
„Technologii wykonywania druków luźnych i łączonych”  11.05.20 r. 

 

Na dzisiejsze zajęcia przygotowałam pytania z materiału, który przerabialiśmy 

na zajęciach zdalnych i które pozwolą Wam lepiej przygotować się do testu. 

Odpowiedzi na te pytania proszę przesłać do mnie dzisiaj. Przypominam, że mamy 

sześć godzin zajęć i proszę ten czas wykorzystać. Oczywiście, nie będę oceniała 

odpowiedzi, ale za ich brak wystawiam jedynkę. 

 

 

1. Wyjaśnij różnice między drukami luźnymi a łączonymi. 

2. Co to jest wyklejka, do czego służy i w jakich oprawach jest stosowana? 

3. Jak dzielimy wkłady w zależności od budowy? 

4. Jak połączony jest wkład z okładką w oprawach prostych, a jak w złożonych?  

5. Jakie są rodzaje opraw prostych? 

6. Z jakich elementów składa się oprawa? 

7. Jaka jest różnica między krojeniem a cięciem?  

8. Co to jest przekrawanie i na jakich urządzeniach się je wykonuje?  

9. Na czym polega wykrawanie?  

10. Jakie produkty otrzymuje się w wyniku wykrawania? 

11. Na czym polega operacja perforowania i kiedy jest stosowana?  

12. Na czym polega operacja nadkrawania i kiedy jest stosowana?  

13. Jakie półprodukty introligatorskie podlegają prasowaniu? 

14. W jakim celu wykonuje się proces utrząsania arkuszy? 

15. Jakie półprodukty introligatorskie podlegają szyciu i za pomocą jakich materiałów? 

16. Dla jakich produktów introligatorskich wykonuje się cold- i hot-stamping i na czym 

te procesy polegają? 

17. Objaśnij różnicę w budowie tektur falistych i kartonów. 

18. Które pudełka są łatwe do transportu? 

19. Czym się różni torba krzyżowa od torby fałdowej? 

20. Jakie metody łączenia stosuje się w pudełkach? 

21. Do jakiej produkcji stosuje się wykrojniki rotacyjne i do jakiej płytowe? 

22. Na czym polega gumowanie i dla jakich produktów jest stosowane? 

23. Jakie cechy uzyskują druki w wyniku lakierowania? 

24. Jaki jest cel laminowania druków? 

25. Jakie urządzenia mogą być dodatkowo montowane przy złamywarkach?  

26. Podaj nazwy urządzeń do krojenia. 

27. Jak nazywa się maszyna, które wykonuje krojenie wstęgi na wstęgi o mniejszej szerokości 

i jak nazywają się noże stosowane w tej maszynie . 

  



Test wyślę w środę (13.05) o godzinie 11 na Wasze indywidualne adresy 

email. Test zawiera 25 pytań, a czas na jego rozwiązanie to 25 minut plus 5 

(łącznie 30 min.) na odesłanie na moje konto email. Można się spóźnić 2-3 

minuty, ale w przypadku dłuższych spóźnień obniżam ocenę. Chodzi mi 

o samodzielne rozwiązanie testu. Tylko jedna odpowiedź w teście jest 

poprawna. 

Test będę oceniała podobnie jak na egzaminie zawodowym, zalicza się 

pozytywnie od 50 % poprawnych odpowiedzi. W związku z tym tak będzie 

wyglądała punktacja:     

od      12 pkt    - dopuszczający 

 16 pkt    - dostateczny 

 20 pkt    - dobry 

 24 pkt    - bardzo dobry 

 

Jeżeli są jakieś pytania związane z testem i jego realizacją to proszę je zadać 

dzisiaj, abym mogła odpowiedzieć. 

 

Życzę powodzenia w nauce 

Pozdrawiam   

Danuta Ćwiklińska 

 


