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lakierowanie przód: lakier offsetowy
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Oprawa
max. 25 pkt

Oprawa miękka ze źle
dopasowanymi
kolorami, o
nierównym

Oprawa miękka o
średnio poprawnym
nasyceniu, bez
większych

Oprawa miękka
idealnie oddająca
kolorystykę
reprodukcji i innych
elementów okładki,
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nasyceniu,
przebarwieniach,

przekłamań
barwnych

wydrukowana
kontrastowo,
starannie, poprawnie
zszyta.

1 pkt

10 pkt

25 pkt

Zszycie nierówne,
niestaranne, źle
dopasowana
wysokość oczek,
zszywka pogięta,
uszkodzenia papieru

Zszycie nierówne,

Gazeta zszyta równo,
starannie, dobrze się
otwiera

1 pkt

10 pkt

25 pkt

Reprodukcje
nieostre, widoczne
niedopasowania
(rozjazdy) kolorów,
za jasne lub za
ciemne

Część reprodukcji
poprawna, niektóre
nieostre, ślady
niedopasowania
(rozjazdy) kolorów,
za jasne lub za
ciemne

Wszystkie
reprodukcje
wyraziste,
kontrastowe, ostre,
bez śladów
niespasowania
kolorów

1 pkt

10 pkt

25 pkt

Aple blade,
niedobite, nierówne
nasycenie koloru,
widoczne
zabrudzenia, defekty
w naświetleniu płyt
lub powstałe podczas
druku, wyraźnie
przebijająca faktura
papieru

Aple średnio
nasycone, miejscami
widoczne
nierówności
w nasyceniu koloru,
lekko przebijająca
faktura papieru

Aple nasycone,
kolory soczyste,
równe nasycenie
koloru na całej
powierzchni

1 pkt

10 pkt

25 pkt

Oprawa miękka bez
skrzydeł, wykonana
poprawnie

Miękka oprawa ze
skrzydełkami
wykonana starannie,
z prostym grzbietem
bez śladów kleju,

z przebijającą treścią
odwrotnej strony

Jakość szycia
oczkowego gazety
max. 25 pkt

Jakość reprodukcji
(zdjęć, rysunków)
max. 25 pkt

Jakość druku apli
max. 25 pkt

źle dopasowana
wysokość oczek,
gazeta nie otwiera
się dobrze

RAZEM MAKSYMALNIE 100 punktów

Zadanie 2.
Oprawa
max. 25 pkt

Oprawa inna niż
miękka ze
skrzydełkami,
wykonana
niestarannie,
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nieprecyzyjnie,
widocznymi śladami
kleju, papier złamany
niezgodnie z
kierunkiem włókna

Jakość szycia i
klejenia książki
max. 25 pkt

Jakość reprodukcji
(zdjęć, rysunków)
max. 25 pkt

Jakość druku apli
max. 25 pkt

papier złamany
zgodnie z kierunkiem
włókna

1 pkt

10 pkt

25 pkt

Widoczne ślady kleju,
książka na łączeniu
składek po otwarciu
rozrywa się, nici
słabo trzymają,
papier użyty do
wykonania wyklejki
zgięty niezgodnie
z kierunkiem włókien

Gdzieniegdzie ślady
kleju, książka nie
najlepiej się otwiera,
ale nie rozrywa się

Książka oprawiona
starannie, bez śladów
kleju, dobrze się
otwiera, jest
elastyczna

1 pkt

10 pkt

25 pkt

Reprodukcje
nieostre, widoczne
niedopasowania
(rozjazdy) kolorów,
za jasne lub za
ciemne

Część reprodukcji
poprawna, niektóre
nieostre, ślady
niedopasowania
(rozjazdy) kolorów,
za jasne lub za
ciemne

Wszystkie
reprodukcje
wyraziste,
kontrastowe, ostre,
bez śladów
niespasowania
kolorów

1 pkt

10 pkt

25 pkt

Aple blade,
niedobite, nierówne
nasycenie koloru,
widoczne
zabrudzenia, defekty
w naświetleniu płyt
lub powstałe podczas
druku,
wyraźnieprzebijająca
faktura papieru

Aple średnio
nasycone, miejscami
widoczne
nierówności
w nasyceniu koloru,
lekko przebijająca
faktura papieru

Aple nasycone,
kolory soczyste,
równe nasycenie
koloru na całej
powierzchni

1 pkt

10 pkt

25 pkt

RAZEM MAKSYMALNIE 100 punktów
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