
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.40

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.40-01-19.06

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Schemat blokowy procesu technologicznego
R.1.1 Uwzględniono podział na 3 etapy produkcji: prepress, press i postpress.
R.1.2 W fazie Prepress zawiera wykonanie impozycji.
R.1.3 W fazie Prepress zawiera wykonanie wydruku próbnego (proofa).
R.1.4 W fazie Prepress zawiera wykonanie form drukowych w technologii CtP.
R.1.5 W fazie Press zawiera wydrukowanie nakładu.
R.1.6 W fazie Press zawiera kontrolę wydruków.
R.1.7 W fazie Postpress zawiera złamywanie arkuszy.
R.1.8 W fazie Postpress zawiera szycie drutem broszury.
R.1.9 W fazie Postpress zawiera okrawanie broszury.
R.1.10 W fazie Postpress zawiera pakowanie.

R.2 Rezultat 2: Karta technologiczna

R.2.1 W fazie prepress w rubryce "Maszyny i urządzenia, oprogramowanie" zawiera naświetlarkę CtP.

R.2.2 W fazie prepress w rubryce "Materiały" zawiera: plik PDF, płyty CtP).
R.2.3 W fazie prepress w rubryce "Ilość form drukowych" zawiera – 8.
R.2.4 W fazie press w rubryce "Maszyny i urządzenia" zawiera: maszyna offsetowa 4-kolorowa B1.

R.2.5
W fazie press w rubryce "Przyrządy kontrolno-pomiarowe" zawiera: densytometr lub lupka 
poligraficzna.

R.2.6
W fazie press w rubryce "Ilość arkuszy do druku netto" zawiera – 10 000, w rubryce "Ilość arkuszy 
do druku z naddatkiem" zawiera – 10 500 ±10, a w rubryce "Masa papieru z naddatkiem" zawiera – 
588 kg ±1 kg.

R.2.7
W fazie postpress w rubryce "Maszyny i urządzenia, narzędzia" zawiera: trójnóż, zszywarkę drutem 
i złamywarkę (zdający wymienił co najmniej dwa urządzenia).

R.2.8 W fazie postpress w rubryce "Ilość arkuszy z naddatkiem introligatorskim" zawiera – 10 200.
R.2.9 W fazie postpress w rubryce "Materiały" zawiera: drut do zszywarki i papier pakowy.

R.2.10
W fazie postpress w rubryce "Ilość paczek" zawiera – 50, a w rubryce "Ilość egzemplarzy w paczce" 
zawiera – 200.

R.3 Rezultat 3: Karta kalkulacji
R.3.1 W rubryce "Podłoże drukowe" zawiera koszt - 2 234,40 zł ±10 zł
R.3.2 W rubryce "Prepress" zawiera koszt wydruków próbnych – 320,00 zł
R.3.3 W rubryce "Prepress" zawiera koszt form drukowych – 400,00 zł
R.3.4 W rubryce "Press" zawiera koszt drukowania – 2 400,00 zł
R.3.5 W rubryce "Postpress" zawiera koszt złamywania – 400,00 zł
R.3.6 W rubryce "Postpress" zawiera koszt szycia drutem – 300,00 zł
R.3.7 W rubryce "Całkowity koszt wykonania zlecenia" zawiera – 6 204,40 zł ±10 zł
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