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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.

4

2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym wyodrębniono jedną kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji
MOD.06.

Nazwa kwalifikacji
Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych:
a. przygotowania surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych,
b. obsługiwania maszyn włókienniczych i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania i wykończania wyrobów
włókienniczych,
c. wytwarzania wyrobów włókienniczych,
d. wykończania wyrobów włókienniczych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym realizowane jest w
branżowej szkole I stopnia (BSI) o okresie nauczania trzech lat. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator
maszyn w przemyśle włókienniczym po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych
może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik włókiennik po potwierdzeniu kwalifikacji MOD.14. Nadzorowanie procesów
wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
Możliwe jest prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności 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.06. Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MOD.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
ochrony pracy i ochrony środowiska
środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Nadzoru nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów bhp nie sprawuje
A.
B.
C.
D.

Urząd Pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Urząd Dozoru Technicznego.
Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Odpowiedź prawidłowa: A.

3.1.2 MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje właściwości fizykochemiczne włókien
naturalnych i chemicznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) identyfikuje włókna ze względu na ich pochodzenie

Przykładowe zadanie 2.
Na rysunku przedstawione są włókna pochodzenia
A.
B.
C.
D.

syntetycznego.
chemicznego.
zwierzęcego.
roślinnego.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) definiuje parametry budowy płaskich wyrobów
3) charakteryzuje parametry budowy wyrobów
włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 3.
Który parametr budowy tkaniny określa się liczbą przędz przypadających na 10 cm?
A.
B.
C.
D.

Grubość tkaniny.
Ścisłość rządkową.
Ścisłość kolumienkową.
Liniową gęstość przędzy w tkaninie.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje technologie wytwarzania wyrobów
włókienniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) opisuje procesy wytwarzania liniowych wyrobów
włókienniczych w zależności od rodzaju przerabianego
surowca

Przykładowe zadanie 4.
Który etap procesu wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych jest przedstawiony na filmie?
A.
B.
C.
D.

Teksturowanie.
Sczepianie.
Skręcanie.
Łączenie.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) klasyfikuje odpady powstałe podczas wytwarzania
wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 5.
Włókiennicze odpady poprodukcyjne należy
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) wskazuje sposoby zagospodarowania odpadów
włókienniczych

posegregować do powtórnego przerobu.
wyrzucić do śmietnika.
spalić na wysypisku.
zakopać w gruncie.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i
urządzeń włókienniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) omawia zasady sporządzania rysunku technicznego

Przykładowe zadanie 6.
Cienką linią ciągłą na rysunku technicznym przedstawia się
A.
B.
C.
D.

linie wymiarowe.
osie geometryczne.
widoczne krawędzie przedmiotu.
przerwania lub urwania przedmiotu.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i
urządzeń włókienniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) objaśnia symbole graficzne w rysunkach technicznych

Przykładowe zadanie 7.
Symbol graficzny przedstawionym na rysunku technicznym oznacza
A.
B.
C.
D.

stan powierzchni przez zdejmowanie warstwy materiału.
stan powierzchni bez usuwania warstwy materiału.
lica spoiny płaskiej.
średnicę otworu.

2,5

Odpowiedź prawidłowa: B.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje maszyny i urządzenia włókiennicze do
wytwarzania określonego wyrobu włókienniczego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) identyfikuje części maszyn i urządzeń włókienniczych do
wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

Przykładowe zadanie 8.
Przedstawiony na rysunku element mechanizmu krosna to
A. bidło.
B. płocha.
C. ładownik.
D. zakleszczacz.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.2. Podstawy włókiennictwa
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) posługuje się normami i stosuje procedurę oceny
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
zgodności
europejskiej i krajowej
Przykładowe zadanie 9.
Którym symbolem oznaczona jest Polska Norma wprowadzająca normę europejską?
A.
B.
C.
D.

PN-N
PN-Z
PN-EN
PN-ISO

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.1.3 MOD.06.3. Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania liniowych wyrobów
włókienniczych
.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.3. Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
wymienia
maszyny
do poszczególnych systemów
1) charakteryzuje maszyny i urządzenia do wytwarzania
przędzenia
liniowych wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 10.
Typowym zestawem maszyn w systemie cienkoprzędnym przędzenia bawełny jest:
A. rozluźniarka - zgrzeblarki wałkowe z dzielnikiem – przędzarka obrączkowa.
B. rozluźniarka – rozciągarka – rozciągarka – niedoprzędzarka – przędzarka obrączkowa.
C. rozluźniarka - konwerter tnący – rozciągarka – rozciągarka – rozciągarka – niedoprzędzarka – przędzarka
obrączkowa.
D. trzeparka – zgrzeblarka – rozciągarka – łączniarka – zwojarka – czesarka – niedoprzędzarka– przędzarka
obrączkowa.
Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.3. Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje błędy w przygotowanych surowcach i
9) ocenia jakość wytworzonych liniowych wyrobów
półproduktach oraz w liniowych wyrobach
włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 11.
Błąd nitek osnowy przedstawiony na rysunku to
A.
B.
C.
D.

niedoteksturownie nitek.
miejscowe zgrubienia nitek.
miejscowe pocienienia nitek.
zerwane pojedyncze filamenty włókien.

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.1.4. MOD.06.4.Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.4. Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje technologie wytwarzania płaskich
1) omawia technologie wytwarzania płaskich wyrobów
wyrobów włókienniczych, takich jak: tkaniny, dzianiny,
włókienniczych
włókniny i przędziny
Przykładowe zadanie 12.
Na czym polega technika wytwarzania płaskiego wyrobu włókienniczego, która przedstawiona jest na filmie?
A.
B.
C.
D.

Tworzeniu oczek wzdłuż kolumienek.
Tworzeniu oczek wzdłuż rządków.
Przeszywaniu wyrobów.
Laminowaniu wyrobów.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.4. Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje maszyny i urządzenia do wytwarzania
2) wymienia maszyny i urządzenia do wytwarzania płaskich
płaskich wyrobów włókienniczych, takich jak: tkaniny,
wyrobów włókienniczych
dzianiny, włókniny i przędziny
Przykładowe zadanie 13.
Maszyną wspomagającą proces tkania i dziania kolumienkowego jest
A. draparka.
B. barwiarka.
C. snowadło.
D. dekatyzarka.
Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.4. Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wskazuje miejsca regulacji maszyn i urządzeń
6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń zgodnie z
dokumentacją technicznotechnologiczną
Przykładowe zadanie 14.
Który parametr techniczno-technologiczny osnowarki płaskiej przedstawiony na filmie reguluje się w miejscach
oznaczonych strzałkami?
A.
B.
C.
D.

Prędkość podawania osnowy.
Prędkość nawijania dzianiny.
Siłę ugięcia przewału.
Siłę odbioru dzianiny.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.4. Obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) opisuje i rozpoznaje błędy płaskich wyrobów
8) wskazuje błędy w wytworzonych płaskich wyrobach
włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 15.
Błąd w tkaninie przedstawiony na rysunku to
A.
B.
C.
D.

niezgodny z raportem splotu przeplot nitek.
zmiana gęstości wątku.
brak kilku nitek osnowy.
brak kilku nitek wątku.

Odpowiedź prawidłowa: A.
.

3.1.5. MOD.06.5. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykończania
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.5. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykończania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) określa barwniki i środki pomocnicze do barwienia
2) stosuje podstawy barwometrii
wyrobów włókienniczych oraz ich właściwości
Przykładowe zadanie 16.
Które barwniki stosuje się do barwienia wyrobów włókienniczych z włókien poliamidowych?
A.
B.
C.
D.

Siarkowe.
Kwasowe.
Reaktywne.
Bezpośrednie.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.5. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykończania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) przygotowuje środki chemiczne do zastosowania w
1) wskazuje środki chemiczne do zastosowania w
procesach wykończania wyrobów włókienniczych
procesach wykończania wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 17.
Który środek bielący stosuje się do bielenia wyrobów z włókien poliestrowych?
A.
B.
C.
D.

Kwas nadoctowy.
Chloran (III) sody.
Woda utleniona.
Tlenek siarki.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.5. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykończania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) wymienia rodzaje maszyn oraz urządzeń do
5) przygotowuje maszyny i urządzenia do procesów
wykończania wyrobów włókienniczych
wykończania wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 18.
Przedstawiona na rysunku maszyna wykończalnicza to
A.
B.
C.
D.

napawarka.
drukarka filmowa.
barwiarka dyszowa.
barwiarka nawojowa.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.5. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykończania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) kontroluje parametry maszyn i urządzeń do wykończania
5) przygotowuje maszyny i urządzenia do procesów
wyrobów włókienniczych
wykończania wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 19.
Na podstawie analizy wykresu wskaż, parametry mające wpływ na proces barwienia włókien celulozowych barwnikami
siarkowymi.
A.
B.
C.
D.

Ilość kąpieli i czas.
Czas i temperatura.
Temperatura i objętość.
Ilość barwnika i ilość kąpieli.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.1.6. MOD.06.6. Obsługa maszyn i urządzeń wykończalniczych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.6. Obsługa maszyn i urządzeń wykończalniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3)
wybiera
technologie
wykończania wyrobów
1) dobiera technologie wykończania wyrobów
włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 20.
Który proces wykończenia należy zastosować, aby uzyskać zmniejszenie rozciągliwości tkanin w trakcie normalnego ich
użytkowania?
A.
B.
C.
D.

Folowanie.
Merceryzację.
Sanforyzację.
Karbonizację.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.6. Obsługa maszyn i urządzeń wykończalniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) dobiera maszyny i urządzenia do wykończania wyrobów
włókienniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wymienia rodzaj maszyn i urządzeń do wykończania
wyrobów włókienniczych

Przykładowe zadanie 21.
Do której techniki drukowania zastosujemy maszynę przedstawioną na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Wałowej.
Filmowej.
Wywabowej.
Transferowej.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.6. Obsługa maszyn i urządzeń wykończalniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wskazuje przyczyny nieprawidłowości występujących w
6) koryguje nieprawidłowości występujące w procesie
procesie wykończania wyrobów włókienniczych
wykończania wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 22.
Nierównomierne chlorowanie wełny uwidaczniające się w procesie barwienia spowodowane jest
A.
B.
C.
D.

małą szybkością reakcji podchlorynu z wełną.
dużym powinowactwem wełny do barwników.
dużą szybkością reakcji podchlorynu z wełną.
małym powinowactwem wełny do barwników.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.6. Obsługa maszyn i urządzeń wykończalniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) określa błędy wykończonych wyrobów włókienniczych
10) ocenia jakość wykończonych wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 23.
Błąd w tkaninie przedstawiony na rysunku to
A.
B.
C.
D.

obwódki dookoła figur.
rozmazany druk.
mora drukarska.
odbicie wzoru.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.7.MOD.06.7. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych)
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
a) d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Do właściwości fizyko-mechanicznych materiałów włókienniczych nie zalicza się
A. shrinkage.
B. tensile strength.
C. fastness to water.
D. abrasion resistance.
Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych)
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 25.
Na rysunku przedstawiono stanowisko pracy wyposażone w
A.
B.
C.
D.

cylindrical crochet machine.
jacquard weaving loom.
flat crochet machine.
weaving loom.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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3.1.8. MOD.06.8. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) przedstawia różne formy zachowań asertywnych jako
sposoby radzenia sobie ze stresem

Przykładowe zadanie 26.
Które działanie nie jest właściwe dla postawy asertywnej?
A.
B.
C.
D.

Postępowanie w sposób uczciwy.
Dbanie o dobrze pojęty własny interes.
Wydawanie rozkazów wykonania zadań.
Nienaruszanie praw swoich i innych osób.

Odpowiedź prawidłowa: C
Odpowiedzi do przykładowych zadań testowych: 1-A, 2-D, 3-D, 4-C, 5-A, 6-A, 7-B, 8-A, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-C, 14-A,
15-A, 16-B, 17-B, 18-D, 19-B, 20-C, 21-D, 22-C, 23-B, 24-D, 25-A, 26-C.
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Wybiel sztukę tkaniny o masie 1 kg z włókien poliakrylonitrylowych w laboratoryjnym aparacie bielącym. Na podstawie Receptury
bielenia tkaniny, przelicz potrzebne ilości środków chemicznych. Wyniki zapisz w Karcie 1. Wykaz składników kąpieli bielącej
i parametrów procesu bielenia.
Przygotuj potrzebne ilości składników a następnie zgłoś PZN gotowość do oceny tego etapu.
Proces bielenia przeprowadź zgodnie z załączonym Wykresem procesu bielenia.
Po zakończonym procesie bielenia wypłucz, odwiruj i wysusz próbkę, a następnie porównaj suchą próbkę wybielonej tkaniny
z załączonym wzorcem. Wynik oceny zapisz w Karcie 2. Ocena wybielonej tkaniny.
Wszystkie niezbędne dokumenty oraz tabele do uzupełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Recepta bielenia
Nazwa składnika
Chloryn sodu 80 procentowy
Azotan sodu
Kwas siarkowy (lub solny)

Ilość
3 ÷ 5 g/dm3
2 ÷ 5 g/dm3
W ilości zapewniającej pH kąpieli – 2,5 ÷ 3,5

Wykres przebiegu procesu bielenia
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Karta 1. Wykaz składników kąpieli bielącej i parametrów procesu bielenia
Skład kąpieli bielącej dla tkaniny poliakrylonitrylowej
Lp.
1.
2.
3.
4.

Masa tkaniny 1,0 kg
Obliczone ilości środków chemicznych do
przygotowania kąpieli bielącej/jednostka

Nazwa środka chemicznego
Woda
Chloryn sodu 80 procentowy
Azotan sodu
Kwas siarkowy (lub solny)

Parametry procesu bielenia
1.
2.
3.

Krotność kąpieli
Łączny czas bielenia
Temperatura bielenia

1:10

Karta 2. Ocena wybielonej tkaniny
Stopień bieli (zgodność ze
wzorcem)

zgodny z wzorcem

niezgodny z wzorcem

Wybielenie równomierne na
całej długości sztuki
dzianiny

TAK

NIE

TAK

NIE

Inne błędy wynikające z
procesu bielenia (jeśli tak, to
podaj jakie?)
Zadanie wykonaj na stanowisku procesów wykończalniczych.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą cztery rezultaty:
- wykaz składników kąpieli bielącej i parametrów procesów bielenia - Karta 1,
- przygotowanie składników kąpieli bielącej,
- ocena wybielonej tkaniny – Karta 2,
- wybielona tkanina,
oraz
- przebieg wykonania czynności technologicznych oraz przestrzeganie przepisów bhp.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

5) stosuje środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju
wykonywanych prac

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.5. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykończania
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

3) przygotowuje środki chemiczne do
zastosowania w procesach wykończania
wyrobów włókienniczych

2) stosuje się do zapisów w dokumentacji
technicznotechnologicznej wskazującej sposób
przygotowania środków chemicznych do zastosowania w
procesach wykończania wyrobów włókienniczych

3) przygotowuje środki chemiczne do
zastosowania w procesach wykończania
wyrobów włókienniczych

3) wskazuje sposoby przygotowania środków chemicznych do
zastosowania w procesach wykończania wyrobów
włókienniczych

4) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad 3) stosuje się do przepisów prawa i zapisów w karcie
dotyczących stosowania i przechowywania
charakterystyki środków chemicznych podczas stosowania i
środków chemicznych
przechowywania środków chemicznych
6) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn
stosowanych podczas przygotowania
surowców i wyrobów włókienniczych do
procesu wykończania

2) stosuje się do zapisów zawartych w instrukcjach obsługi
maszyn

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.06.6. Obsługa maszyn i urządzeń wykończalniczych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

3) wykonuje czynności związane z
wykończaniem wyrobów włókienniczych

3) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do wykończania
wyrobów włókienniczych

4) kontroluje zgodność przebiegu procesu
wykończania wyrobów włókienniczych z
założeniami technologicznymi i wzorcami

2) stosuje zapisy zawarte w dokumentacji technicznotechnologicznej procesu produkcyjnego

10) ocenia jakość wykończonych wyrobów
włókienniczych

3) określa jakość wyrobów włókienniczych metodą
organoleptyczną

10) ocenia jakość wykończonych wyrobów
włókienniczych

5) kontroluje zgodność wykończonych wyrobów włókienniczych
z wzorcem
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOD.06. Wytwarzanie i wykończania wyrobów włókienniczych mogą
dotyczyć:
-

przygotowania różnego typu surowców do przędzenia;
wytwarzania wyrobów liniowych o różnych parametrach budowy;
wytwarzania wyrobów płaskich o określonych parametrach budowy na różnego typu krosnach, maszynach dziewiarskich;
przygotowania półproduktu, np. na przewijarce, klejarce, teksturowarce, snowarce;
doboru metod uszlachetniania wyrobów włókienniczych;
doboru środków chemicznych stosowanych w procesach wykończania wyrobów włókienniczych;
przygotowania środków chemicznych stosowanych w procesach wykończania wyrobów włókienniczych.
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