji 

publikacji? 
17. Jakie zasady obowiązują przy obliczaniu objętości publikacji? 
18. Jakie czynniki wpływają na sposób wydania publikacji? 
19. Jakie elementy kształtu oraz układu graficznego naleŜy brać uwagę przy projektowaniu 

publikacji? 
20. Czym naleŜy kierować się przy projektowaniu podstawowych elementów kształtu oraz 

układu graficznego publikacji? 

 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Spośród zbioru róŜnych publikacji wybierz te, które moŜna zakwalifikować do 
nieperiodyków. Uzasadnij swój wybór, określ do jakiego typu i rodzaju publikacji 
moŜna je zaliczyć. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) rozpoznać nieperiodyki, 
2) rozpoznać typy i rodzaje nieperiodyków, 
3) uzasadnić wybór publikacji i podać do jakiego typu i rodzaju moŜna je zaliczyć, 
4) efekty swojej pracy przedstawić na forum klasy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− publikacje, 
− poradnik dla ucznia,  
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj elementy budowy wewnętrznej i zewnętrzna kompozycji wydawniczej ksiąŜki 
znajdującej się na Twoim stanowisku pracy. Scharakteryzuj dwa wybrane elementy budowy 
kompozycji wydawniczej ksiąŜki.  
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokonać oględzin ksiąŜki dostępnej na stanowisku pracy, 
2) rozpoznać i wskazać elementy budowy zewnętrznej kompozycji wydawniczej ksiąŜki, 
3) rozpoznać i wskazać elementy budowy wewnętrznej kompozycji wydawniczej ksiąŜki, 
4) scharakteryzować dwa wybrane elementy budowy kompozycji wydawniczej ksiąŜki, 
5) efekty swojej pracy przedstawić na forum klasy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− publikacje, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 3 

Scharakteryzuj budowę publikacji zwartej znajdującej się na Twoim stanowisku pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokonać oględzin ksiąŜki dostępnej na stanowisku pracy, 
2) rozpoznać i wskazać elementy budowy kompozycji wydawniczej ksiąŜki, 
3) scharakteryzować elementy budowy kompozycji wydawniczej ksiąŜki, 
4) efekty swojej pracy przedstawić na forum klasy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− publikacje, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
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Ćwiczenie 4 
WskaŜ etapy i scharakteryzuj przebieg procesu wydawniczego jaki towarzyszył 

powstawaniu publikacji zwartej, która znajduje się na Twoim stanowisku pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokonać oględzin publikacji dostępnej na stanowisku pracy, 
2) wskazać etapy procesu wydawniczego, 
3) scharakteryzować etapy i przebieg procesu wydawniczego, 
4) zapisać do zeszytu etapy i przebieg procesu wydawniczego. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− publikacje, 
− gablota poglądowa z elementami cyklu produkcyjnego publikacji, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 5 

Spośród zbioru materiałów znajdujących się na Twoim stanowisku pracy wybierz te, które 
moŜna zakwalifikować do materiałów wydawniczych. Określ ich rodzaje i sprawdź, czy 
maszynopis wydawniczy został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) rozpoznać materiały, 
2) dokonać wyboru materiałów wydawniczych, 
3) nazwać rodzaje materiałów wydawniczych, 
4) rozpoznać wymagania stawiane prawidłowo przygotowanemu maszynopisowi 

wydawniczemu, 
5) ocenić sposób przygotowania maszynopisu wydawniczego, 
6) sformułować wnioski i zapisać je w zeszycie do ćwiczeń. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− materiały wydawnicze, 
− tablice – wytyczne do sporządzania maszynopisu wydawniczego ksiąŜek, broszur 

i czasopism, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 6 

Dokonaj analizy zasad obliczania w arkuszach autorskich i wydawniczych objętości 
publikacji oraz oblicz objętość ksiąŜki w arkuszach autorskich, wydawniczych, drukarskich  
i introligatorskich, która znajduje się na Twoim stanowisku pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady obliczania objętości publikacji w arkuszach autorskich, wydawniczych, 

drukarskich i introligatorskich, 
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2) wykazać róŜnice pomiędzy zasadami obliczania objętości publikacji w arkuszach 
autorskich a w arkuszach wydawniczych, 

3) określić jednostki i zasady obliczania arkusza drukarskiego i arkusza introligatorskiego, 
4) dokonać oględzin publikacji znajdującej się na stanowisku pracy, 
5) określić, które z zasad naleŜy uwzględnić przy obliczeniu objętości rozpatrywanej 

publikacji, 
6) dokonać obliczeń objętości publikacji znajdującej się na stanowisku pracy w arkuszach 

autorskich, wydawniczych, drukarskich i introligatorskich, 
7) zapisać obliczenia w zeszycie do ćwiczeń, 
8) efekty swojej pracy przedstawić na forum klasy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− publikacje, 
− miarka typograficzna, 
− katalog krojów pism, 
− zestawienie tabelaryczne liczby znaków mieszczących się na kolumnie druku dla 

najczęściej stosowanych formatów ksiąŜek, broszur i czasopism, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 7 

Dokonaj analizy czynników wpływających na sposób wydania publikacji znajdujących się 
na Twoim stanowisku pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić czynniki jakie mają wpływ na sposób wydania publikacji, 
2) dokonać oględzin publikacji znajdujących się na stanowisku pracy, 
3) rozpoznać sposoby wydania publikacji, 
4) scharakteryzować wpływ poszczególnych czynników na sposoby wydania publikacji, 
5) przedstawić efekty swojej pracy na forum klasy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− publikacje, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 8 

Dokonaj analizy podstawowych elementów kształtu i układu graficznego publikacji na 
przykładzie ksiąŜki znajdującej się na Twoim stanowisku pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić elementy kształtu i układu graficznego publikacji, 
2) scharakteryzować poszczególne elementy kształtu i układu graficznego publikacji, 
3) dokonać oględzin publikacji znajdującej się na stanowisku pracy, 
4) dokonać analizy podstawowych elementów kształtu i układu graficznego ksiąŜki, 
5) zaprezentować efekty swojej pracy na forum klasy. 



 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

41

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− publikacje, 
− miarka typograficzna, 
− katalog krojów pism, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) sklasyfikować i rozróŜnić róŜne typy i rodzaje publikacji? � � 
2) określić i scharakteryzować budowę publikacji zwartych? � � 
3) scharakteryzować przebieg procesu wydawniczego? � � 
4) zinterpretować terminy: maszynopis wydawniczy, arkusz autorski, 

wydawniczy, drukarski, introligatorski? � � 

5) obliczyć objętość publikacji w arkuszach autorskich, wydawniczych, 
drukarskich i introligatorskich? � � 

6) dostrzegać wpływ róŜnych czynników na sposób wydania publikacji? � � 
7) dokonać analizy podstawowych elementów kształtu oraz układu 

graficznego publikacji? � � 

8) określić zasady tworzenia formatów? � � 
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4.4. Podstawowe zasady i sposoby opracowania technicznego 
materiałów do druku publikacji 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
Zastosowanie środków wyrazu plastycznego w tworzeniu kompozycji publikacji 

NajwaŜniejszym pośrednikiem w obcowaniu człowieka z otaczającym go światem jest 
oko. Wszystkie inne zmysły są podporządkowane wzrokowi; jednak dopiero siła ich reakcji 
jest miernikiem, czy to co ujrzane, godne było uwagi. 

W pracach nad projektowaniem publikacji – tworzeniem ich kompozycji (tekstu i obrazu 
w ich wielkościach i zaleŜnościach, wzajemnych zestawieniach) naleŜy dąŜyć do stworzenia 
skutecznej, celowej jedności jej formy, która będzie odróŜniać ją od innych poprzez 
zawieranie sumy napięć, harmonii i kontrastów. Od ukształtowanych kolumn publikacji 
w bardzo duŜym znaczeniu zaleŜy jej sukces. KaŜde zdjęcie i kaŜdy rysunek wymaga 
odpowiedniej wielkości, umiejscowienia i kadrowania. Wybór i układ pisma mogą 
oddziaływanie jakiegoś druku spotęgować lub zniweczyć. 

KaŜdy, kto zajmuje się powiązaniami pomiędzy pismem a obrazem w tym redaktorzy 
i wydawcy, powinien posiadać taki zasób poczucia estetycznego, który umoŜliwiłby mu 
w kaŜdej chwili intuicyjnie wybranie tego, co jest piękne. Nie istnieją bowiem ani prawa, ani 
formuły estetyczne, których moŜna by się nauczyć. Dobry smak, jeŜeli go mamy, chroni 
przed wykroczeniami przeciwko niemu. Kształtowaniu form moŜe słuŜyć otwartość na 
postęp, ale takŜe przestrzeganie, m. in. następujących prawidłowości i wymogów dla: 
– słowa – powierzchnia pisma powinna pozostawać we właściwej proporcji do powierzchni 

papieru; naleŜy róŜnicować krój i stopień pisma i wiersza w zaleŜności od rodzaju, 
formatu publikacji, czy teŜ szerokości składu np.: 
– do składu katalogów i prospektów nadają się pisma od nonparelu do cycera i takich 

krojach, w których linie rzutowe i cieniujące są wywaŜone, czyli nie zróŜnicowane 
w grubości, 

– przy składzie z długimi wierszami, dobre efekty przynosi zastosowanie interlinii 1-, 
2-punktowej (skład bez nich nuŜy), 

– przy grubych pismach dla wzmocnienia ruchu poziomego moŜna stosować większą 
interlinię pod warunkiem, Ŝe wiersze są odpowiednio długie, 

– rodzaj pisma (cięŜkie, zrównowaŜone, lekkie, dynamiczne) powinien odpowiadać 
charakterowi publikacji, np. do składu reklam czy plakatów pismo lekkie i/lub 
dynamiczne, a zrównowaŜone do składu publikacji popularno-naukowych, 

– akcenty i kontrasty moŜna uzyskać za pomocą garnituru jednego pisma, poniewaŜ 
wówczas formy wszystkich liter harmonizują ze sobą (publikacje zwarte), 

– silne kontrasty moŜna uzyskać poprzez wybór pism całkowicie odmiennych od pisma 
podstawowego, co nieraz wykorzystywane moŜe być w drukach informacyjno-
reklamowych. 

– obrazu – obraz ma więcej moŜliwości wyrazu niŜ pismo np. fotografia, obraz malowany 
lub rysowany. Obraz nie zawsze jest dokładnym odzwierciedleniem konkretnych 
przedmiotów, lecz często uwidocznionym widokiem abstrakcyjnego myślenia (nie jest 
opisem lecz wyrazem czegoś). Siła oddziaływania obrazu wzrasta, gdy przedstawienie jest 
wiernym odbiciem pierwowzoru. Ogólnie rzecz ujmując, rysunki i malowidła są bardziej 
statyczne – przedstawiają jakiś stan rzeczy, podczas, gdy fotografia jest dynamiczna, 
ukazuje ruch, Ŝycie. Zasady doboru i krytyki rysunku oraz fotografii są takie same m. in. 
przez zły wybór kadru moŜna fotografię przekształcić w przeciwieństwo czegoś 
pierwotnie zamierzonego. To, Ŝe profil zwrócony w lewo wydaje się zwrócony ku nam, 
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wiąŜe się z kierunkiem czytania, gdy tymczasem głowa patrząca w prawo wydaje się 
odwracać od obserwatora; pejzaŜ, którego motyw pierwszoplanowy znajduje się po lewej 
stronie, a ku prawej rozpływa się w dali nazywamy otwartym, podczas, gdy ten sam obraz 
odwrócony przedstawia krajobraz zamknięty; jeŜeli kadr wytnie się zbyt wąsko, zdjęciu 
będzie brakowało przestrzeni; przy zdjęciach z profilu trzeba przede wszystkim zachować 
zawsze dostatecznie duŜą przestrzeń przed twarzą; to samo dotyczy zdjęć ruchomych. 

– koloru i barwy – kolor moŜe zintensyfikować słowo i obraz udzielając składowi czy 
ilustracji swych właściwości, lecz moŜe takŜe wystąpić jako samodzielny element 
kształtujący. W przeciwieństwie do słowa i linii kolor przekazuje przede wszystkim 
wartości emocjonalne, niezbędne w propagowaniu. Niektóre zestawienia barw: 
– dają silniejszy kontrast (np. barwy przeciwstawne, naprzeciwległe), prowokują 

wzrok, ale przy dłuŜszej obserwacji działają nuŜąco, 
– wzmacniają efekt, np. gdy kolor jaśniejszy połoŜony jest na ciemnym tle (pismo białe 

lub  Ŝółte na czarnym tle działa mocniej niŜ duŜa jasna płaszczyzna), 
– ukazują bardziej intensywnie ten kolor, którego sama barwa przeciwstawna nie 

zawiera np. na podłoŜu niebieskofioletowym kolor Ŝółtopomarańczowy wydaje się 
bardziej Ŝółty niŜ jest w rzeczywistości, 

– zbliŜonych są draŜniące np. jasnego brązu, cynobru i róŜowego, np. odcieni 
niebieskiego i Ŝółtego wywołuje mniejszy niepokój, 

– zasadniczych są stosowane jako złamane bielą lub czernią lub mieszane ze sobą,  
a 50-procentowe połączenie barwy czarnej i białej daje idealną szarość. Czerń 
wszystkim połoŜonym przy niej kolorom nadaje większą świetlistość, kolory 
pastelowe ukazuje jako jeszcze bledsze, a na białym tle bardzo efektownie wyglądają 
(oprócz Ŝółtego i złamanych bielą odcieni) wszystkie kolory. 

Barwa przez samą swą obecność moŜe np.:  
– działać uspakajająco lub podniecająco, zimo lub ciepło, silnie lub delikatnie, 
– opierając się na pewnych upodobaniach odbiorców zastępować niekiedy abstrakcyjne 

pojęcia tj. spokój, ruch, niebezpieczeństwo lub śmierć, 
– być identyfikowana z pewnymi stanami duchowymi i nastrojami np. czerwień jest 

barwą tego co dynamiczne i poŜądliwe – zagłusza inne kolory, dlatego nadaje się jako 
tło lub podłoŜe; niebieski jest pasywny, rozmarzony i izolujący, nawet jak jest 
rozjaśniony bielą; zieleń – jest kolorem bliskim naturze i uspokaja, ma „odpowiednią 
temperaturę”, 

– przemawiać do wzroku bardziej bezpośrednio niŜ czerń czy biel, utrwalając przy tym 
w podświadomości formy rysunkowe lub słowa, 

– identyfikować się z pojęciami otaczającego nas świata np. mówimy, Ŝe coś jest 
koloru kawy, jesieni itp., 

– powodować jej kojarzenie z jakimś produktem. 
– harmonii i kontrastowości – ustalenie, gdzie ma dominować obraz lub tekst zaleŜy od 

wielu czynników. Zawsze jednak waŜne jest, aby oba te elementy współdziałały ze sobą 
i nie wywoływały niesmaku. Pojęcia takie jak spokój i ruchliwość, monotonia 
i róŜnorodność moŜna przedstawić środkami rysunkowymi i są one zawsze rozumiane tak 
samo np.: 
– pozioma linia działa przez swój spokój, równomierny rytm poziomych linii, 

a więc i wierszy pisma działa uspokajająco, 
– linia ukośna jest niestała, niespokojna i zmierza ku upadkowi – stanowi symbol 

ruchu, w kompozycji wymaga przeciwwagi, która zrównowaŜyłaby jej niepokój, 
– prostokąt jest zamknięty w sobie, uformowany z linii spokojnych i Ŝywych przez co 

forma ta działa uspokajająco i jest predestynowana do zamykania elementów 
ruchliwych, 
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– punkt jest formą wyraŜającą spokój, 
– obracające się koło – najprostszą formą trwającego ruchu. 
RozróŜnia się następujące podstawowe formy kontrastu: 
– kierunku (dwie proste przebiegają w róŜnych kierunkach), 
– ruchu (wznosząca się i opadająca zygzakowata linia), 
– cięŜaru (np. pojedynczy wiersz przeciwstawiony powierzchni zdjęcia), 
– kształtu, 
– kolorów i odcieni (np. zestawienie czerni i bieli), 
– płaszczyzn (przeciwstawienie płaszczyzn o róŜnej zawartości i wadze) – uwidocznia 

się tutaj waŜna przy projektowaniu zasada: biała przestrzeń ma tę samą funkcję 
i znaczenie co zadrukowana, nie jest jakąś resztą, lecz wyrównaniem i kontrastem do 
aktywności obrazu i składu, 

– podział płaszczyzny – poza nielicznymi wyjątkami zadrukowana płaszczyzna stanowi 
prostokąt lub kwadrat. Na tej płaszczyźnie naleŜy interesująco rozmieścić tekst  
i ilustracje lub sam tekst. Sposoby podziału płaszczyzny:  
− podział przez połowienie (najlepsze rozwiązanie) –przez środek prostokąta przeciąga 

się pionową lub poziomą linię, a uzyskany w ten sposób prostokąt ponownie moŜna 
dzielić w tym samym kierunku. JeŜeli w taki sam sposób podzieli się płaszczyznę 
w przeciwnym kierunku, to uzyska się raster z szesnastu prostokątów jednakowej 
wielkości. Przesunięcie wszystkich lub niektórych linii w dowolnym kierunku 
spowoduje powstanie prostokątów lub kwadratów o róŜnej wielkości, 

− inne podziały np.: ukośne linie równieŜ zwiększają napięcie, a krzywe, koła i owale 
dają przyjemne podziały (naleŜy uŜywać ich z duŜą ostroŜnością i Ŝeby kaŜda z tak 
uzyskanych części miała zdecydowaną formę); ustala się mniej więcej miejsce  
i wielkość najwaŜniejszej ilustracji i przedłuŜa jej krawędzie na cały format papieru, 
co moŜe być wykorzystane przy dalszej kompozycji inne metody. 

 
Rodzaje układów typograficznych i ich parametry 

Dobrze zaprojektowaną publikacją nazwiemy taką, w której opracowanie graficzne jest 
adekwatne do treści, układ przejrzysty, a całość ukształtowania typograficznego odznacza się 
walorami estetycznymi. Osiąga się je przede wszystkim przez przemyślany układ 
typograficzny polegający na odpowiednim doborze czcionki, prawidłowych wymiarach  
i ustawieniach kolumny, właściwych proporcjach odstępów, właściwym rozmieszczeniu 
ilustracji, itp.. 

Układ typograficzny – rozmieszczenie składu, ilustracji, ornamentów, róŜnych elementów 
graficznych itp. na płaszczyźnie stronicy ksiąŜki, czasopisma, gazety i in. uwzględniające 
format papieru, format kolumny, wielkość marginesów, krój i stopień pisma, usytuowanie 
tytułów itp. Dobranych odpowiednio do treści i przeznaczenia publikacji.  
W praktyce stosuje się następujące układy typograficzne: 
− układ osiowy klasyczny (statyczny) – przez środek kolumny przebiega pionowo oś 

symetrii, na której po obu stronach zbudowana jest cała architektura umieszczonych 
pośrodku wszystkich wierszy tekstu. Przy rozwiązaniach symetrycznych najlepiej 
zastosować do składu wersaliki pism dwuelementowych; 

− układ osiowy blokowy – równieŜ ma oś symetrii przebiegającą pionowo przez środek 
kolumny, z tym Ŝe dla poszczególnych członów tekstu (grup wierszy) układa się równej 
długości bloki. Do kompozycji układów blokowych moŜna zastosować wszystkie kroje 
pism, ale najkorzystniej pisma jednoelementowe; 

− układ asymetryczny (dynamiczny) blokowy – brak w nim centralnej osi symetrii całego 
układu, moŜe mieć dwie lub kilka osi symetrii, występujące w nim utworzone bloki tekstu 
są dosuwane do lewego lub prawego marginesu. Kompozycję układu mogą wiązać długie 
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wiersze składane na całą szerokość kolumny. Do układów blokowych asymetrycznych 
najlepiej nadają się pisma jednoelementowe, bezszeryfowe; 

− układ asymetryczny dowolny (swobodny) – odznacza się brakiem z góry narzuconych 
kanonów i pozwala na swobodne operowanie plamą tekstu, ilustracją i barwą, a takŜe nie 
ma rygorów dotyczących osi symetrii czy określonych krojów pisma. Odmianą układu 
dowolnego jest układ chorągiewkowy, w którym wszystkie wiersze, bez względu na 
długość są dosunięte do lewego lub prawego marginesu. Układ taki najlepiej prezentuje 
się z zastosowaniem składu zwykłą odmianą pisma; 

− układ wielołamowy – odnosi się do rozmieszczenia tekstu i ilustracji na kolumnie. 
Pozwala na zamieszczenie duŜej ilości materiału tekstowego na stosunkowo małej 
powierzchni stron (np. dla uzyskania małej objętości publikacji), poniewaŜ przy krótszy 
wierszach moŜna zastosować pisma o wąskim oczku i mniejszym stopniu pisma 6–8 punktów. 
W ksiąŜkach (słowniki, encyklopedie) najczęściej stosowane są układy 2- oraz 
3-łamowe. Odstępy między łamami ustala się nie większe niŜ 6–12 punktów. 
Do podstawowych parametrów układu typograficznego naleŜą: 

− format kolumny, 
− krój pisma podstawowego, 
− stopień pisma i stopień wiersza, 
− wielkość wcięć akapitowych, 
− rodzaj stosowanych wyróŜnień, 
− sposób rozmieszczania tekstu na kolumnie, 
− rodzaj paginy, 
− rozmieszczenie tytułów, 
− przypisy i bibliografie. 

Koncepcja układu typograficznego tekstu powinna uwzględniać oprócz wymienionych 
powyŜej elementów, takŜe takie jak: szerokość składu, układ wyliczeń w tekście, cytatów, 
a w pracach z wzorami matematycznymi sposób ich ustawienia lub w przypadku 
występowania tabel naleŜy zaplanować sposób ich układu (np. osiowy, asymetryczny, 
z liniami czy bez nich). Ponadto projekt układu typograficznego powinien zawierać ustalenia 
dotyczące stopnia i rodzaju czcionek do tytułów, sposobu ich umieszczania wraz 
z określeniem odstępów między nimi a tekstem oraz uwzględniać wszystkie konieczne 
elementy łamania. W publikacjach z materiałami ilustracyjnymi naleŜy równieŜ przygotować 
projekt rozmieszczania ilustracji w tekście. 
 
Zastosowanie zasady złotego podziału odcinka w projektowaniu publikacji 

Generalna zasada estetyki układu graficznego ksiąŜki stanowi, Ŝe kolumna powinna mieć 
proporcje kartki, na której się znajduje, a więc powinna być niemal fotograficznym 
zmniejszeniem rozmiarów stronicy. Klasyczna teoria tzw. złotego podziału odcinka (sectio 
aurea), wyprowadzona przez Euklidesa z Aleksandrii, dała podstawy do znalezienia 
właściwej proporcji szerokości w stosunku do wysokości kolumny. 
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Rys. 10. Złoty podział odcinka [15, s. 379]. 
 

Zasadę złotego podziału odcinka wykorzystuje się do projektowania rozmieszczania 
tytułów i ilustracji na kolumnie oraz marginesów. Na przykład przy szerokości kolumny 
wynoszącej 3 kwadraty wysokość jej powinna wynosić 5 kwadratów, przy szerokości 
5 kwadratów – wysokość kolumny 8 kwadratów, przy podstawie 8 kwadratów – wysokość 
13 kwadratów itd. Odnosząc zasadę złotego odcinka do proporcji marginesów bocznych (obu 
razem) oraz do górnego i dolnego, to przy załoŜeniu stosunku tych marginesów np. 5 : 8 sumę 
światła (róŜnica po odjęciu szerokość kolumny od szerokości strony) dla obu marginesów 
dzielimy przez 13. Tak otrzymaną wartość jednostki mnoŜymy przez 5 – wielkość marginesu 
wewnętrznego, grzbietowego) i przez 8 jednostek – wielkość marginesu zewnętrznego.  
W podobny sposób obliczamy wielkość marginesu górnego i dolnego. 
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Rys. 11. Zestaw przykładów (szkiców) prezentujących zastosowanie złotego 
podziału odcinka w projektowaniu publikacji [źródło własne]. 

 
Adiustacja maszynopisu wydawniczego 

Maszynopis wydawniczy przekazany do składu musi zawierać wskazówki i objaśnienia 
dotyczące formatu, rodzaju składu, kroju i stopnia pisma, interlinii, wyróŜnień w tekście, 
wielkości wcięć akapitowych, sposobu justowania tytułów itp. oznaczenia techniczne  
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w maszynopisie wykonywane są za pomocą specjalnych znaków adiustacyjnych i znaków 
korektorskich. 

Przy adiustacji okładki, czwórki czy teŜ dwójki tytułowej niezbędne jest zachowanie 
jednolitości układu oraz zgodności stylu pisma do składu przedtytułu, kontrtytułu i tytułu 
ksiąŜki w przypadku projektowania czwórki tytułowej oraz karty tytułowej – w przypadku 
dwójki tytułowej. Karta tytułowa czwórki czy teŜ dwójki tytułowej stanowi główny element 
kompozycyjny w związku z tym układ graficzny karty tytułowej jest najwaŜniejszy przy 
projektowaniu arkusza tytułowego i powinien stanowić bezpośrednie nawiązanie do treści jak 
i kompozycji okładki. Dyspozycje szczegółowe nanosić naleŜy bezpośrednio przy 
elementach, których dotyczą. 

Główny materiał ksiąŜki adiustuje się jednolicie, konsekwentnie, na ten sam format 
składu (stopień i krój czcionki), identyczną wysokość kolumn itp. Na lewym marginesie 
pierwszej kartki maszynopisu naleŜy podać: 
– format kolumny (w cycerach) oraz liczbę wierszy pisma podstawowego w kolumnie 

z zaznaczeniem czy wysokość kolumny liczona jest z paginą, czy teŜ bez np. w formacie 
B5 28 x 40 cycer bez paginy, 

– krój pisma podstawowego oraz jego odmianę i rodzaj wyróŜnień np. Times z kursywą, 
– stopień pisma i stopień wiersza np.: 6/8, 10/10 lub 10/12, 
– wielkość wcięć akapitowych tylko w przypadku, gdy wcięcie ma być inne niŜ 1 firet przy 

składzie na szerokość do 24 cycer i 1,5 fireta przy składzie na szerokość większą niŜ 
24 cycera. 
Zasady zamieszczania dyspozycji dotyczących tekstu podstawowego dla: 

− szerokości składu lub łamu podstawowego, odmiany pisma podstawowego i rodzaju 
wyróŜnień, stopnia pisma i stopnia wiersza, wielkość wcięć akapitowych w przypadku 
maszynopisu ksiąŜek , broszur i czasopism – na 1 i co 10 kartce tekstu, a jeŜeli występują 
rozdziały – na początkowej i co 10 kartce kaŜdego rozdziału. W przypadku adiustacji 
czasopism na początkowej kartce kaŜdego artykułu tego periodyku, 

− kroju i odmiany pisma podstawowego oraz rodzaju wyróŜnień – w górnej części lewego 
marginesu, 

− innych szczegółów układu typograficznego – w kaŜdym miejscu ich występowania np. 
dla: 
– odstępów w tekście oraz przed i po tytułach – przy kaŜdym odstępie określa się jego 

wielkość w punktach typograficznych, 
– inicjałów – na marginesie przy kaŜdym inicjale, naleŜy podać krój odmianę i stopień 

pisma oraz rozmieszczenie inicjału, 
– tytulariów – przy kaŜdym tytule występującym w tekście. Z uwzględnieniem 

następujących załoŜeń: długość wierszy zajmowanych przez tytuły nie powinna 
zajmować pełnej długości wiersza, wyrazów w tytułach nie dzielić, w przypadku 
umieszczania tytułów na marginesach – wypuszczanie tytułu na margines na 
określoną wielkość np. ½ do 1 kwadratu, 

– tekstów wyróŜnionych wcięciem – dokładnie oznacza się wiersze, które naleŜy 
wciąć, a na marginesie podaje się wielkość wcięcia w punktach typograficznych, 

– rozmieszczenia ilustracji w tekście – na marginesie maszynopisu, gdzie ma być 
umieszczona ilustracja podaje się jej numer i sposób włamania, 

– ilustracje w tekście – zaznaczenie sposobu ich obłamywania z zachowaniem zasady, 
iŜ najwęŜsze wiersze obok ilustracji muszą mieć przynajmniej po 25 znaków tzn. 
np.: w składzie garmondowym – 10 cycer, petitowym – 8 cycer, nonparelowym – 6 
cycer, 
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– podpisów pod ilustracjami w tekście – na marginesie pierwszej kartki maszynopisu 
z podpisami wyznacza się rodzaj i stopień pisma oraz sposób składania, a przy 
kaŜdym podpisie określa w cycerach szerokość składu. 

Materiały wprowadzające pochodzące od autora moŜna opracować tak samo jak tekst 
podstawowy. Krótkie przedmowy moŜna składać na węŜszy format niŜ cała kolumna. JeŜeli 
w ksiąŜce rozdziały główne zaczynają się od nowych opuszczonych kolumn to i materiały 
wprowadzające powinny zaczynać się w ten sam sposób. Jedynie specyficzny charakter 
wstępów krytycznych naleŜy podkreślić odrębnym opracowaniem typograficznym – 
zastosować mniejszą czcionkę niŜ dla tekstu podstawowego, lub bez interlinii, jeŜeli samo 
dzieło składane jest na interlinii. Natomiast teksty napisane przez inne osoby powinno 
odróŜnić się od materiałów autorskich przez inny stopień pisma – mniejszy lub przez 
zastosowanie odmiany pisma np. kursywy. 

Dedykację moŜna zaadiustować, gdy dysponujemy oddzielną kartą, czcionką większą np. 
12 punktów, wersaliki, kursywa, umieszczoną na wysokości 1/3 od dołu kolumny, 
z wyrównaniem tekstu do prawego marginesu. Natomiast, gdy umieszczamy ją u góry upustu 
nad pierwszym rozdziałem ksiąŜki, wówczas adiustujemy skład wersalikami kursywą, ale 
mniejszym stopniem pisma (8–10 punktów). 

Motto dla całej ksiąŜki umieszcza się na oddzielnej kartce lub na górnej części opustu, 
jaki tworzy się na początku publikacji tzn. przed pierwszym rozdziałem, a dla poszczególnych 
rozdziałów – w jednakowy sposób, na ich początku. Składa się je czcionką mniejszą od tekstu 
podstawowego (6–8 punktów) na lub bez interlinii, na szerokość znacznie mniejszą niŜ 
szerokość kolumny. Zazwyczaj zajmuje od ½ do ¾ formatu kolumny. Podpisy pod mottem 
(autor lub źródło skąd motto zostało zaczerpnięte) składa się inną odmianą pisma niŜ tekst 
motta. 

Dyspozycje techniczne dotyczące wybranych elementów układu typograficznego 
materiałów uzupełniających moŜna scharakteryzować w następujący sposób dla: 
− przypisów – na marginesie przy kaŜdym przypisie naleŜy podać krój, odmianę i stopień 

czcionki, sposób łamania i oddzielenia od tekstu, szerokość składu oraz sposób składania 
odnośników. W przypadku przypisów stanowiących oddzielną część maszynopisu, na 
pierwszej stronicy podaje się stopień czcionki, szerokość składu, wielkość wcięć akapitu 
oraz sposób umieszczania przypisów w tekście; 

− tabeli – przy kaŜdej podaje się jej numer (o ile są numerowane), rodzaj tabeli (otwarta, 
zamknięta), odmianę i stopień pisma przewidzianego do jej składu, rodzaj linii, szerokość 
tabeli i orientacyjne szerokości rubryk oraz rozmieszczenie tabeli (np. pionowe, poziome). 
Układ tytułu i tekstów w tabeli powinien być zgodny z zaprojektowanym układem całości 
publikacji. W pracach, w których są częścią składową publikacji składa je się pismem o 1 
lub 2 punkty mniejszym niŜ tekst podstawowy. Grubość linii w tabelach powinna być 
zharmonizowana z obrazem pisma tekstu, a ich róŜnorodność w jednej tabeli ograniczona 
do najwyŜej dwóch rodzajów. DuŜe tabele moŜna projektować na rozwarciu – na dwóch 
sąsiadujących stronach, a dłuŜsze niŜ jedna kolumna – przenoszone na następną stronę 
z  powtórzeniem główki tabeli lub numeracji rubryk; 

− ilustracji – układ ilustracji powinien być oparty na tych samych załoŜeniach co układ 
tekstu. Układ osiowy „pozwala” na zamieszczanie ilustracji zajmujących całą szerokość 
stronicy lub cała jej powierzchnię. Natomiast układ asymetyczny pozwala na wpuszczanie 
ilustracji w marginesy lub przesuwanie ich do boków kolumny. Opracowując 
rozmieszczenie ilustracji naleŜy rozpatrywać jednocześnie dwie bieŜące obok 
siebie kolumny (na rozwarciu), poniewaŜ odbierane są one przez czytelnika jako 
całość. W pracach 2- lub 3-łamowych wielkość ilustracji podporządkowana jest 
szerokości jednego, dwóch lub trzech łamów, co ułatwia uzyskanie rytmiki układu. 
W komponowaniu układu ilustracji pomocnym moŜe się okazać schemat (podział 
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płaszczyzny kolumny na pewną liczbę jednakowej wielkości pól) wymiarowania 
i rozmieszczania ilustracji. Układ ilustracji w ksiąŜce moŜe być: 
– dynamiczny – niespokojny, wielopostaciowy, stwarzający dodatkowe akcenty 

graficzne. Wymaga kompozycji, w której białe nie zadrukowane powierzchnie będą 
stanowiły przeciwwagę dla ciemniejszych plam tekstu i ilustracji, 

– statyczny – spokojny, zrównowaŜony, teksty i rysunki znajdują się prawie zawsze 
w obrębie tej samej kolumny. 

Przy ustalaniu miejsca na stronie dla ilustracji naleŜy kierować się następującymi 
złoŜeniami: 
– ilustracje jasne jako lŜejsze ustawia się od góry, a ciemne u dołu kolumny, 
– występujące na ilustracji osoby powinny „patrzeć” do środka ksiąŜki, a nie na 

zewnątrz, 
– lepiej jeśli idące osoby czy jadące pojazdy znajdujące się na ilustracji „wchodziły”, 

„wjeŜdŜały” do ksiąŜki, 
– krajobrazy z duŜą płaszczyzną nieba lepiej umieszczać od góry, natomiast ilustracje 

ukazujące przedmioty czy krajobrazy z góry umieszcza się u dołu kolumny. 
− aneksów – na ogół składane są czcionką o stopień mniejszą niŜ tekst główny lub taką 

samą ale bez interlinii. JeŜeli aneksy sporządzane są w formie tabel czy ilustracji w ich 
sporządzaniu kierować się naleŜy zachowaniem takiego samego układu typograficznego 
jak w tekście głównym publikacji. 

− bibliografii (spis literatury, wykaz źródeł, piśmiennictwo itd.) – z reguły dysponuje się 
zastosowanie mniejszej czcionki niŜ skład tekstu podstawowego, z wcięciami 
akapitowymi lub bez nich, wyróŜnienia (najlepiej kapitaliki lub kursywa) stosowane do 
autorów lub tytułów ich dzieł. Skład jednołamowy na szerokość kolumny lub dwułamowy 
dla formatów większych (np. A4). Zazwyczaj stosuje się  ustawiana alfabetycznie 
zarówno w całości, jak i w obrębie zagadnień czy rozdziałów, a niekiedy w kolejności 
powołań w tekście.  

 Adiustacja materiałów informacyjno-pomocniczych m. in. powinna uwzględniać to, iŜ: 
− układ typograficzny skorowidzów (indeksów) zaleŜy od pojemności (obszerności) haseł 

i ich długości, formatu kolumny oraz stopnia pisma do składu tekstu podstawowego. 
Zazwyczaj do składu indeksów stosuje się petit lub nonparel w układzie 2- lub 
3-łamowym, w którym odstępy między łamami nie powinny być mniejsze niŜ ¼ 
kwadratu, moŜna poszczególne łamy oddzielić pionową cienką linią, co ułatwi szybsze 
odszukiwanie haseł. W skorowidzach rzeczowych mogą wystąpić myślniki (pauzy) 
zastępujące słowa z hasła poprzedniego. A gdy zawiera duŜo krótkich haseł moŜna 
je  składać w ciągu. Pomiędzy poszczególnymi grupami haseł moŜna wstawić literę 
(wersalikową), która spełnia rolę tytułu dla nowej partii tekstu skorowidza. Literę 
tę  włamuje się bliŜej lewego marginesu danego łamu (np. z wcięciem 1,5–2 kwadraty); 

− streszczenia obcojęzyczne – projektuje się o 1 lub dwa stopnie mniejszym pismem niŜ 
tekst podstawowy i na węŜszy format, a tekst streszczenia justuje się na środku kolumny. 
JeŜeli streszczenie jest w kilku językach to umieszcza się je w ciągu w kolejności 
alfabetycznej poszczególnych języków; 

− wykazy (spisy) – skład projektuje się mniejszą czcionką niŜ tekst podstawowy lub tym 
samym stopniem pisma ale bez interlinii. Przy obszernych wykazach adiustujemy skład na 
szerokość kolumny, a gdy większość objaśnień jest zwięzła , a ilość pozycji (wierszy) 
dostatecznie duŜa, wówczas moŜna adiustować ich skład na 2 łamy (dla formatu A4, B4 
nawet na 3 łamy); 

− spis treści – układ typograficzny uzaleŜniony jest od wielkości samego spisu i miejsca 
jakim dysponujemy oraz powinien odpowiadać ogólnej koncepcji typograficznej 
realizowanej przy adiustacji wszystkich elementów budowy ksiąŜki. Najczęściej skład 
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dysponuje się mniejszym stopniem pisma niŜ tekst podstawowy (inaczej w albumach  
i ksiąŜkach artystycznych), a do wyróŜnienia waŜniejszych rozdziałów stosuje się grubszą 
czcionkę, wersaliki mniejszych stopni, większe światła nad i pod nimi; 

− paginacja – zazwyczaj wielkość i krój czcionki dla zwykłej paginacji projektuje się tak jak 
dla wielkość tekstu podstawowego lub o stopień mniejszą lub ewentualnie 
w ksiąŜkach dla dzieci moŜna zastosować większą niŜ stopień pisma podstawowego. 
Natomiast rozmieszczenie paginy zwykłej moŜe być róŜnorakie (wyśrodkowane; od 
lewego lub prawego brzegu kolumny – z wcięciem lub bez, na marginesie zewnętrznym 
lub wewnętrznym; nad lub pod kolumną) w zaleŜności od układu typograficznego 
publikacji. Zazwyczaj odstęp paginy zwykłej od kolumny wynosić jeden wiersz. 
Dla tekstu paginy Ŝywej stosuje się czcionkę tego samego kroju, ale o stopień mniejszą 
niŜ tekst główny, a dla wyróŜnienia róŜne odmiany kroju pisma (kursywę, kapitaliki czy 
wersaliki małych stopni). Tekst paginy Ŝywej zazwyczaj umieszcza się u góry kolumny, 
oddzielony od tekstu głównego odstępem nie większym niŜ 1 wiersz. MoŜe być 
podkreślona linią, której grubość powinna być dobrana odpowiednio do oczka pisma. 
Rozmieszczenie treść Ŝywej paginy naleŜy ustawiać osiowo w pracach rozwiązanych 
symetrycznie, a z przesunięciem do zewnętrznych lub wewnętrznych boków kolumn 
w układzie asymetrycznym. Tekst Ŝywej paginy powinien mieścić się w jednym wierszu 
takiej długości, aby odstęp pomiędzy nim a cyframi paginy wynosił ok. 2 firetów. Tekst 
Ŝywej paginy i cyfra paginy powinny mieć wyrównaną linię pisma niezaleŜnie od uŜytych 
na nie stopni czcionek. 

Szkic wydawniczy 
Szkic wydawniczy to dyspozycja rysunkowa lub częściowo wyklejona, określająca układ 

graficzny publikacji lub jej części – dotyczyć moŜe układu i ustawienia kolumn, łamów, 
tytułów, inicjałów, ilustracji, podpisów, itp. elementów określonej pozycji wydawniczej 
(ksiąŜki, broszury, plakatu, formularza itp.).  

WyróŜnia się dwa rodzaje szkiców:  
– szkic ogólny – prezentujący graficzne ujęcie elementu powtarzającego się w całej 

publikacji np. ustawienia kolumn, rozmieszczenia tytułów, rozdziałów, ilustracji, 
przypisów itp.;  

– szkic szczegółowy – podający graficzne ujęcie ściśle określonego przypadku 
występującego w publikacji jednokrotnie np. karty tytułowe, umieszczenia inicjału, 
ilustracji itp.. 
Szkic moŜe zawierać następujące elementy: rysunkowe oznaczenia adiustacyjne kolumn, 

łamów, tytułów, ilustracji, tabel, podpisów itp. elementów graficznych publikacji oraz linie 
ograniczające (wyznaczające) np. format kolumny, łamu, strony. 

Szkice sporządza się w skali 1:1 (zmniejszony format moŜe dotyczyć szkiców gazet lub 
czasopism typu gazetowego), na papierze o formacie publikacji przed obcięciem.  
W przypadku, gdy szkic przedstawia jedną kolumnę i np. szerokość marginesów, wówczas na 
szkicu naleŜy oznaczyć grzbiet wydawnictwa literką G. Ponadto na marginesie kaŜdego 
szkicu naleŜy podać następujące dane: 
− tytuł lub skrót tytułu wydawnictwa, 
− kolejny numer szkicu, a w przypadku szkiców szczegółowych dodatkowo numerację 

kartki maszynopisu, kolumny, do której się odnosi. 
Przy wykonywaniu szkiców naleŜy posługiwać się oznaczeniami adiustacyjnymi, Szkic 

rysuje się czarnym ołówkiem HB na papierze dowolnego rodzaju i klasy o barwie jasnej oraz 
gramaturze nie mniejszej niŜ 60 g/m2. Te elementy, które są w kolorach naleŜy obwieść na 
szkicu czerwonym lub niebieskim kolorem, a bliŜsze określenie koloru, który ma być 
zastosowany w druku, naleŜy podać w sposób umowny na marginesie szkicu lub 
w specjalnym załączniku. 
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Zasady i etapy korekty merytorycznej, typograficznej i graficznej 
Korekta – wnoszenie poprawek na odbitkach składu przy uŜyciu znaków korektorskich 

umieszczanych w miejscach popełnionych błędów i powtórzonych na marginesie odbitki 
szpalty lub kolumny, z zaznaczeniem lub wskazaniem prawidłowej postaci tekstu.  

Znaki korektorskie dzieli się na znaki przeznaczone do korygowania: 
− tekstów, wzorów, tabel, itp. – np. znaki zmiany, usunięcia i wstawienia, przestawiania 

tekstu, umieszczenia wskaźnika i indeksu, zmiany odstępów, akapitów, środkowania  
i zmiany pisma (kroju, odmiany), usuwania usterek technicznych (np. „korytarzy”, 
zmiany linii), znaki uniewaŜniające naniesioną korektę, 

− materiałów ilustracyjnych – np. osłabienia nasycenia, kontrastu, wzmocnienia nasycenia 
barwy, kontrastu, zwiększenia lub zmniejszenia ilustracji. 
W procesie wydawniczym stosuje się kilka rodzajów korekt ze względu na miejsce jej 

wykonywania i tak wyróŜniamy: 
− korektę wydawniczą - obejmującą wszystkie fazy korygowania składu (dokonywane przez 

wydawnictwo lub pod jego opieką). Ogół tych procesów korektorskich podzielić moŜna 
na trzy etapy: 
– korekta autorska (tekstów – autoryzacja maszynopisu wydawniczego, grafiki – 

korekta i akceptacja do druku odbitki z prób kolorów – akceptacja sposobu i formy 
odtworzenia dzieła w druku metodami poligraficznymi),  

– korekta redakcyjna (merytoryczna, językowa, w tym weryfikacja korekty autorskiej), 
– korekta techniczna (zgodność składu z treściami maszynopisu wydawniczego 

i  dyspozycjami redaktora technicznego),  
− korektę własną (domową) – likwidacja własnych błędów popełnionych w czasie składu 

(wykonywana przez składających tekst np. drukarnię). 
Autor jak i redaktor merytoryczny mają obowiązek przeprowadzania tylko jednej korekty 

(albo w szpaltach, albo w kolumnach, po złamaniu dzieła), natomiast korektor techniczny 
musi ją wykonywać wielokrotnie, aŜ do momentu, gdy tekst będzie wolny od błędów i będzie 
kwalifikował się do podpisania do druku. 

Wszystkie znaki korektorskie i poprawki powinny być napisane wyraźnie i czytelnie. 
Przyjęto system przeprowadzania korekty następującymi kolorami: błędy drukarni oznacza 
się ołówkiem czarnym, błędy redaktora merytorycznego – niebieskim, autora długopisem, zaś 
korektora i redaktora technicznego – ołówkiem czerwonym. 

Prace korektorskie wykonywane są w róŜnych fazach produkcji publikacji począwszy od 
szpalt, przez złamanie kolumny aŜ do rewizji arkusza na maszynach drukujących, a takŜe 
korekty czystodruków, czyli wydrukowanych arkuszy, w celu sporządzenia wykazu 
dostrzeŜonych błędów i ewentualnego sporządzenia ich wykazu tzw. erraty. 

Metody przeprowadzania korekty:  
– tekstów – czytanie z lektorem, czytanie ciche, jednorazowe czytanie przez jednego 

korektora, rozwiązania mieszane; 
– materiałów ilustracyjnych – porównywanie odbitek próbnych z oryginałami m. in.: 

w zakresie nasycenia poszczególnych barw składowych, kontrastu, ostrości rysunku; 
dyspozycjami dotyczącymi m. in. oznaczeń znajdujących się na rysunkach, właściwego 
ich zamieszczenia w tekście, na kolumnie. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie prawidłowości i wymogi słuŜą estetycznemu kształtowaniu kompozycji publikacji? 
2. Co określa termin układ typograficzny? 
3. Jakie znasz rodzaje układów typograficznych? 
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4. Jakie elementy powinna uwzględniać koncepcja układu typograficznego? 
5. Jakie znasz sposoby rozmieszczania róŜnych elementów graficznych na stronach? 
6. Jaka teoria dała podstawy do określenia proporcji szerokości do wysokości kolumny? 
7. Jakie znasz przykłady zastosowania złotego podziału odcinka w projektowaniu układu 

typograficznego publikacji? 
8. Jakie wskazówki i objaśnienia winien zawierać maszynopis przekazany do składu? 
9. W jaki sposób adiustuje się główny materiał publikacji? 
10. O jakich zasadach naleŜy pamiętać przy zamieszczaniu dyspozycji technicznych 

dotyczących wybranych elementów układu typograficznego? 
11. Co określa termin szkic wydawniczy i jakie są jego rodzaje? 
12. Jakie znasz rodzaje i etapy korekty? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na przykładzie znajdującej się na Twoim stanowisku pracy publikacji rozpoznaj 
zastosowany w niej rodzaj układu typograficznego i scharakteryzuj jego parametry. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokonać oględzin publikacji dostępnej na stanowisku pracy, 
2) rozpoznać i wskazać rodzaj układu typograficznego publikacji dostępnej na stanowisku 

pracy, 
3) rozpoznać i scharakteryzować parametry układu typograficznego publikacji dostępnej na 

stanowisku pracy, 
4) efekty swojej pracy przedstawić na forum klasy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− publikacje, 
− poradnik dla ucznia, 
− gabloty poglądowe z przykładami układów typograficznych, 
− katalogi krojów pism, 
− tabelaryczne zestawienie wielkości kolumn, 
− miarka typograficzna, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj szkic szczegółowy dla strony publikacji o formacie A5, na której poza tekstem 
zamieszczona zostanie ilustracja – zdjęcie, które znajduje się na Twoim stanowisku pracy.  
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) umiejscowić na szkicu kolumnę, 
2) dokonać oględzin zdjęcia, 
3) określić proporcje dla elementów graficznych, 
4) umiejscowić ilustrację na szkicu, 
5) efekty swojej pracy przedstawić na forum klasy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia, 
− papier formatu A4, 
− przybory do rysowania, 
− tabelaryczne zestawienie wielkości kolumn, 
− przykłady szkiców szczegółowych, 
− miarka typograficzna, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj adiustację materiału wydawniczego znajdującego się na Twoim stanowisku 
pracy zgodnie z załączoną typograficzną koncepcją wydania publikacji. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać oględzin materiału wydawniczego, 
2) zapoznać się z typograficzną koncepcją wydania publikacji, 
3) wykonać adiustację materiału wydawniczego zgodnie z typograficzną koncepcją wydania 

publikacji, 
4) efekty swojej pracy przedstawić na forum klasy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− materiał wydawniczy, 
− typograficzna koncepcja wydania publikacji, 
− przykłady stosowania znaków i oznaczeń adiustacyjnych, 
− przykłady stosowania znaków korektorskich, 
− poradnik dla ucznia, 
− przybory do pisania  
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
Ćwiczenie 4 

Zaprojektuj wydanie publikacji z uwzględnieniem podstawowych zasad typograficznych, 
estetyki i czytelności druku. Do projektowania wykorzystaj materiał wydawniczy, który 
znajduje się na Twoim stanowisku pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) dokonać oględzin materiału wydawniczego dostępnego na stanowisku pracy, 
2) rozpoznać i scharakteryzować rodzaj publikacji zwartej, 
3) dokonać analizy czynników, które naleŜy uwzględnić przy opracowanie kształtu 

koncepcji danej publikacji, 
4) scharakteryzować prawidłowości i wymogi estetyczne jakie naleŜy uwzględniać przy 

tworzeniu kompozycji formy publikacji, 
5) dobrać rodzaj układu typograficznego i jego parametry do treści i przeznaczenia 

publikacji, 
6) zaprojektować wydanie publikacji z uwzględnieniem podstawowych zasad 

typograficznych, estetyki i czytelności druku, 
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7) nanieść dyspozycje techniczne na materiał wydawniczy publikacji, 
8) wykonać szkice dla powtarzających się elementów publikacji, 
9) wykonać skład komputerowy kart tytułowych zgodnie z opracowanym projektem, 
10) efekty pracy przedstawić na forum klasy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− materiał wydawniczy, 
− katalogi krojów pism, 
− tablice: zestawienie wielkości kolumn, rozmieszczania tekstu 
− tablica – zestawienie wymiarów formatów, 
− tablica – przykłady zastosowania zasady złotego podziału odcinka w projektowaniu 

publikacji, 
− tablica – znaki i oznaczenia adiustacyjne, 
− papier i przybory do pisania i rysowania, 
− stanowisko komputerowe, 
− drukarka, 
− poradnik dla ucznia, 
− zeszyt do ćwiczeń. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 
 

Tak Nie 

1) określić i scharakteryzować elementy układu typograficznego? � � 
2) umiejscowić elementy graficzne na stronach oraz określać ich 

proporcje? � � 

3) wykonać adiustację materiału wydawniczego? � � 
4) wykonać adiustację materiału wydawniczego? � � 
5) zaplanować etapy kontroli technicznej?  � � 
6) zaprojektować wydanie publikacji z uwzględnieniem podstawowych 

zasad typograficznych, estetyki i czytelności druku? � � 
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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. Zadania wymagają prostych obliczeń, które powinieneś wykonać przed wskazaniem 
poprawnego wyniku. Tylko wskazanie odpowiedzi, nawet poprawnej, bez uzasadnienia 
nie będzie uznane. 

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

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
9. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 

 
 

Powodzenia! 
 
 
 
 
Materiał dla ucznia: 
– instrukcja, 
– zestaw zadań testowych, 
– karta odpowiedzi. 
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ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. KsiąŜka o objętości 64 stronic i formacie A5 składa się z 

a) połowy arkusza pełnoformatowego. 
b) 1 arkusza pełnoformatowego. 
c) 2 arkuszy pełnoformatowych. 
d) 4 arkuszy pełnoformatowych. 

 
2. Oznaczenie kolorystyki wyrobu jako 4 + 0 oznacza, Ŝe 

a) jest on z jednej strony czterokolorowy, a z drugiej niezadrukowany. 
b) jest on z obu stron czterokolorowy. 
c) występują na nim co najmniej 4 kolory. 
d) w produkcji uŜyto łącznie 4 róŜnych farb Pantone. 

 
3. Wybór podłoŜa drukowego zaleŜy 

a) wyłącznie od klienta. 
b) wyłącznie od technologa. 
c) dobierany jest z Norm BranŜowych. 
d) ustalany jest pomiędzy technologiem i klientem. 

 
4. Drukując wizytówki o formacie brutto 90 x 50 mm na arkuszu o formacie A3 moŜemy 

przyjąć, Ŝe zmieści nam się około 
a) 10 uŜytków wizytówek. 
b) 12 uŜytków wizytówek. 
c) 20 uŜytków wizytówek. 
d) 32 uŜytków wizytówek. 

 
5. Masa 1 000 arkuszy B1 papieru kredowanego o gramaturze 90 g/m2 to w przybliŜeniu 

a) 33 kg. 
b) 51 kg. 
c) 63 kg. 
d) 90 kg. 

 
6. Najbardziej optymalna technika do wydrukowania pełnokolorowego albumu z malarstwem 

w nakładzie 100 000 sztuk to 
a) rotograwiura. 
b) typografia. 
c) fleksografia. 
d) druk cyfrowy. 

 
7. Aby wydrukować 20 zaproszeń A5 wielobarwnych najlepiej zastosować technikę 

drukowania 
a) rotograwiurowego. 
b) cyfrowego. 
c) tamponowego. 
d) offsetowego. 
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8. Do wydrukowania 10 000 wizytówek dwukolorowych najbardziej optymalne jest 
zastosowanie maszyny: 
a) zwojowej, pełnoformatowej, dwukolorowej. 
b) arkuszowej, pełnoformatowej, jednokolorowej. 
c) arkuszowej, półformatowej, 4 kolorowej. 
d) arkuszowej, ćwierć formatowej, jednokolorowej. 

 
9. Czas zadruku 24 000 plakatów (A2, 4 + 0 kolorów) na 4 kolorowej maszynie 

pełnoformatowej o wydajności 8 000 odbitek na/godzinę wynosi 
a) 0,5 godziny. 
b) 1,5 godziny. 
c) 3 godziny. 
d) 4 godziny. 

 
10. Koszt wydrukowania nakładu zaleŜy od 

a) ilości agregatów drukujących maszyny oraz moŜliwości lakierowania. 
b) jakości wydruku oraz pensji drukarza. 
c) ilości arkuszy, formatu arkuszy oraz kolorystyki produktu. 
d) ceny wyjściowej maszyny drukującej. 

 
11. Podstawowe kryteria podziału publikacji to 

a) technika druku, kształt. 
b) rodzaj odbiorców, forma edytorska. 
c) częstotliwość ukazywania się publikacji, objętość publikacji.  
d) zawartość publikacji, technika oprawy. 

 
12. Do głównych elementów wkładu ksiąŜki zalicza się 

a) czwórkę tytułową, materiały wprowadzające, tekst główny, aneksy, obwolutę, 
materiały informacyjno-pomocnicze. 

b) okładkę, materiały wprowadzające, tekst główny, materiały uzupełniające tekst 
główny, materiały informacyjno-pomocnicze. 

c) karty tytułowe, motto, tekst główny, materiały uzupełniające tekst główny, paginację, 
bibliografię. 

d) karty tytułowe, materiały wprowadzające, tekst główny, materiały uzupełniające tekst 
główny, materiały informacyjno-pomocnicze. 

 
13. Inicjowanie produkcji wydawniczej moŜe dotyczyć 

a) inicjatywy własnej, wydania wznowienia, zakupu praw autorskich, wydania publikacji 
zleconych. 

b) opracowania materiałów wydawniczych, wydania wznowienia, zakup praw 
autorskich, wydanie publikacji zleconych. 

c) planowania wydawniczego, dokonania wznowienia, wydanie publikacji zleconych, 
wykonywania procesów poligraficznych. 

d) badania potrzeb rynku wydawniczego, dokonania wznowienia, zakup praw autorskich, 
opracowania technicznego. 
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14. Arkusz autorski zawiera 
a) 35 000 znaków typograficznych, 800 linijek poezji, 700 wierszy obliczeniowych po 

50 znaków typograficznych, lub 300 cm2 materiału graficznego. 
b) 48 000 znaków typograficznych, 700 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych po 

60 znaków typograficznych, lub 4 000 cm2 materiału ilustracyjnego. 
c) 40 000 znaków typograficznych, 700 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych po 

50 znaków typograficznych, lub 3 000 cm2 materiału graficznego. 
d) 40 000 znaków typograficznych, 800 linijek poezji, 800 wierszy obliczeniowych po 

50 znaków typograficznych, lub 3 000 cm2 materiału ilustracyjnego. 
 

15. Objętość 240 stronicowej ksiąŜki wydanej w formacie A5 w arkuszach drukarskich 
wynosi 
a) 7,5 ark. 
b) 15 ark. 
c) 16 ark. 
d) 30. 

 
16. Z arkusza papieru formatu A1 moŜna uzyskać 

a) 4 arkusze formatu A2, 16 arkuszy formatu A4, 32 arkusze formatu A5 
b) 2 arkusze formatu A2, 8 arkuszy formatu A4, 16 arkuszy formatu A5. 
c) 4 arkusze formatu A2, 12 arkuszy formatu A4, 24 arkuszy formatu A5. 
d) 8 arkuszy formatu A2, 32 arkusze formatu A4, 64 arkusze formatu A5. 

 
17. Do rozmieszczania elementów graficznych na płaszczyźnie stronicy publikacji stosuje się 

następujące układy typograficzne 
a) dowolny, nieokreślony, swobodny, otwarty. 
b) asymetryczny, dynamiczny, zamknięty, wielopłaszczyznowy. 
c) statyczny, mieszany, łączony, dowolny. 
d) osiowy, asymetryczny blokowy, asymetryczny dowolny, wielołamowy. 

 
18. Problem dobrego rozmieszczenia np. tytułów moŜna rozwiązać poprzez zastosowanie 

złotego podziału odcinka, który wyraŜony w wartościach liczbowych w przybliŜeniu 
odpowiada następującym proporcjom 
a) 3 : 5, 5 : 9, 9 : 18, 18 : 21 itd. 
b) 3 : 8, 8 : 13, 13 : 26, 26 : 37 itd. 
c) 3 : 5, 5 : 8, 8 : 13, 13 : 21 itd. 
d) 2 : 3, 3 : 5, 5 : 7, 7 : 13, 13 : 21 itd. 
 

19. Wytyczne adiustacyjne jakie naleŜy umieścić na lewym marginesie pierwszej kartki 
maszynopisu to m. in. 
a) wielkość odstępów w tekście oraz przed i po tytułach, krój pisma podstawowego  

i odmiany pisma, stopień pisma i wiersza dla przypisów. 
b) format kolumny oraz liczba wierszy pisma podstawowego, krój pisma podstawowego 

i odmiana pisma oraz rodzaj wyróŜnień, stopień pisma i wiersza, wielkość wcięć 
akapitowych. 

c) format kolumny, krój pisma podstawowego oraz rodzaj wyróŜnień, stopień pisma  
i wiersza, rodzaj i stopień pisma oraz sposób rozmieszczania inicjałów. 

d) liczba wierszy pisma podstawowego, odmiana pisma oraz rodzaj wyróŜnień, stopień 
pisma i wiersza dla tytułów oraz tekstów wyróŜnionych wcięciem. 
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20. Kontrola techniczna prac związanych z przygotowaniem publikacji wykonywana jest po 
korekcie 
a) autorskie i redakcyjnej. 
b) autorskiej a przed korektą językową. 
c) autorskiej, redakcyjnej i w trakcie korekty domowej. 
d) merytorycznej i domowej. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 

 
Planowanie technologiczne i techniczne publikacji 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź 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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