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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
Symbol kwalifikacji
MOD.07

Nazwa kwalifikacji
Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.07. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych:
- wykonywania prac pomocniczych związanych z organizacją stanowiska pracy i obsługą klientów w zakładzie krawieckim;
- przygotowywania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do wyrobów odzieżowych w zakresie niezbędnym do wykonania
pomocniczych prac krawca;
- wykonywania czynności związanych z wytwarzaniem i wykończaniem prostych wyrobów odzieżowych i bieliźnianych;
- wykonywania czynności związanych z naprawą i przeróbką prostych wyrobów odzieżowych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy krawca jest realizowane w Branżowej Szkole I stopnia, wyłącznie dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy krawca realizowane jest
również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych, wyłącznie dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
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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.07 Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MOD 07.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania powierzonych zadań zawodowych
Zadanie 1.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju
powierzonych zadań zawodowych

Do środków ochrony zbiorowej, którą powinien pracodawca zapewnić pracownikom szwalni nie należy
A. odzież robocza i ochronna.
B. osłona na igłę i pasek klinowy w każdej maszynie.
C. oświetlenie szwalni i stanowisk maszyn specjalnych.
D. ustawienie pod odpowiednim kątem pedałów maszyn szyjących.
Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.2 MOD 07.2 Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje wyrobów odzieżowych i określa ich 1) rozróżnia rodzaje podstawowych wyrobów odzieżowych
przeznaczenie
Zadanie 2.
Na rysunku jest przedstawiona spódnica
A. z klinów.
B. z fałdami.
C. z baskinką.
D. z karczkiem.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia surowce włókiennicze

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) określa pochodzenie podstawowych surowców
włókienniczych

Zadanie 3.
Bawełna należy do grupy włókien naturalnych roślinnych, które pozyskuje się
A. z liści.
B. z łodygi.
C. z nasion.
D. z owoców.
Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje materiały odzieżowe i dodatki krawieckie
2) rozróżnia podstawowe materiały odzieżowe
Zadanie 4.
Tkanina wykonana z bawełny o niskiej okrywie włosa, w której zmienia się natężenie koloru gdy patrzy się „z włosem” lub „pod
włos”, to
A. kora.
B. atłas.
C. flausz.
D. aksamit.
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje właściwości i zastosowanie materiałów
3) dobiera dodatki krawieckie do rodzaju materiałów
odzieżowych i dodatków krawieckich
odzieżowych i przeznaczenia wyrobów odzieżowych
Zadanie 5.
Przedstawioną na ilustracji taśmę klejową stosuje się do
A. zabezpieczenia dekoltu przed rozciągnięciem.
B. usztywniania i formowania paska w spódnicy.
C. niewidocznego podwinięcia obrębu w spodniach.
D. zabezpieczenia brzegu wyrobu przed strzępieniem.
Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wskazuje przeznaczenie przyborów i narzędzi
1) rozpoznaje przybory i narzędzia krawieckie do cięcia, szycia
krawieckich
i ozdabiania materiałów odzieżowych
Zadanie 6.
Które narzędzia i przybory stanowią wyposażenie stanowiska szycia ręcznego?
A. Nożyce i igły.
B. Rękawnik i szczotka.
C. Prasulec i zaparzaczka.
D. Żelazko i rozkładany stół.
Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) charakteryzuje rodzaje ściegów ręcznych oraz określa
1) rozpoznaje rodzaje ściegów ręcznych podstawowych
ich zastosowanie
i ozdobnych
Zadanie 7.
Który ścieg ozdobny przedstawiony jest na filmie?
A. Dziergany.
B. Gałązkowy.
C. Krzyżykowy.
D. Łańcuszkowy.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) charakteryzuje rodzaje ściegów ręcznych oraz
3) wskazuje zastosowanie ściegów ręcznych podstawowych
określa ich zastosowanie
i ozdobnych
Zadanie 8.
Wskaż zastosowanie ściegu ręcznego krytego.
A. Dzierganie dziurek.
B. Niewidoczne podszywanie obrębów.
C. Chwilowe łączenie dwóch warstw materiału.
D. Zabezpieczenie brzegu materiału przed strzępieniem się.
Odpowiedź prawidłowa: B

9

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje szwy maszynowe i określa ich
3) dobiera szwy maszynowe do rodzaju materiału odzieżowego
zastosowanie
i operacji technologicznej
Zadanie 9.
Który z przedstawionych szwów należy zastosować do wykończenia dołu spódnicy z bawełny?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych 2) wskazuje zastosowanie maszyn i urządzeń w procesie
w procesie wytwarzania odzieży
wytwarzania odzieży
Zadanie 10.
Wskaż zastosowanie maszyny szwalniczej przedstawionej na ilustracji.
A. Przyszycie guzika.
B. Wykonanie dziurki.
C. Wykonanie rygielka.
D. Obrzucanie krawędzi.
Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.3 MOD 07.3 Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje sposoby wykonywania podstawowych
wyrobów odzieżowych
Zadanie 11.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wskazuje etapy wytwarzania podstawowych wyrobów
odzieżowych

Połączenie boków bluzki to w procesie wytwarzania bluzki etap
A. montażu.
B. wykończania.
C. obróbki tyłów.
D. obróbki przodów.
Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3)
podaje
nazwy
podstawowych
pomiarów krawieckich
2) asystuje przy zdejmowaniu pomiarów z sylwetki klienta
Zadanie 12.
Wskaż nazwę pomiaru krawieckiego oznaczonego symbolem obt.
A. Obwód talii.
B. Obwód bioder.
C. Wysokość talii.
D. Wysokość kolana.
Odpowiedź prawidłowa: B

11

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) wykrawa elementy prostych wyrobów odzieżowych
Zadanie 13.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia narzędzia i urządzenia krojcze

Które urządzenie krojcze przedstawione jest na ilustracji?
A. Stacjonarna maszyna krojcza.
B. Elektryczne nożyce tarczowe.
C. Krajarka ręczna z nożem pionowym.
D. Krajarka ręczna z nożem tarczowym.
Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje oprzyrządowanie maszyn szwalniczych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oprzyrządowanie maszyn szwalniczych

Zadanie 14.
Wskaż zastosowanie stopki przedstawionej na ilustracji.
A. Wszycie zamka.
B. Zawijanie obrębu.
C. Przyszycie guzika.
D. Przyszycie lamówki.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje podstawowe maszyny szwalnicze

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wskazuje nieprawidłowości w działaniu prostych mechanizmów
maszyn szwalniczych

Zadanie 15.
Zbyt duże naprężenie nici górnej na maszynie stębnowej jest przyczyną
A. skrzywienia igły.
B. zrywania nici dolnej.
C. zrywania nici górnej.
D. uszkodzenia igielnicy.
Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) definiuje formę i szablon odzieżowy
6) opracowuje proste szablony wyrobów odzieżowych
Zadanie 16.
Element wyrobu odzieżowego wykonany z twardego papieru, w którym uwzględniono dodatki na szwy i podwinięcie to
A. forma modelowa.
B. szablon odzieżowy.
C. szablon pomocniczy.
D. forma konstrukcyjna.
Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) sporządza proste układy szablonów
Zadanie 17.
Na tkaninach z wyraźnym włosem szablony należy układać

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wskazuje zasady układu szablonów na materiale odzieżowym

A. w sposób dowolny.
B. w jednym kierunku.
C. w wielu kierunkach.
D. w dwóch kierunkach.
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
przeznaczonym do ręcznego i maszynowego
wykonywania prostych wyrobów odzieżowych
Zadanie 18.
Do wykonania pomiaru obwodu talii należy zastosować

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) używa przyborów, narzędzi oraz maszyn zgodnie z ich
przeznaczeniem

A. liniał krawiecki.
B. cyrkiel krawiecki.
C. ekierkę krawiecką.
D. taśmę centymetrową.
Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.4 MOD 07.4 Wykończanie prostych wyrobów odzieżowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.4. Wykończanie prostych wyrobów odzieżowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dobiera i stosuje metody wykonywania obróbki parowo- 3) dobiera parametry obróbki parowo-cieplnej w zależności od
cieplnej materiałów i wyrobów odzieżowych
rodzaju materiału odzieżowego
Zadanie 19.
Jaka jest maksymalna temperatura prasowania wyrobu odzieżowego wykonanego z tkaniny bawełnianej, jeżeli na wszywce
znajduje się przedstawiony symbol żelazka?
A. 200ºC
B. 180ºC
C. 150ºC
D. 110ºC
Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.4. Wykończanie prostych wyrobów odzieżowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje nieskomplikowane prace związane
4) dobiera przybory, narzędzia i maszyny szwalnicze niezbędne
z przeróbką lub naprawą prostych wyrobów odzieżowych
do naprawy lub przeróbki prostych wyrobów odzieżowych
Zadanie 20.
Którą maszynę szwalniczą należy zastosować do wykonania prac obejmujących dopasowanie do figury klientki sukni z
dzianiny?
A. Pikówkę.
B. Overlock.
C. Stębnówkę.
D. Podszywarkę.
Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.4. Wykończanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) łączy elementy prostych wyrobów odzieżowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera szwy maszynowe do łączenia elementów prostych
wyrobów odzieżowych

Zadanie 21.
Który szew maszynowy należy zastosować do uszycia spodni z dzianiny dresowej?
A. Zwykły.
B. Bieliźniany.
C. Obrzucający.
D. Wpuszczany.
Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.4. Wykończanie prostych wyrobów odzieżowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje proste prace związane z pakowaniem
2) przygotowuje gotowe wyroby odzieżowe do pakowania
i magazynowaniem wyrobów odzieżowych
Zadanie 22.
Którą czynność należy wykonać bezpośrednio przed pakowaniem gotowego wyrobu odzieżowego?
A. Naparować żelazkiem.
B. Zamocować metkę.
C. Oczyścić z nitek.
D. Utrwalić kształt.
Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.5 MOD 07.5 Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.5. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykonuje czynności związane z szyciem podstawowych
wyrobów bieliźnianych
Zadanie 23.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera szwy maszynowe do rodzaju operacji technologicznej

Na ilustracji jest przedstawiony sposób wykończenia krawędzi materiału szwem
A. lamującym.
B. francuskim.
C. nakładanym.
D. obrębiającym.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.5. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje prace związane z wykończeniem wyrobów
3) prasuje wyroby bieliźniane
bieliźnianych
Zadanie 24.
Wskaż technikę, którą należy zastosować do wyprasowania poszewki z lnu.
A. Na sucho, po lewej stronie.
B. Na sucho, po prawej stronie.
C. Na mokro, przez zaparzaczkę.
D. Na mokro, przez zwilżanie materiału.
Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.6 MOD 07.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.6. 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
Zadanie 25.
Na ilustracji przedstawiono

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
realizacji czynności zawodowych

A. iron.
B. pins.
C. needles.
D. scissors.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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3.1.7 MOD 07.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.7. Kompetencje personalne i społeczne
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) współpracuje w zespole
2) przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności w zespole
Zadanie 26.
Kto wyznacza zakres pracy dla każdego pracownika w szwalni?
A. Technolog.
B. Właściciel firmy.
C. Kierownik zespołu pracowników.
D. Pracownik sam wyznacza sobie zakres pracy.
Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Zadanie egzaminacyjne
Uszyj poszewkę na poduszkę typu „jasiek”, przedstawioną na rysunku modelowym. Na stanowisku egzaminacyjnym jest
przygotowany wykrój poszewki, niezbędne dodatki krawieckie i przybory.
Postępuj zgodnie z rysunkami instruktażowymi.
Krawędzie krótkich boków wykroju podwiń na szerokość 1 cm, zaprasuj, a następnie podwiń na szerokość 3 cm i przestębnuj.
Wyznacz na wykroju poszewki linie złożenia, złóż wykrój wzdłuż złożonych linii. Boki połącz szwem francuskim.
Obetnij zbędne nici, przewiń poszewkę na prawą stronę i wyprasuj.
Uszyty wyrób pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Przed rozpoczęciem szycia:
 dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału, wykonaj próbę prasowania,
 dokonaj próbnego przeszycia na maszynie.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bhp; pracuj w odzieży roboczej. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko
pracy.

Rysunek modelowy poszewki
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Rysunki instruktażowe

1. WYKOŃCZENIE KRÓTSZYCH BOKÓW OBRĘBEM

2. WYZNACZENIE LINII ZŁOŻENIA POSZEWKI
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3. ZŁOŻENIE POSZEWKI PO WYZNACZONYCH LINIACH.
I etap

4. ZSZYCIE DŁUŻSZYCH BOKÓW POSZEWKI SZWEM ZWYKŁYM W ODLEGŁOŚCI 0,5 CM OD
KRAWĘDZI
II etap
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5. PRZEWINIĘCIE POSZEWKI NA LEWĄ STRONĘ I PRZESZYCIE SZWEM STĘBNOWYM
W ODLEGŁOŚCI 1 CM OD KRAWĘDZI.

Warunki techniczne wykonania poszewki:
1. podwinięcie krótkich boków wykroju na 1cm, zaprasowanie,
2. wykonanie obrębu na 3 cm, przeszycie w odległości 2,8 cm od krawędzi,
3. zszycie długich boków poszewki szwem francuskim na 0,5 cm, przeszycie szwem stębnowym w odległości 1 cm od
krawędzi,
4. wymiary uszytej poszewki: szerokość = 40 cm, długość = 40 cm
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- wykończenie krótkich boków poszewki,
- wykończenie długich boków poszewki
oraz
przebieg wykonania poszewki.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.2. Podstawy krawiectwa pracownika pomocniczego
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje szwy maszynowe i określa ich
zastosowanie
8) charakteryzuje szwy maszynowe i określa ich
zastosowanie
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.3. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje sposoby wykonywania podstawowych
wyrobów odzieżowych
5) charakteryzuje podstawowe maszyny szwalnicze

8) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
przeznaczonym do ręcznego i maszynowego wykonywania
prostych wyrobów odzieżowych
8) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
przeznaczonym do ręcznego i maszynowego wykonywania
prostych wyrobów odzieżowych
8) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
przeznaczonym do ręcznego i maszynowego wykonywania
prostych wyrobów odzieżowych
8) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
przeznaczonym do ręcznego i maszynowego wykonywania
prostych wyrobów odzieżowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.4. Wykończanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2) dobiera i stosuje metody wykonywania obróbki parowocieplnej materiałów i wyrobów odzieżowych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.07.5. Wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
2) wykonuje czynności związane z szyciem podstawowych
wyrobów bieliźnianych
2) wykonuje czynności związane z szyciem podstawowych
wyrobów bieliźnianych
3) wykonuje prace związane z wykończeniem wyrobów
bieliźnianych
3) wykonuje prace związane z wykończeniem wyrobów
bieliźnianych

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje podstawowe szwy maszynowe na podstawie
opisu i symbolu szwu
3) dobiera szwy maszynowe do rodzaju materiału odzieżowego
i operacji technologicznej

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) określa kolejność wykonania podstawowych operacji
technologicznych na podstawie rysunków instruktażowych
3) dokonuje regulacji ściegu w podstawowych maszynach
szwalniczych
4) wskazuje przyczyny powstawania nieprawidłowego ściegu
podstawowej maszyny szwalniczej
3) stosuje odzież ochronną
4) używa przyborów, narzędzi oraz maszyn zgodnie z ich
przeznaczeniem
5) segreguje odpady poprodukcyjne
6) porządkuje stanowisko pracy w trakcie wykonywania
powierzonych zadań oraz po zakończeniu pracy

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dobiera parametry obróbki parowo-cieplnej w zależności od
rodzaju materiału odzieżowego

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera szwy maszynowe do rodzaju operacji technologicznej
2) łączy elementy wyrobów bieliźnianych przez zastosowanie
prostych szwów maszynowych
1) oczyszcza wyrób bieliźniany z pozostałości powstałych
w czasie produkcji
3) prasuje wyroby bieliźniane
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOD.07 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych mogą dotyczyć, np.:
1. Uszycie fartuszka gospodarczego.
2. Uszycia kompletu ściereczek kuchennych.
3. Skrócenia spódnicy.
4. Wykrojenia paska i wszycia paska do prostego wyrobu odzieżowego.
5. Montażu elementów spódnicy podstawowej.
6. Wszycia zamka.
7. Uszycia kieszeni nakładanej i naszycia na element wyrobu odzieżowego.
itd.
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