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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 zdobnik ceramiki wyodrębniono jedną kwalifikację:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

AAA.02

Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie zdobnik ceramiki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
1)
2)
3)
4)

przygotowania do zdobienia wyrobów ceramicznych;
zdobienia ceramiki;
wykonywania modeli i form do produkcji wyrobów ceramicznych;
formowania, suszenia i wypalania półfabrykatów ceramicznych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Kształcenie w zawodzie zdobnik ceramiki realizowane jest w ramach eksperymentu pedagogicznego w branżowej szkole I stopnia
o okresie kształcenia 3 lat.
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3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań
Kwalifikacja AAA.02 Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
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).

3.1.1 AAA 02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) określa zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce

Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje zadania instytucji i służb zajmujących się
ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną
środowiska;

Przykładowe zadanie 1.
Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy ponosi
A.
B.
C.
D.

organizacja związkowa działająca w zakładzie pracy.
inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
społeczny inspektor pracy.
pracodawca.

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.1.2 AAA 02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia etapy procesu technologicznego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) wskazuje i rozróżnia etapy: rozdrabnianie i mielenie
surowców, mieszanie składników masy, odżelazianie mas,
odwadnianie gęstw, odpowietrzanie mas plastycznych,
przygotowanie gęstw odlewniczych, formowanie wyrobów,
suszenie wyrobów, zdobienie wyrobów, szkliwienie wyrobów,
wypalanie wyrobów, sortowanie;

Przykładowe zadanie 2.
Wypalanie na biskwit prowadzi się
A.
B.
C.
D.

po szkliwieniu.
przed szkliwieniem.
po wypalaniu ostrym.
po nałożeniu dekoracji.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) określa właściwości i zastosowanie surowców do
zdobienia

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) wskazuje i określa właściwości surowców do przygotowania
szkliw ceramicznych

Przykładowe zadanie 3.

Do sporządzenia szkliwa kolorowego o barwie czerwonej wypalanego w atmosferze redukcyjnej należy zastosować
A. Cr2O3
B. Fe2O3
C. CuO
D. Sb2O3
Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) pobiera próbki surowców i półproduktów do oceny
ich jakości

Uczeń (zdający):
1) wymienia i stosuje metody pobierania próbek surowców oraz
półfabrykatów w celu określenia ich właściwości;

Przykładowe zadanie 4.
Część partii surowca pobrana jednorazowo z jednego miejsca partii to próbka
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

ogólna.
zbiorcza.
pierwotna.
analityczna.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje na podstawie receptur do zdobienia
półprodukty

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) rozróżnia metody zdobienia półproduktów ceramicznych;

Przykładowe zadanie 5.
Która z technik nie jest stosowana do wykonania dekoracji w formie reliefu wypukłego?
A.
B.
C.
D.

Naklejanie na powierzchnię półproduktu ceramicznego wzoru ukształtowanego z masy ceramicznej.
Nanoszenie na powierzchnię półproduktu ceramicznego za pomocą pędzla wzoru z rzadkiej gliny.
Odlewanie czerepów wyrobów w formach gipsowych z wypukłymi wzorami reliefu.
Odlewanie czerepów wyrobów w formach gipsowych z wklęsłymi wzorami reliefu.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) przygotowuje i organizuje stanowisko pracy

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) przygotowuje i rozróżnia narzędzia potrzebne w pracy na
określonym stanowisku;

Przykładowe zadanie 6.
Na rysunku przedstawiono pędzle do malowania linii i obwódek w następującej kolejności
A.
B.
C.
D.

płaski, miotełka, ukośny, spiczasty.
płaski, ukośny, miotełka, spiczasty.
miotełka, płaski, spiczasty ukośny.
miotełka, płaski, ukośny, spiczasty.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) dobiera narzędzia do wykonywania zdobień

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje narzędzi oraz dobiera odpowiednie do
wykonywanych zadanych zdobień na wyrobach ceramicznych;

Przykładowe zadanie 7.
Do wykonania obwódek należy użyć
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

pistoletu natryskowego.
szablonu malarskiego.
stempla gumowego.
krążka malarskiego.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) korzysta z instrukcji i dokumentacji technologicznej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) rozpoznaje i korzysta z dokumentacji technologicznej
stosowanej w zakładach ceramicznych;

Przykładowe zadanie 8.
Które etapy procesu technologicznego przedstawia zamieszczony fragment dokumentacji
technologicznej?
A. rozdrabnianie surowców, przygotowanie masy plastycznej, formowanie przez
toczenie.
B. rozdrabnianie surowców, przygotowanie masy półsuchej, formowanie przez
toczenie.
C. rozdrabnianie surowców, przygotowanie masy lejnej, formowanie przez toczenie.
D. rozdrabnianie surowców, przygotowanie masy lejnej, formowanie przez prasowanie.
Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) rozpoznaje wady surowców i półfabrykatów

Uczeń (zdający):
3) określa przyczyny powstawania wad w wyrobach
ceramicznych;

Przykładowe zadanie 9.
Przyczyną pęknięć włoskowatych jest
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

za cienka warstwa szkliwa.
za wolne studzenie wyrobów.
zanieczyszczenia masy lub szkliwa.
różnica współczynników rozszerzalności szkliwa i czerepu.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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3.1.3 AAA 02.3 Zdobienie ceramiki
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.3 Zdobienie ceramiki
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia techniki i style zdobnicze

Uczeń (zdający):
1) wskazuje metody zdobienia półproduktów ceramicznych;

Przykładowe zadanie 10.
Która technika zdobnicza polega na nacinaniu wzoru w warstwie angoby w celu odkrycia czerepu?
A.
B.
C.
D.

Barbotino.
Pastelaż.
Moletaż.
Sgraffito.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.3 Zdobienie ceramiki
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje typy wyrobów ceramicznych;
2) określa różne technologie produkcji ceramiki: gres,
gres techniczny, monoporoza, monoccottura,
biccottura, porcelana, porcelit, kamionka, fajans,
majolika
Przykładowe zadanie 11.
Zamieszczony w ramce opis przedstawia proces produkcji
A.
B.
C.
D.

fajansu.
majoliki.
kamionki.
porcelitu.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Wyroby ceramiczne są otrzymywane z glin z dodatkiem szamotu lub
piasku kwarcowego. Surowe wyroby przed wypalaniem pokrywa się
solą kuchenną (NaCl). Po wypaleniu w temperaturze 1280÷ 1300°C
powstaje szkliwo solne, które mocno przylega do czerepu, jest trwałe
i kwasoodporne.

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.3 Zdobienie ceramiki
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

2) określa różne technologie produkcji ceramiki: gres,
2) klasyfikuje wyroby ceramiczne pod względem ich właściwości;
gres techniczny, monoporoza, monoccottura,
biccottura, porcelana, porcelit, kamionka, fajans,
majolika
Przykładowe zadanie 12.
Wyroby ceramiczne o następujących właściwościach: nieporowate, przeświecające, białe to
A.
B.
C.
D.

porcelana.
kamionka.
porcelit.
fajans.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.3 Zdobienie ceramiki
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
6) przechowuje surowce, półprodukty i materiały
pomocnicze zgodnie z wymaganiami
technologicznymi

Uczeń (zdający):
1) wskazuje sposoby przechowywania surowców, półfabrykatów
i materiałów;

Przykładowe zadanie 13.
Ze względu na właściwości higroskopijne w zamkniętych pojemnikach należy przechowywać
A.
B.
C.
D.

sodę.
kwarc.
parafinę.
terpentynę.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.3 Zdobienie ceramiki
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
7) dokonuje oceny jakościowej półfabrykatu
przeznaczonego do zdobienia

Uczeń (zdający):
1) dokonuje oceny jakościowej półfabrykatów przeznaczonych do
zdobienia;

Przykładowe zadanie 14.
Pęknięte półfabrykaty wypalane na biskwit wydają dźwięk
A.
B.
C.
D.

głuchy przytłumiony po lekkim uderzeniu metalowym przedmiotem.
dźwięczny wysoki po uderzeniu metalowym przedmiotem.
metaliczny po lekkim uderzeniu metalowym przedmiotem.
dźwięczny wysoki po uderzeniu drewnianym młotkiem.

Odpowiedź prawidłowa: A.

11

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.3 Zdobienie ceramiki
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
10) odwzorowuje zdobiny na półfabrykacie metodami:
stempelkowania, malowania pędzlem, kalkomanią,
angobą, szkliwami, natryskiem i techniką reliefu

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia podstawowe metody zdobienia

Przykładowe zadanie 15.
Które metody zdobienia wyrobu ceramicznego zostały przedstawione na filmie?
A.
B.
C.
D.

Metoda natryskowa i stempelkowa.
Z zastosowaniem angoby i kalkomanii.
Metoda stempelkowa i z zastosowaniem pędzla.
Przy użyciu szablonu i z zastosowaniem pędzla.

Odpowiedź prawidłowa: C.
3.1.4 AAA 02.4 Wykonywanie modeli i form do produkcji wyrobów ceramicznych
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.4 Wykonywanie modeli i form do produkcji wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia surowce stosowane do produkcji form

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) zna skład gipsu ceramicznego

Przykładowe zadanie 16.
Który wzór opisuje związek chemiczny stosowany jako gips modelarski?
A.
B.
C.
D.

2CaSO4·H2O
CaSO4·2H2O
CaSO4·H2O
CaSO4

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.4 Wykonywanie modeli i form do produkcji wyrobów ceramicznych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia rodzaje form

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia formy: forma modelowa, forma matka, forma
robocza;

Przykładowe zadanie 17.
Półfabrykaty odlewa się w formach
A.
B.
C.
D.

modelowych
pierwszych.
roboczych.
matkach.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.5 Formowanie, suszenie i wypalanie półproduktów ceramicznych
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.5 Formowanie, suszenie i wypalanie półproduktów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia metody i techniki formowania ręcznego,
półmechanicznego i mechanicznego półfabrykatów
ceramicznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) potrafi rozróżnić metody formowania stosowane w przemyśle
ceramicznym: metoda odlewania, metoda formowania
ręcznego, metoda formowania na pół automatach i
automatach;

Przykładowe zadanie 18.
Który rodzaj odlewania przedstawiono na schemacie?

A.
B.
C.
D.

Obrotowe
Wylewowe
Ciśnieniowe.
Dwustronne.

Odpowiedź prawidłowa: B.

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.5 Formowanie, suszenie i wypalanie półproduktów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) formuje ręcznie półfabrykaty ceramiczne z mas
lejnych, plastycznych i sypkich

Uczeń (zdający):
2) zna zasady formowania masy plastycznej na toczku;

Przykładowe zadanie 19.
Wyroby płaskie są formowane na toczkach mechanicznych z
A.
B.
C.
D.

Efekt kształcenia

kulki.
liścia.
płoszki.
galetów.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.5 Formowanie, suszenie i wypalanie półproduktów ceramicznych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) wykonuje prace wykończeniowe przy użyciu
różnych narzędzi

Uczeń (zdający):
2) zna sposoby wykańczania półfabrykatów: zmywania,
czyszczenia;

Przykładowe zadanie 20.
Rysunek przedstawia operację
A.
B.
C.
D.

ręcznego szkliwienia półfabrykatów przez natryskiwanie.
półautomatycznego szkliwienia półfabrykatów przez natryskiwanie.
ręcznego oczyszczania półfabrykatów za pomocą sprężonego powietrza.
zautomatyzowanego oczyszczania półfabrykatów za pomocą sprężonego
powietrza.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.5 Formowanie, suszenie i wypalanie półproduktów ceramicznych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
12) kontroluje parametry procesu suszenia
półfabrykatów ceramicznych

Uczeń (zdający):
1) zna parametry wymagane przy suszeniu wyrobów
ceramicznych;

Przykładowe zadanie 21.
W pierwszym etapie suszenia półfabrykatów czynnik suszący powinien mieć
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

małą wilgotność i wysoką temperaturę.
dużą wilgotność i wysoką temperaturę.
małą wilgotność i niską temperaturę.
dużą wilgotność i niską temperaturę.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.5 Formowanie, suszenie i wypalanie półproduktów ceramicznych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

14) rozróżnia rodzaje pieców do wypalania
półfabrykatów i wyrobów ceramicznych

1) zna rodzaje pieców do wypalania półfabrykatów i wyrobów
ceramicznych

Przykładowe zadanie 22.
Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny pieca
A. kręgowego.
B. tunelowego.
C. komorowego.
D. szczelinowego.
Odpowiedź prawidłowa: B.

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2 Formowanie, suszenie i wypalanie półproduktów ceramicznych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

16) kontroluje parametry procesu wypalania
półfabrykatów ceramicznych

1) zna parametry procesu wypalania półfabrykatów ceramicznych

Przykładowe zadanie 23.
Parametry procesu wypalania porcelany

Etap pierwszy

do 250°C

atmosfera utleniająca

Etap drugi

250°C÷1000°C

atmosfera utleniająca

Etap trzeci

1000°C÷1050°C

atmosfera utleniająca

Etap czwarty

1050°C÷1250°C

atmosfera redukcyjna

Etap piąty

1250°C

atmosfera obojętna

W której temperaturze zachodzi reakcja Fe3+ → Fe2?
A. 250◦C÷1000◦C
B. 1000◦C÷1050◦C
C. 1050◦C÷1250◦C
D. 1250◦C
Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.6 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

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
z usługami świadczonymi w danym zawodzie

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;
świadczonych usług, w tym obsługi klienta
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta.

Przykładowe zadanie 24.
Number of sampling points

Points where samples are drawn

Wagons or lorries up to 15 tonnes – 5
sampling points
Wagons from 15 to 30 tonnes – 8
sampling points
Wagons from 30 to 50 tonnes
– 11 sampling points
Na podstawie zamieszczonych informacji w tabeli określ, ile próbek pierwotnych surowca ceramicznego należy pobrać
z wagonu zawierającego 5 ton surowca.
A.
B.
C.
D.

3 próbki
5 próbek
8 próbek
11 próbek

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.6 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w
1)
języku obcym nowożytnym, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych
sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych
Przykładowe zadanie 25.
Which picture shows a pictogram for flammable substances?

A.

B.

przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w
materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach,
piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
instruktażowych)

C.

Odpowiedź prawidłowa: C.
3.1.7 Kompetencje personalno-społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.7 Kompetencje personalno-społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

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

Uczeń (zdający):
2) podaje przykłady zasad, norm, reguł etycznych;

Przykładowe zadanie 26.
Które z zachowań w miejscu pracy jest niezgodne z zasadami etyki zawodowej?
A.
B.
C.
D.

D.

Zachowanie poufności danych i tajemnicy służbowej.
Uczciwe wykonywanie swoich obowiązków.
Tolerancja dyskryminacji w miejscu pracy.
Szacunek wobec współpracowników.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji AAA.02 Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych jest
przeprowadzana według modelu w i trwa 120 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu:
Wykonaj zdobienie półmiska o wymiarach 19,90 x 27,30 x 6,85 cm zgodnie ze Wzorem zdobiny oraz Opisem wykonania zdobienia.
Przygotuj stanowisko pracy do wykonania zdobienia, skompletuj potrzebne narzędzia oraz surowce. Wybierz i przygotuj półfabrykat
kwalifikujący się do zdobienia. W razie potrzeby usuń drobne defekty półmiska. Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie
ręki zakończenie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska i półfabrykatu do zdobienia. Po dokonaniu oceny przez
egzaminatora Przewodniczący ZN wyda zgodę na wykonanie zdobienia.
Po zakończeniu zdobienia odłóż półmisek na brzeg stanowiska egzaminacyjnego. Uporządkuj stanowisko pracy oraz zabezpiecz
niewykorzystane surowce.
Podczas wykonywania wszystkich zadań przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska.
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Wzór zdobiny

Opis wykonania zdobienia
1. Zewnętrzny pasek brzegowy w kolorze kobaltu znajduje się w zagłębieniu rantu wyrobu.
2. Drugi kobaltowy zewnętrzny pasek znajduje się w zagłębieniu przy stopce wyrobu.
3. Pomiędzy zewnętrznymi paskami kobaltowe kropki są rozmieszczone naprzemiennie w 4 rzędach, w odległości około 3,5 cm
od siebie.
4. Pierwszy wewnętrzny kobaltowy pasek brzegowy znajduje się w odległości 1,5-1,7 cm od rantu wyrobu.
5. Drugi wewnętrzny kobaltowy pasek znajduje się w odległości 2,0 cm od paska brzegowego.
6. Przestrzeń powstała między pierwszym a drugim paskiem jest wypełniona równomiernie rozłożonymi kobaltowymi kropkami,
naprzemiennie co 2,5 cm w dwóch rzędach.
7. Trzeci wewnętrzny kobaltowy pasek znajduje się w odległości 6 cm od paska brzegowego.
8. Przestrzeń powstała między drugim a trzecim paskiem jest wypełniona kwiatami naprzemiennie niebieskimi i kobaltowymi (po
8 każdego koloru) powstałymi poprzez rozcieranie dużą kropką z gąbki.
9. Środki kwiatów są wypełnione żółtą farbą i zaznaczone postrzępionym czarnym obrysem.
10. W lewym górnym rogu i prawym dolnym rogu każdego kwiatu znajdują się po dwa zielone liście wykonane pędzlem.
11. Wnętrze półmiska jest zapełnione kobaltowymi kropkami w 9 naprzemiennych rzędach po 7 kropek i 8 kropek. W pierwszym i
ostatnim rzędzie znajduje się 7 kropek.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty
–

stanowisko oraz półfabrykat przygotowane do zdobienia

–

zdobina półmiska

oraz przebieg wykonania zdobienia półmiska.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3) przestrzega zasad organizacji stanowisk pracy oraz
oznakowań dotyczących bezpieczeństwa pracy
i ochrony przeciwpożarowej oraz zasad alarmowania i
ewakuacji
6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady organizacji stanowisk pracy związane z
bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w
przemyśle ceramicznym;

3) korzysta z środków ochrony indywidualnej oraz środków
ochrony zbiorowej podczas użytkowania maszyn i
urządzeń ceramicznych;

Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.2. Przygotowywanie do zdobienia wyrobów ceramicznych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje na podstawie receptur do zdobienia
2)
półprodukty
5) przygotowuje do zdobienia półfabrykaty i wyroby
1)
ceramiczne
10) rozpoznaje wady surowców i półfabrykatów
2)
Jednostka efektów kształcenia:
AAA.02.3. Zdobienie ceramiki
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) rozmieszcza elementy dekoracji zgodnie ze wzorem

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
dobiera potrzebne półprodukty przy zdobieniu wyrobów
ceramicznych na podstawie receptur;
przed przystąpieniem do zdobienia dba o czystość
półfabrykatu biskwitowego;
rozróżnia rodzaje wad wyrobów ceramicznych;

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) zachowuje rozmieszczenie dekoracji na wyrobie
zgodnie z ustalonym wzorem;

6) przechowuje surowce, półprodukty i materiały
pomocnicze zgodnie z wymaganiami technologicznymi
8) usuwa drobne defekty półfabrykatów

1) wskazuje sposoby przechowywania surowców,
półfabrykatów i materiałów;
1) dokonuje drobnych napraw wadliwego półfabrykatu;

9) posługuje się narzędziami ręcznymi i urządzeniami
mechanicznymi

1) wykorzystuje do zdobienia pędzle;

11) zagospodarowuje odpady wytwarzane na stanowisku
operacji zdobienia
12) układa wymalowany półfabrykat do transportu

1) zabezpiecza farby ceramiczne, szkliwa i inne surowce
stosowane do zdobienia do ponownego użytku;
1) pomalowany wyrób przenosi zgodnie
z zaleceniami technologicznymi;

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji AAA.02 Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych
mogą dotyczyć:
– wykonania zdobienia wyrobów ceramicznych różnymi technikami;
–

wykonania modelu i formy gipsowej do produkcji wyrobów ceramicznych;

–

szkliwienia wyrobów ceramicznych;

–

wykonania analizy jakościowej masy lejnej lub plastycznej oraz szkliw;

–

przygotowania półfabrykatów metodą odlewania lub formowania
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