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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 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

MOD.08.

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

MOD.13.

Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych

2.2 Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych:
a. przygotowania surowców i półproduktów do wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,
b. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych,
c. wytwarzania i wykończania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych,
d. wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
2)
w zakresie kwalifikacji MOD.13. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów
włókienniczych:
a. wykonywania projektów plastycznych włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
b. sporządzania dokumentacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
c. wytwarzania i wykończania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
d. wykonywania prac związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych realizowane jest w
technikum o pięcioletnim okresie nauczania oraz w dwuletniej branżowej szkole II stopnia (BS II) po ukończeniu branżowej
szkoły I stopnia (BS II) w zakresie kwalifikacji MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów
dekoracyjnych.
Możliwe jest prowadzenie kształcenia zawodowego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności
zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Kwalifikacja MOD.08. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów
włókienniczych
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).

3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 MOD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2)
opisuje
źródła
i rodzaje zagrożeń występujących
4) określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
w środowisku pracy
występujące w środowisku pracy oraz sposoby
zapobiegania im
Przykładowe zadanie 1.
W oddziale chemicznej obróbki dekoracyjnych wyrobów włókienniczych z włókien naturalnych pracownicy narażeni są na
A.
B.
C.
D.

uszkodzenia wzroku.
uszkodzenia słuchu.
zatrucie szkodliwymi oparami.
zapylenie w pomieszczeniach.

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.1.2 MOD.08.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje właściwości fizykochemiczne włókien 1)
naturalnych i chemicznych (sztucznych i syntetycznych)
Przykładowe zadanie 2.
Do której grupy włókien należą włókna poliestrowe?
A.
B.
C.
D.

Naturalnych roślinnych.
Naturalnych zwierzęcych.
Chemicznych syntetycznych.
Chemicznych celulozowych.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
identyfikuje surowce włókiennicze ze względu na ich
pochodzenie

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje sposoby otrzymywania surowców, 3) opisuje sposoby otrzymywania surowców, półproduktów
i wyrobów włókienniczych w zależności od przeznaczenia
półproduktów i wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 3.
Do produkcji dzianiny z przeznaczeniem na wyroby bieliźniarskie, należy użyć nitek o
A.
B.
C.
D.

niskiej masie liniowej i wysokiej higroskopijności.
wysokiej masie liniowej i odporności na ścieranie.
wysokiej masie liniowej i wytrzymałych na rozerwanie.
niskiej masie liniowej i odpornych na światło słoneczne.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.02. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje parametry budowy wyrobów 1) opisuje parametry budowy liniowych
włókienniczych
włókienniczych

wyrobów

Przykładowe zadanie 4.
Podstawowym parametrem budowy nitki jest masa liniowa. Co oznacza zapis 1 tex?
A.
B.
C.
D.

Masę nitki o długości 1m
Długość nitki o masie 1g
Długość nitki o masie 1 kg
Masę nitki o długości 1 km

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.02. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje parametry budowy wyrobów 2) opisuje parametry budowy płaskich wyrobów
włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 5.
Z odcinka tkaniny o długości 15,0 cm wypruto nitkę, której długość po zmierzeniu pod obciążeniem wyniosła 17,5 cm.
Który parametr budowy tkaniny jest obliczany na podstawie tych danych?
A.
B.
C.
D.

Kurczliwość.
Wrobienie.
Gęstość.
Grubość.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.02. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje odpady powstałe podczas wytwarzania 3) wskazuje sposoby zagospodarowania odpadów
włókienniczych
wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 6.
Końcówki przędzy pozostałe w czasie wytwarzania wyrobów rękodzielniczych należy
A.
B.
C.
D.

posortować i przeznaczyć do dalszego przerobu.
wyrzucić do pojemników na śmieci.
zgromadzić i spalić.
zakopać w gruncie.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.02 Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i
4) stosuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach
urządzeń włókienniczych
technicznych
Przykładowe zadanie 7.
Cyfrą 1 na przedstawionym schemacie napędu krosna, oznaczony jest

A.
B.
C.
D.

pasek klinowy.
koła zębate.
silnik.
wał.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.02. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Efekt kształcenia
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) rozróżnia maszyny i urządzenia włókiennicze do
2) wskazuje maszyny i urządzenia włókiennicze do
wytwarzania określonego wyrobu włókienniczego
wytwarzania płaskich wyrobu włókienniczego
w zależności od techniki wytwarzania
Przykładowe zadanie 8.
Wskaż maszynę do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych, której schemat przedstawiony jest na rysunku.
A.
B.
C.
D.

Przędzarka obrączkowa.
Skręcarka obrączkowa.
Rozciągarka.
Łączniarka.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.02. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje części maszyn i urządzeń 2) identyfikuje części maszyn i urządzeń włókienniczych do
wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 9.
Element budowy krosna oznaczony na rysunku strzałką to
A.
B.
C.
D.

przedpiersień.
nicielnica.
przewał.
płocha.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.02. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Efekt kształcenia
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
wskazuje
program
komputerowy do wykonywanie zadań
9) wykorzystuje programy komputerowe wspomagające
zawodowych
wykonywanie zadań zawodowych
Przykładowe zadanie 10.
Który z wymienionych programów komputerowy umożliwi wykonywanie rysunków splotów tkackich?
A.
B.
C.
D.

Excel
Word
Flash
Corel

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.1.3 MOD.08.3. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.3. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) klasyfikuje rodzaje wyrobów rękodzielniczych tkanych i
haftowanych
Przykładowe zadanie 11.
Hafty typu „gipiura” wytwarzane są
A.
B.
C.
D.

Uczeń (zdający):
3) rozróżnia rodzaje i techniki haftów

na krośnie ręcznym.
techniką wytrawiania.
techniką przeszywania.
na maszynie bobinetowej.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.3. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4)
prezentuje
właściwości
użytkowe
wyrobów 2) uzasadnia wpływ parametrów budowy nitek na
rękodzielniczych tkanych i haftowanych
właściwości użytkowe wyrobów rękodzielniczych tkanych
i haftowanych
Przykładowe zadanie 12.
Która właściwość tkaniny ulegnie zmianie, jeśli zmieni się masę liniową nitek i splot tkaniny?
A.
B.
C.
D.

Odporność na światło.
Odporność wybarwień.
Odporność na ścieranie.
Odporność na zabrudzenia.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.3. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) określa parametry budowy wyrobów rękodzielniczych 2) oblicza parametry budowy rękodzielniczych wyrobów
tkanych i haftowanych
tkanych i haftowanych
Przykładowe zadanie 13.
Wartość masy powierzchniowej gobelinu o wymiarach 100 x 200 cm i masie 1,5 kg, wynosi
A.
B.
C.
D.

500 g/m2
750 g/m2
1000 g/m2
1500 g/m2

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.3. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje rysunki splotów tkackich zasadniczych oraz 1) wykonuje rysunki schematyczne splotów tkackich
splotów tkackich pochodnych od zasadniczych
zasadniczych i splotów tkackich pochodnych od
zasadniczych
Przykładowe zadanie 14.
Którym splotem wykonana jest tkanina, jeśli jej parametry wynoszą: Ro=2, so=1, Rw=2, sw=1, gdzie: Ro, Rw - raport osnowy
i wątku, so, so – skok osnowy i wątku?
A.
B.
C.
D.

Skośnym.
Atłasowym.
Płóciennym.
Satynowym.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.3 Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) przygotowuje krosno rękodzielnicze oraz artykuły 2) rozpoznaje artykuły pomocnicze do wykonywania tkanych
pomocnicze do
wytworzenia tkanych wyrobów wyrobów rękodzielniczych
rękodzielniczych
Przykładowe zadanie 15.
Na przedstawionym filmie, do rozprowadzania nitek na ręcznej snowarce pionowej, rękodzielnik używa
A. przepustki.
B. grzebienia.
C. igielnicy.
D. ryganu.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.3. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do wykonania 1) rozróżnia rodzaje narzędzi
rękodzielniczego wyrobu haftowanego
rękodzielniczego wyrobu haftowanego
Przykładowe zadanie 16.
Igły z dużym uchem i gładkim tępym końcem, używane do haftowania wstążkami jedwabnymi to igły
A.
B.
C.
D.

do

wykonania

kilimowe.
krawieckie.
gobelinowe.
dziewairskie.

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.1.4 MOD.08.4. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.4. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje sploty dzianin i wyrobów koronkarskich
2) rozróżnia rodzaje splotów tkackich
Przykładowe zadanie 17.
Który rodzaj splotu dziewiarskiego przedstawiony jest na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Lewoprawy.

Dwuprawy.
Sukno.
Trykot.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.4. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Efekt kształcenia
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) rozróżnia maszyny, narzędzia oraz przybory do 2) dobiera maszyny, narzędzia i przybory do wykonywania
dzianych wyrobów rękodzielniczych
wykonywania wyrobów dzianych i koronkarskich
Przykładowe zadanie 18.
Wskaż zastosowanie szczoteczek zamocowanych przy głowicy szydełkarki płaskiej ręcznej.
A.
B.
C.
D.

Podawanie nitki na igły.
Otwieranie języczków igieł.
Zamykanie języczków igieł.
Odbieranie utworzonej dzianiny.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.4. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) wykonuje rękodzielnicze wyroby dziane i koronkarskie
2) przygotowuje artykuły pomocnicze do wytwarzania
określonego rękodzielniczego wyrobu dzianego
i koronkarskiego
Przykładowe zadanie 19.
Który rodzaj koronek wytwarzany jest przy użyciu artykułu przedstawionego na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Igłowe.
Klockowe.
Szydełkowe.
Łańcuszkowe.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.4. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4)
oblicza
koszty
wytwarzania
dzianego i koronkarskiego
11) sporządza kalkulację kosztów wytwarzania dzianych i
wyrobu
rękodzielniczego
koronkarskich wyrobów rękodzielniczych
Przykładowe zadanie 20.
Masa wykonanej dzianiny wynosi 5 kg, straty przy jej wykonaniu stanowią 10%. Ile zapłaci rękodzielnik za przędzę do
wykonania zamówienia, jeżeli 1 kg przędzy kosztuje 30,00 zł?
A.
B.
C.
D.

100,00 zł
150,00 zł
165,00 zł
200,00 zł

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.5 MOD.08.5. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.5. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) określa rodzaje uszkodzeń włókienniczych wyrobów 1) rozróżnia rodzaje uszkodzeń włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych
dekoracyjnych
Przykładowe zadanie 21.
Przedstawiony na rysunku błąd w dzianinie to
A.
B.
C.
D.

blizna.
zwężenie.
lecące oczka.
nierównomierność oczek.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.5. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje metody renowacji i konserwacji 3) dobiera metody konserwacji włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Przykładowe zadanie 22.
Którą metodę konserwacji zaleca się do wyrobów wykonanych z wełny przeznaczonych na ubiory?
A.
B.
C.
D.

Prasować w temp. 200 0C.
Prać w wodzie o temp. 40 0C.
Prać w pralce z wirowaniem.
Bielić związkami wydzielającymi chlor.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.5. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Efekt kształcenia
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje czynności związane z naprawą, 3) dobiera metodę naprawy , renowacji lub konserwacji do
renowacją i konserwacją włókienniczych wyrobów określonego włókienniczego wyrobu dekoracyjnego
dekoracyjnych
Przykładowe zadanie 23.
Jednym ze sposobów zlikwidowania dziury w gobelinie powstałej na skutek rozdarcia, jest
A.
B.
C.
D.

cerowanie.
fastrygowanie.
naszycie kolorowej tkaniny.
zszycie ściegiem dzierganym.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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3.1.6 MOD.08.6. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.6. 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

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) p r o c e s ó w i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) ś w i a d c z o n y c h usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Który wyrób zalicza się do rękodzieła tekstylnego?
A.
B.
C.
D.

Macramé.
Jewellery.
Glass.
Bowl.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.6. 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
Przykładowe zadanie 25.
Na rysunku przedstawiony jest proces
A.
B.
C.
D.

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

yarn production.
fabric manufacture.
knitwear production.
nonwoven fabric production.

Odpowiedź prawidłowa: C.

15

3.1.7 MOD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem
odpowiednio do sytuacji

Przykładowe zadanie 26.
Spośród wymienionych przykładów wskaż, właściwy sposób radzenia sobie ze stresem.
A.
B.
C.
D.

Hobby.
Używki.
Agresja.
Ucieczka.

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

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

W krośnie urwana ramka nicielnicowa zerwała kilkanaście nitek osnowowy. Napraw krosno rękodzielnicze wyposażone
w mechanizm nicielnicowy. Wymień zerwane cięgno, na którym była zawieszona ramka nicielnicowa. Zrywy osnowowe usuń zgodnie
z warunkami technologicznymi tkaniny zawartymi w Karcie krosna.
Po zakończeniu naprawy krosna zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do oceny tego etapu pracy.
Następnie utkaj odcinek tkaniny o długości 15 cm.
Po zakończeniu pracy wyrównaj ramki nicielnicowe (zamknij przesmyk) i pozostaw krosno do oceny.
Wszystkie informacje niezbędne do wykonania zadania oraz tabele znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Karta krosna
Lp.

Nazwa parametru

1.

Uproszczony rysunek
dyspozycyjny tkaniny

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Masa liniowa przędzy osnowowej
Masa liniowa przędzy wątkowej
Gęstość wątku
Numer płochy
Szerokość tkaniny w płosze
Liczba nitek w osnowie
Szerokość tkaniny

Jednostki

Wartość

Tt
Tt
nitek/10cm
szczelin/10cm
[cm]
nitek
[cm]

~30tex x 3
~280tex
80
40
80
640
76

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne surowce, materiały i narzędzia,
zgodnie z przepisami bhp i p.poż., pracując w odzieży roboczej.
Czas wykonania zadania 150 minut.
Ocenie podlegać będą dwa rezultaty:
- naprawione krosno rękodzielnicze,
- utkana tkanina o długości 15 cm,
oraz
- przebieg przygotowania krosna rękodzielniczego do tkania.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) stosuje środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

Uczeń (zdający):
2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju
wykonywanych prac

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.08.3. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

10) przygotowuje krosno rękodzielnicze oraz
artykuły pomocnicze do wytworzenia tkanych
wyrobów rękodzielniczych

1) dobiera osnowę i wątek do ręcznego i maszynowego
wytworzenia tkanych wyrobów rękodzielniczych
3) dobiera artykuły pomocnicze do wykonywania tkanych
wyrobów rękodzielniczych
5) montuje elementy krosna do tkania ręcznego

12) wykonuje i wykończa rękodzielnicze
wyroby tkane i haftowane

1) stosuje różne techniki do wykonania tkanego
rękodzielniczego wyrobu zgodnie z założeniami projektu

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOD.08. Wykonywanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych
wyrobów dekoracyjnych np.:
- przygotowanie nawojów osnowowych i wątkowych, motków oraz innych nawojów nitek do wytwarzania płaskich wyrobów
włókienniczych sposobem rękodzielniczym,
- wykonywanie prac przygotowawczych do ręcznego wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych,
- wykończanie tkanin dekoracyjnych i wyrobów dziewiarskich,
- wykonywania renowacji i konserwacji wyrobów dekoracyjnych,
- sporządzanie kalkulacji kosztów wytwarzania rękodzielniczych wyrobów włókienniczych oraz konserwacji i renowacji tych
wyrobów.
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Kwalifikacja. MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych
3.3 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1 MOD. 13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
2)opisuje źródła i rodzaje zagrożeń występujących
występujące w środowisku pracy oraz sposoby
w środowisku pracy
zapobiegania im
Przykładowe zadanie 1.
W zakładzie włókienniczym wyposażonym w krosna czółenkowe największym zagrożeniem dla pracowników jest
A.
B.
C.
D.

pole elektromagnetyczne.
pyły przemysłowe.
wibracje.
hałas.

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.3.2 MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.2 Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje właściwości fizykochemiczne włókien
naturalnych i chemicznych (sztucznych i syntetycznych)

Uczeń (zdający):
1) identyfikuje surowce włókiennicze ze względu na ich
pochodzenie

Przykładowe zadanie 2.
Greża, należy do grupy włókien
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

syntetycznych.
zwierzęcych.
mineralnych.
roślinnych.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)opisuje parametry budowy liniowych wyrobów
3) charakteryzuje parametry budowy wyrobów
włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 3.
Masa liniowa nitki jedwabiu poliestrowego o wartości 100 dtex, po przeliczeniu na jednostkę tex wynosi
A. 1 tex
B. 10 tex
C. 100 tex
D. 1000 tex
Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) opisuje przebieg procesu wytwarzania wyrobów liniowych
4) charakteryzuje procesy wytwarzania wyrobów
w zależności od rodzaju surowca włókienniczego
włókienniczych
Przykładowe zadanie 4.
W przędzeniu rotorowym (bezwrzecionowym) pomijany jest proces
A.
B.
C.
D.

czesania.
zgrzeblenia.
rozciągania taśm.
przędzenia wstępnego.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) opisuje przebieg procesu wytwarzania wyrobów płaskich
4) charakteryzuje procesy wytwarzania wyrobów
w zależności od rodzaju surowca włókienniczego
włókienniczych
Przykładowe zadanie 5.
Który rodzaj koronki wykonany jest techniką przedstawioną na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Siatkowy.
Klockowy.
Szydełkowy.
Czółenkowy.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2)
wskazuje
maszyny
i urządzenia do wytwarzania
7) rozróżnia maszyny i urządzenia włókiennicze do
płaskich
wyrobów
włókienniczych
w zależności od
wytwarzania określonego wyrobu włókienniczego
techniki wytwarzania
Przykładowe zadanie 6.

Która maszyna dziewiarska przedstawiona jest na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Falowarka.
Osnowarka.
Szydełkarka płaska.
Szydełkarka cylindryczna.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) identyfikuje części maszyny i urządzenia włókienniczych
8) charakteryzuje części maszyn i urządzeń
do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 7.
W której maszynie znajduje się część wytwarzająca filc, przedstawiona na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Suszarka.
Snowarka.
Folowarka.
Łączniarka.

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.3.3 MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów 3) dobiera metodę badania parametrów wyrobów
włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 8.
Od której wartości masy liniowej przędzy, zależy zastosowanie metody pasemkowej lub odcinkowej przy jej wyznaczaniu?
A.
B.
C.
D.

500 tex
1000 tex
2000 tex
5000 tex

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2)
wybiera
aparaturę
do
badania parametrów budowy
3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców
i właściwości użytkowych surowców i wyrobów
i wyrobów włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 9.
Który zestaw przyrządów należy zastosować do wyznaczenia dojrzałości włókien bawełny?
A.
B.
C.
D.

Waga torsyjna, igła preparacyjna, grzebień, szkiełka mikroskopowe, mikroskop.
Waga kątowa, mikroskop, igła preparacyjna, szkiełka mikroskopowe, grzebień.
Waga torsyjna, szkiełka mikroskopowe, grubościomierz.
Waga kątowa, mikroskop, zrywarka.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) ustala warunki przeprowadzania pomiarów parametrów
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych
strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych
i użytkowych wyrobów włókienniczych
Przykładowe zadanie 10.
Ile wynosi wartość obciążenia wstępnego przędzy o masie liniowej 100tex, które trzeba zastosować podczas pomiaru
wytrzymałości na rozciąganie?
A.
B.
C.
D.

10 ± 1 cN
50 ± 1 cN
50 ± 10 cN
100 ± 10 cN

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) określa wskaźniki wyznaczane podczas opracowywania
5) opracowuje wyniki badań laboratoryjnych
wyników badań laboratoryjnych
Przykładowe zadanie 11.
Podczas opracowywania wyników pomiaru liczby skrętu przędzy wyznacza się
A.
B.
C.
D.

średnią liczbę skrętu na 1 m, kierunek skrętu, współczynnik skrętu.
wskaźnik zrównoważenia skrętu na 1m, kierunek skrętu
średnią liczbę skrętu na 0,5 m, kierunek skrętu.
współczynnik skrętu.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) oblicza wskaźniki badań laboratoryjnych zgodnie
5) opracowuje wyniki badań laboratoryjnych
z zasadami
Przykładowe zadanie 12.
Ile wynosi wartość mediany w następującym zbiorze wartości: 10; 8; 5; 7; 9?
A.
B.
C.
D.

5
6
7
8

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) określa właściwości konfekcyjne wyrobów włókienniczych 1) klasyfikuje właściwości konfekcyjne wyrobów
włókienniczych
Przykładowe zadanie 13.
Która właściwość ma najbardziej istotny wpływ na proces konfekcjonowania tkaniny?
A.
B.
C.
D.

Ciepłochronność.
Wodoodporność.
Higroskopijność.
Śliskość.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje właściwości higieniczne, estetyczne
8) określa właściwości higieniczne, estetyczne i
i wytrzymałościowe wskazanych wyrobów
wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych
włókienniczych
Przykładowe zadanie 14.
Łatwość usuwania brudu z tkaniny należy do grupy właściwości
A.
B.
C.
D.

estetycznych.
higienicznych.
konfekcyjnych.
wytrzymałościowych.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) porównuje wyroby włókiennicze o różnych
8) określa właściwości higieniczne, estetyczne
właściwościach higienicznych, estetycznych
i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych
i wytrzymałościowych
Przykładowe zadanie 15.
Które właściwości charakteryzują tkaniny dekoracyjne z włókien poliestrowych.
A.
B.
C.
D.

Wysoka higroskopijność.
Niska odporność na tarcie
Niska odporność na działanie promieni słonecznych.
Wysoka odporność na działanie promieni słonecznych.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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3.3.4 MOD.13.4. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie
procesów ich wytwarzania
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.4. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2)
rozróżnia
techniki
wykonania
włókienniczych wyrobów
3) rozpoznaje surowce i techniki wykonania włókienniczych
dekoracyjnych
wyrobów dekoracyjnych
Przykładowe zadanie 16.
W wyniku przeszycia ściegiem łańcuszkowym lub trykotowym (za pomocą osnowy wiążącej) nałożonych na siebie nitek
osnowy i wątku powstaje
A.
B.
C.
D.

przędzina gładka.
włóknina igłowana.
przędzina pętelkowa.
włóknina przeszywana.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.4. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) opracowuje koncepcję zastosowania włókienniczych
1) określa zastosowanie włókienniczych wyrobów
wyrobów dekoracyjnych do określonego wnętrza lub obiektu dekoracyjnych
Przykładowe zadanie 17.
Którą nazwę handlową nosi tkanina używana do dekoracji stołu?
A.
B.
C.
D.

Sztuks.
Drelich.
Kaszmir.
Adamaszek.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.4. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania

Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
7) wykonuje rysunki splotów stosowanych we
włókienniczych wyrobach dekoracyjnych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje sploty stosowane we włókienniczych
wyrobach dekoracyjnych

Przykładowe zadanie 18.
Na rysunku przedstawiony jest splot
A.
B.
C.
D.

skośny wątkowy.
skośny osnowowy.
satynowy wątkowy.
atłasowy osnowowy.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.4. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich
wytwarzania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
9)dobiera metody wytwarzania włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych

Uczeń (zdający):
2) dobiera parametry liniowych wyrobów włókienniczych
zastosowanych do wytworzenia wyrobu dekoracyjnego.

Przykładowe zadanie 19.
Które właściwości powinny charakteryzować nitkę przeznaczoną do wytwarzania dzianin bieliźniarskich?
A.
B.
C.
D.

Niska masa liniowa, wysoka higroskopijność.
Wysoka masa liniowa, wysoka odporność na ścieranie.
Wysoka masa liniowa, wysoka wytrzymałość na rozerwanie.
Niska masa liniowa, wysoka odporność na światło słoneczne.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Organiz
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3.3.5 MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1)ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń

Uczeń (zdający):
1)rozróżnia elementy zespołów maszyn i urządzeń

Przykładowe zadanie 20.
Który rodzaj przekładni zastosowany jest w kołowrotku przedstawionym na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Ciernej.
Zębatej.
Linowej.
Łańcuchowej.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Jednostka efektów kształcenia:

MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje maszyny i urządzenia do wytwarzania
1) identyfikuje maszyny i urządzenia do wytwarzania
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych zgodnie z
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
założeniami technicznym i technologicznymi
Przykładowe zadanie 21.
Na filmie przedstawione jest krosno
A. chwytakowe.
B. żakardowe.
C. rapierowe.
D. dyszowe.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.5. Organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5)kontroluje przebieg procesu technologicznego zgodnie z
3)prowadzi bieżącą kontrolę zgodności wytwarzanego
dokumentacją techniczno-technologiczną
wyrobu z dokumentacją techniczno-technologiczną
Przykładowe zadanie 22.
Ile nici powinna mieć osnowa przewleczona przez płochę o Npł =100 i długości 160 cm, zgodnie przedstawionym rysunkiem
dyspozycyjnym?

A.
B.
C.
D.

400 nici
800 nici
1600 nici
3200 nici

Odpowiedź prawidłowa: D.
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3.3.6 MOD.13.6. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.14.6. 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
Przykładowe zadanie 23.
What type of toll is shown in the picture?

A.
B.
C.
D.

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

Obręcze.
Szydełko.
Ramka tkacka.
Druty dziewiarskie.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
MOD.14.6. 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
Przykładowe zadanie 24.
Którą nazwę nosi maszyna do produkcji tkanin?

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

A. Loom.
B. Combe.
C. Twister.
D. Stretcher.
Odpowiedź prawidłowa: A

30

3.3.7 MOD.13.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:

MOD.13.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1)identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne

Przykładowe zadanie 25.
Przykładem sygnału w komunikacji werbalnej jest
A.
B.
C.
D.

wyraz twarzy.
kontakt wzrokowy.
dystans przestrzenny.
słowny przekaz informacji.

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.3.8 MOD.13.8. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje zakres umiejętności i kompetencji członków
zespołu

Przykładowe zadanie 26.
Jeżeli przełożony pozostawia swojemu zespołowi całkowitą swobodę w planowaniu, podziale pracy i metodach realizacji,
zadań to jego styl kierowania zespołem należy do systemu
A.
B.
C.
D.

demokratycznego.
autokratycznego.
przywódczego
liberalnego.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Odpowiedzi do przykładowych zadań testowych: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A, 6-D, 7-C, 8-C, 9-A, 10-C, 11-A, 12-D, 13-D,
14-B, 15-D, 16-A, 17-D, 18-B, 19-A, 20-C, 21-B, 22-D, 23-C, 24-A, 25-D, 26-D.
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3.4

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Opracuj dokumentację tkaniny dekoracyjnej na podstawie Opisu tkaniny, Rysunku próbki tkaniny oraz podanych Wyników pomiarów
długości i masy pasemek. Na ich podstawie wykonaj rysunek splotu tkaniny. Uzupełnij dane w tabeli Analiza tkaniny dekoracyjnej
i Parametry budowy tkaniny. Następnie korzystając z danych z tabeli Aparaty i urządzenia pomiarowe uzupełnij dane w tabeli
Badania materiałów włókienniczych.
Wyniki obliczeń podaj z dokładnością do jedności.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz tabele do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Opis tkaniny
Na krośnie rękodzielniczym wykonana została tkanina o długości 250 cm i szerokości 150 cm. Splot tkaniny został przedstawiony
na Rysunku próbki tkaniny. Na wątek i osnowę użyto tych samych nitek. W celu wyznaczenia masy liniowej nitek wykonano jej
pomiary metodą pasmową. Nitki zostały wykonane z surowca, który składa się z miękkich włókien o przekroju poprzecznym
zbliżonym do koła. Podczas próby spalania w płomieniu, włókno wydziela zapach palonych włosów, a popiół tworzy ciemną
spieczoną kuleczkę, szorstką przy roztarciu.
Gęstość osnowy z której wyprodukowano tkaninę wynosi 120 nitek na 10 cm, a gęstość wątku 40 nitek na 10 cm.
Wrobienie wątku w tkaninie surowej Ww =5%, a osnowy Wo = 3%.
Długość tkaniny w procesie wykończenia zmniejszyła się do 242 cm, a jej szerokość do146 cm.
Masa tkaniny zmniejszyła się z 3,0 kg do 2,6 kg.

Rysunek próbki tkaniny

Bawełna

Rodzaj surowca

Len
Wełna

Jedwab naturalny

Próba palenia włókien

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Spalanie
Pali się szybko, jasnym płomieniem, po spaleniu żarzy się
Wydziela zapach palonego papieru
Pozostałości to jasnoszary popiół
Pali się szybko, jasnym płomieniem, po spaleniu żarzy się
Wydziela zapach palonego papieru
Pozostałości to jasnoszary popiół
Pali się małym, gasnącym płomieniem, sprawia wrażenie, jakby wrzało
podczas palenia
Wydziela zapach palonych włosów
Popiół tworzy ciemną spieczoną kuleczkę, szorstką przy roztarciu
Pali się powoli, małym, drżącym płomieniem.
Wydziela zapach palonych włosów.
Po spaleniu pozostaje czarna, krucha, bezkształtna masa dająca się
rozetrzeć.
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Aparaty i urządzenia pomiarowe
Nazwa aparatu/urządzenia

Lp.
1.

Motowidło

2.

Biurety

3.

Sprawdzian pasmowy

4.

Waga analityczna

5.

Waga techniczna

6.

Waga kątowa

7.

Skrętomierz

8.

Igła preparacyjna

9.

Lupa tkacka

10.

Stoper

11.

Cylinder miarowy

12.

Łaźnia wodna

13.

Zrywarka

14.

Noposkop

15.

Tabliczki kontrastowe czarne

16.

Nożyczki

17.

Penetrometr

18.

Bęben do odmierzania odcinków taśmy

19.

Gilotyna

20.

Palnik gazowy

21.

Naczynie wagowe

22.

Przymiar metalowy z podziałką

23.

Aparat do wyznaczania przepuszczalności powietrza

24.

Wzorzec oceny stopnia czystości przędzy

25.

Skrętomierz

Wzory do obliczeń

Masa liniowa nitki

Tt =

1000 ×m
l

[tex]

gdzie:
m - masa pasemek wyrażona w gramach,
l - długość pasemek wyrażona w metrach
Mp= [go(100+wo)Tto + gw(100+ww)Ttw]10-4 [ g/m2]

gdzie:
Masa powierzchniowa tkaniny

go - gęstość osnowy nitek/10 cm
gw - gęstość wątku nitek/10 cm
wo - wrobienie osnowy %
ww - wrobienie wątku %

Tto - masa liniowa przędzy osnowowej [tex]

Ttw - masa liniowa przędzy wątkowej [tex]
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Skurcz tkaniny w kierunku osnowy wyrażony
w procentach

gdzie:

Skurcz tkaniny w kierunku wątku wyrażony
w procentach

𝑍𝑍𝑜𝑜 =

𝑙𝑙𝑠𝑠 − 𝑙𝑙𝑤𝑤
× 100%
𝑙𝑙𝑠𝑠

Zo – skurcz tkaniny w kierunku wątku [%]
ls – długość tkaniny surowej [cm]
lw – długość tkaniny wykończonej [cm]
𝑏𝑏𝑠𝑠 − 𝑏𝑏𝑤𝑤
𝑍𝑍𝑤𝑤 =
× 100%
𝑏𝑏𝑠𝑠

gdzie:

ZW – skurcz tkaniny w kierunku osnowy [%]
bs – szerokość tkaniny surowej [cm]

bw –szerokość tkaniny wykończonej [cm]

Gęstość osnowy w tkaninie wykończonej

Gęstość wątku w tkaninie wykończonej

Ubytek masy tkaniny

gdzie:

𝑔𝑔ʹ𝑜𝑜 = 𝑔𝑔𝑜𝑜 ×

𝑏𝑏𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
[
]
𝑏𝑏𝑤𝑤 10 𝑐𝑐𝑐𝑐

g’o – gęstość osnowy w tkaninie wykończonej [nitek/10cm]
go – gęstość osnowy [nitek/10cm]
bs – szerokość tkaniny surowej [cm]
bw – szerokość tkaniny wykończonej [cm]

gdzie:

𝑔𝑔ʹ 𝑤𝑤 = 𝑔𝑔𝑤𝑤 ×

𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
�
�
𝑙𝑙𝑤𝑤 10 𝑐𝑐𝑐𝑐

g’w – gęstość wątku w tkaninie wykończonej [nitek/10cm]
gw – gęstość wątku [nitek/10cm]
ls – długość tkaniny surowej [cm]
lw – długość tkaniny wykończonej [cm]

gdzie:

𝑈𝑈𝑔𝑔 =

𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡
× 100%
𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡

Ug – ubytek masy tkaniny [%]
Gts – masa tkaniny surowej [kg]
Gtw – masa tkaniny wykończonej [kg]

Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- analiza tkaniny dekoracyjnej,
- parametry budowy tkaniny,
- badania materiałów włókienniczych.
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Nr pasemka
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Średni wynik

Wyniki pomiarów długości i masy pasemek
Masa pasemka w [g]
Długość przędzy w pasemku w [mm]
mi
ls
4,07
100300
3,59
100100
3,93
100300
4,08
100000
3,85
100100
4,06
100200
4,11
100100
4,11
100100
4,14
100100
4,12
100200
m = …….
l = ………

Analiza tkaniny dekoracyjnej
Parametr

L.p.

Opis
Tto

1.

Masa liniowa nitki

2.

Rodzaj surowca, z którego wykonana jest
nitka
(na podstawie tableli. Próba palenia włókien)

3.
4.

Liczba nitek osnowy w tkaninie
mo
Skurcz tkaniny w kierunku osnowy wyrażony
w procentach
Zo

5.

Skurcz tkaniny w kierunku wątku wyrażony
w procentach
Zw

6.

Gęstość osnowy

7.

Gęstość osnowy w tkaninie wykończonej
g’o

8.

Gęstość wątku w tkaninie wykończonej
g’w

9.

Ubytek masy tkaniny w procesie
wykończenia wyrażony w procentach
Ug

10.

Masa powierzchniowa tkaniny Mp

go
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Parametry budowy tkaniny
Rysunek raportu splotu

Wyróżnik splotu:

Parametry splotu:

so = ………

- skok osnowowy

so

- skok wątkowy

sw

sw = ………

- raport osnowowy

Ro

Ro = …….

-raport wątkowy

Rw

Rw = …….

Badania materiałów włókienniczych
Lp

Badany parametr

Aparat/urządzenie potrzebne do wykonania pomiaru

Nitka
1.
Masa liniowa nitki
2.

Skręt nitki

3.

Wytrzymałość nitki na
rozciąganie

4.

Stopień czystości nitki

Tkanina
5.
Gęstość nitek
6.
Wrobienie nitek
7.
Wytrzymałość tkaniny na
rozerwanie
8.

Masa powierzchniowa

9.

Przepuszczalność powietrza
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.2. Podstawy wytwarzania wyrobów włókienniczych

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

1) charakteryzuje właściwości fizykochemiczne
włókien naturalnych i chemicznych (sztucznych
i syntetycznych)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

3) rozpoznaje rodzaje włókien naturalnych,
sztucznych i syntetycznych

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.3. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania
2) wybiera aparaturę do badania parametrów
surowców i wyrobów włókienniczych
budowy i właściwości użytkowych surowców
i wyrobów włókienniczych
5) opracowuje wyniki badań laboratoryjnych

2) oblicza wskaźniki badań laboratoryjnych zgodnie
z zasadami

Jednostka efektów kształcenia:
MOD.13.4. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) wykonuje rysunki splotów stosowanych
1) rozpoznaje sploty stosowane we włókienniczych
wyrobach dekoracyjnych
we włókienniczych wyrobach dekoracyjnych
3) określa zasady wykonywania rysunków splotów
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji MOD.13. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania
włókienniczych wyrobów dekoracyjnych np.:
- charakterystyka parametrów budowy wyrobów włókienniczych,
- opracowanie dokumentacji projektowej włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
- dobór metod wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
- rozpoznawanie nieprawidłowości przebiegu procesu wykonywania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
- dobór sposobów usuwania błędów powstałych w procesie technologicznym,
- ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz kontroli poprawności ich działania.
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