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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie garbarz skór wyodrębniono jedną kwalifikację:
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

MOD.01

Wyprawianie skór

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie garbarz skór powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.01. Wyprawianie skór:
1) wykonywania czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów
skórzanych w partie produkcyjne;
2)

sporządzania kąpieli roboczych i przeprowadzania procesów obróbki skór;

3)

przygotowania zestawów wykończalniczych oraz prowadzenia wykończania właściwego skór;

4)

obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do obróbki skór;

5)

wykonywania renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie garbarz skór jest realizowane w branżowej szkole I stopnia. Od 1 września
2020r. istnieje możliwość prowadzenia kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja MOD.01 Wyprawianie skór
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MOD.01.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska
i ochrony środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Egzekwowaniem przepisów prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się

A.
B.
C.
D.

Państwowa Straż Pożarna.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Odpowiedź prawidłowa: B.

3.1.2 MOD.01.2 Podstawy garbarstwa
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.2. Podstawy garbarstwa
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) charakteryzuje zasady sporządzania rysunku technicznego
5) rozróżnia rodzaje pisma technicznego i linii rysunkowych
maszynowego i uproszczeń rysunkowych
Przykładowe zadanie 2.
Na którym rysunku przedstawiono linię rysunkową służącą do oznaczania osi symetrii?
A.
Odpowiedź prawidłowa: B.

B.

C.

D.

Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.2. Podstawy garbarstwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) charakteryzuje budowę i zasady działania maszyn, urządzeń i
3) wyjaśnia zastosowanie części maszyn w urządzeniach
narzędzi garbarskich
i maszynach garbarskich
Przykładowe zadanie 3.
Elementy robocze przedstawione na rysunku mają zastosowanie do wykonywania operacji

A.
B.
C.
D.

suszenia.
wyżymania.
prasowania.
wygładzania.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.3 MOD.01.3 Przygotowanie surowca skórzanego
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Przykładowe zadanie 4.
W skład skóry właściwej wchodzi warstwa
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
1) określa budowę histologiczną skór

ziarnista.
rozrodcza.
podstawna.
termostatyczna.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Przykładowe zadanie 5.
Jak nazywa się wada skóry przedstawiona na rysunku?

A.
B.
C.
D.

4) rozpoznaje wady i uszkodzenia skór surowych i półproduktów
skórzanych

Wychwyty.
Ognojenia.
Naturalne jarzma.
Blizny po ropniach.

Odpowiedź prawidłowa: C.

MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia

Jednostka efektów kształcenia
Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Przykładowe zadanie 6.
Skóry gadów i płazów przeznaczone są na
A.
B.
C.
D.

6) określa przeznaczenie asortymentowe surowców skórzanych

podeszwy.
rękawiczki.
wyroby rymarskie.
wyroby galanteryjne.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności dotyczące konserwacji surowców skórzanych

1) określa środki do konserwacji skór

Przykładowe zadanie 7.
Substancją chemiczną stosowaną do konserwacji skór przez solenie i solankowanie jest
A.
B.
C.
D.

chlorek sodu.
siarczan sodu.
chlorek wapnia.
siarczan wapnia.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

3) wykonuje czynności związane z magazynowaniem surowców
4) określa warunki magazynowania surowców skórzanych
skórzanych
Przykładowe zadanie 8.
Które przyrządy należy stosować do kontroli warunków magazynowania surowców skórzanych?
A.
B.
C.
D.

Higrometr i pehametr.
Termometr i areometr.
Higrometr i termometr.
Termometr i pehametr.

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.1.4 MOD.01.4 Garbowanie i wykończanie skór
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie z
1) odczytuje instrukcje i receptury technologiczne wyprawy
recepturami i instrukcjami technologicznymi
i wykończania skór
Przykładowe zadanie 9.
Który rodzaj operacji na skórach wykonuje się zgodnie z przedstawioną recepturą technologiczną?

Metodyka – fragment - otrzymywania półproduktu crust
Rodzaj
operacji
A.
B.
C.
D.

Barwienie.
Garbowanie.
Natłuszczanie.
Dogarbowanie.

Ilość
%

Produkty
woda
1
chromal
0
soda
0
oczyszczona 3
1

?
4
4

mimoza
syntan

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Temp.
ºC

Czas
min

40
240

pH

Uwagi

2 w porcjach
1
5
5
3
6
0
w tej samej
kąpieli
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie
z recepturami i instrukcjami technologicznymi
Przykładowe zadanie 10.
Garbnik chromowy jest koloru
A.
B.
C.
D.

2) identyfikuje środki chemiczne i gotowe preparaty stosowane do
wyprawy i wykończania skór

żółtego.
zielonego.
brązowego.
czerwonego.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie
z recepturami i instrukcjami technologicznymi

3) stosuje zasady mieszania i łączenia środków chemicznych
podczas sporządzania roztworów roboczych i zestawów
wykończalniczych do wyprawy skór

Przykładowe zadanie 11.
Składniki sporządzanej kąpieli piklującej należy dodawać w następującej kolejności
A.
B.
C.
D.

kwas, woda, sól.
woda, kwas, sól.
sól, kwas, woda.
woda, sól, kwas.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie z 7) przygotowuje zestawy wykończalnicze i kąpiele technologiczne
recepturami i instrukcjami technologicznymi
Przykładowe zadanie 12.
Który środek chemiczny należy zastosować, aby podwyższyć zasadowość kąpieli garbującej?
A.
B.
C.
D.

Sól spożywczą.
Kwas mlekowy.
Aldehyd mrówkowy.
Kwaśny węglan sodowy.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów
2) przygotowuje skóry do chemicznej obróbki
chemicznej obróbki skór
Przykładowe zadanie 13.
Półprodukt bydlęcy przeznaczony na "nappę" obuwiową powinien być
A.
B.
C.
D.

tylko zdwojony.
tylko odmięśniony.
zdwojony i ostrugany.
zdwojony i oszlifowany.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów
5) prowadzi proces garbowania i wykończania kąpielowego skór
chemicznej obróbki skór
Przykładowe zadanie 14.
Procesy garbowania i wykończania kąpielowego skór futerkowych należy prowadzić w
A.
B.
C.
D.

cytroku.
bębnie garbarskim.
dołach garbarskich.
bębnie typu betoniarka.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) wykonuje czynności związane z prowadzeniem wykończania
2) prowadzi proces nakładania powłok wykończalniczych skór
właściwego skór
licowych
Przykładowe zadanie 15.
Ostatni natrysk podczas wykończenia skór przeznaczonych na odzież powinien być wykonany zestawem
A.
B.
C.
D.

wiążącym.
lakierowym.
uściślającym.
podkładowym.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

3) wykonuje czynności związane z prowadzeniem wykończania
7) obsługuje urządzenia stosowane do prowadzenia procesów
właściwego skór
wykończania właściwego skór
Przykładowe zadanie 16.
Które urządzenie powinien umieć obsługiwać pracownik prowadzący wykończanie właściwe?
A.
B.
C.
D.

Prasę.
Bęben.
Strugarkę.
Wyżymarkę.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

4) obsługuje agregaty, maszyny
2) obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki skór
i urządzenia do mechanicznej obróbki
i transportu skór
Przykładowe zadanie 17.
Jak nazywa się maszyna do mechanicznej obróbki skór przedstawiona na filmie?
A. Dwojarka.
B. Strugarka.
C. Wygładzarka.
D. Odmięśniarka.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

4) obsługuje agregaty, maszyny i urządzenia do mechanicznej
2) obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki skór
obróbki i transportu skór
Przykładowe zadanie 18.
Maszyna obsługiwana przez pracowników na załączonym filmie służy do
A. szlifowania skór.
B. wyżymania skór.
C. prasowania skór.
D. wygładzania skór.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)
6) wykonuje ręczną obróbkę skór

Uczeń (zdający)
1) przeprowadza obróbkę ręczną tkanki skórnej

Przykładowe zadanie 19.
Którą obróbkę ręczną należy przeprowadzić po struganiu skór?
A.
B.
C.
D.

Rozbijanie.
Szlifowanie.
Cyplowanie.
Zmiękczanie.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

7) wykonuje czynności związane z kontrolą procesów wyprawy
2) przeprowadza kontrolę procesów wyprawy skór
skór
Przykładowe zadanie 20.
Który wskaźnik należy zastosować do sprawdzenia stopnia zobojętnienia skór?
A.
B.
C.
D.

Fenoloftaleinę.
Błękit tymolowy.
Papierek skrobiowy.
Zieleń bromokrezolową.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

8) wykonuje czynności związane
5) rozpoznaje rodzaj wyprawionych skór
z magazynowaniem wyrobów gotowych
Przykładowe zadanie 21.
Jak nazywa się skóra bydlęca na wierzchy obuwia z oszlifowanym licem i delikatnym meszkiem?

A.
B.
C.
D.

Ircha.
Nubuk.
Nappa.
Zamsz.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.1.5 MOD.01.5 Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.5. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z renowacją wyrobów skórzanych

2) dobiera środki i materiały do renowacji wyrobów ze skór
futerkowych

Przykładowe zadanie 22.
Który rozpuszczalnik należy stosować do czyszczenia wyrobów typu kożuchy w bębnach trociniakach?
A.
B.
C.
D.

Ksylen.
Toluen.
Aceton.
Czterochloroetylen.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.5. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

2) wykonuje czynności związane z renowacją wyrobów skórzanych

3) dobiera metody czyszczenia i odnawiania wyrobów skórzanych

Przykładowe zadanie 23.
Odnawianie odzieży skórzanej wykonanej ze skór licowych polega na
A.
B.
C.
D.

wypraniu w cytroku w roztworze środków piorących.
ręcznym wypraniu w wodzie z mydłem i wysuszeniu.
ręcznym przetarciu gąbką nasączoną rozpuszczalnikiem.
zmyciu rozpuszczalnikiem i pomalowaniu apreturą wykończalniczą.

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.1.6 MOD.01.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający)

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
realizację czynności zawodowych w zakresie:
w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
Przykładowe zadanie 24.
Którą maszynę wykorzystuje się do wyrównywania grubości skór po garbowaniu?
A.
B.
C.
D.

Buffing machine.
Splitting machine.
Shaving machine
Fleshing machine.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie,
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także
proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym
w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
Przykładowe zadanie 25.
Określ, które polecenie wydał przełożony podwładnemu w zakładzie garbarskim: „Please check the deliming of the skins in the second drum”?
A.
B.
C.
D.

Sprawdź odwapnienie skór w drugim bębnie.
Przedłuż proces odwapniania o dwie godziny.
Sprawdź zobojętnienie skór przed barwieniem.
Oznacz temperaturę skurczu skór po garbowaniu.

Odpowiedź prawidłowa: A.

3.1.7 MOD.01.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
9) współpracuje w zespole
Przykładowe zadanie 26.
Podczas realizacji zadań zespołowych pracownik powinien
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
3) angażuje się w realizację wspólnych działań zespołu

ignorować polecenia kierownika zespołu.
wykonywać zadanie zgodnie z harmonogramem.
nie przywiązywać wagi do realizowanego zadania zawodowego.
przekazać część swoich obowiązków do wykonania kolegom z zespołu.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Wybierz do badań przygotowane próbki skór (wet-blue po zobojętnianiu i wybarwieniu) oraz zlewki z zużytymi kąpielami
zobojętniającą i barwiącą, następnie przeprowadź kontrolę międzyoperacyjną procesu zobojętniania i barwienia. Wyniki
przeprowadzonej kontroli zapisz w Tabeli 1.
Na podstawie fragmentu „Metodyki wyprawy skór” oblicz ilości środków do przygotowania kąpieli technologicznych w procesie
zobojętniania, dogarbowania, barwienia i natłuszczania partii skór o masie operacyjnej 1000 kg. Wyniki zapisz w Tabeli 2.
Dokumenty do wypełnienia i opracowania znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Metodyka wyprawy skór od stanu wet-blue do stanu „crust”
(fragment dokumentacji)
Przeznaczenie asortymentowe: skóry obuwiowe typu „boksy bydlęce”
Półprodukt: połówki skór bydlęcych wet-blue o grubości 1,6 mm
Rodzaj operacji
płukanie
zobojętnianie

płukanie
barwienie,
dogarbowanie,
natłuszczanie

płukanie

Ilość
[%]

Produkty

Temperatura
[ºC]

Czas w
minutach

200
100
1
1,5

woda
woda
kwaśny węglan sodu
mrówczan sodu

35

15

35

60

200
100
2
2
3
2
3
10
1,5

woda
woda
penetrator
barwnik
aldehyd glutarowy
garbnik syntetyczny
garbnik roślinny
środek natłuszczający
kwas mrówkowy

35

10

40

200 woda

25

150

10

Uwagi
kąpiel zlać
kwaśny węglan sodu
rozcieńczyć 1:3
dodać w 2 porcjach,
pH 5,0–5,5
sprawdzić stopień
zobojętnienia, kąpiel zlać
kąpiel zlać
środek natłuszczający
zemulgować 1:4,
60÷70ºC
kwas mrówkowy rozcieńczyć
1:10,
dodawać na 30 min przed
końcem w dwóch porcjach, co
10 min kąpiel zlać
kąpiel zlać

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
 kontrola procesu zobojętniania;
 kontrola procesu barwienia;
 obliczenia ilości środków do przygotowania kąpieli technologicznej w procesie zobojętniania, barwienia, dogarbowania,
natłuszczania skór;
oraz
przebieg kontroli międzyoperacyjnej procesu zobojętniania i barwienia.
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Tabela 1. Kontrola międzyoperacyjna prowadzonych procesów zobojętniania i barwienia skór

Lp.

Rodzaj kontroli

1.

skóra do badania zobojętniania-opis

2.

kontrola przekroju skóry

3.

kąpiel do badania zobojętniania-opis

4.

pomiar pH papierkiem wskaźnikowym

5.

pomiar pH-metrem

6.

skóra do badania barwienia-opis

7.

kontrola przebarwienia

8.

kąpiel do badania barwienia-opis

9.

wyczerpanie barwnika

10.

pomiar pH kąpieli

Wyniki kontroli

Tabela 2. Ilość środków do przygotowania kąpieli technologicznych stosowanych w procesach zobojętniania, barwienia,
dogarbowania, i natłuszczania skór
Lp.

Nazwa środka

1.

kwaśny węglan sodu

2.

mrówczan sodu

3.

penetrator

4.

barwnik

5.

aldehyd glutarowy

6.

garbnik syntetyczny

7.

garbnik roślinny

8.

środek natłuszczający

9.

kwas mrówkowy

Ilość w [%]
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Ilość w [kg]

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
5) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju
wykonywania zadań zawodowych
wykonywanych prac
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.3. Przygotowanie surowca skórzanego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
Uczeń (zdający)
3) rozpoznaje rodzaje skór surowych i półproduktów skórzanych
1) charakteryzuje rodzaje surowców skórzanych oraz ich
przydatność
Jednostka efektów kształcenia
MOD.01.4. Garbowanie i wykończanie skór
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)
1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie
z recepturami i instrukcjami technologicznymi
7) wykonuje czynności związane z kontrolą procesów wyprawy skór

Uczeń (zdający)
1) odczytuje instrukcje i receptury technologiczne wyprawy
i wykończania skór
6) przygotowuje odważone ilości składników garbarskich
7) przygotowuje zestawy wykończalnicze i kąpiele technologiczne
1) stosuje przyrządy pomiarowe do przeprowadzenia kontroli
międzyoperacyjnej
2) przeprowadza kontrolę procesów wyprawy skór

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOD.01 Wyprawianie skór mogą dotyczyć, np.:
- konserwacji i magazynowania skór i półproduktów skórzanych;
- procesów przygotowujących skóry do garbowania właściwego;
- prowadzenia procesów garbowania i wykończania kąpielowego;
- prowadzenia procesów wykończania właściwego.
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