
Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

− swój numer PESEL*,

− oznaczenie kwalifikacji,

− numer zadania,

− numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 
nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 
ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.18 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 150 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na przygotowanym krośnie rękodzielniczym z urządzeniem nicielnicowym, wykonaj według projektu 

wzoru gobelin. Na krośnie założona jest osnowa, której nitki poprzewlekane są przez oczka strun 

nicielnicowych i szczeliny płochy. Przywiąż nitki osnowy do listewki połączonej z wałkiem tkaninowym  

a następnie dokonaj regulacji parametrów przesmyku i wstępnie napnij nitki osnowy.  

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem krosna do tkania, zgłoś ten fakt Przewodniczącemu ZN. 

Po przeprowadzonej przez egzaminatora ocenie możesz kontynuować wykonywanie zadania 

egzaminacyjnego. 

W Projekcie wzoru gobelinu, każda kolumna kratek oznacza jedną nitkę osnowy natomiast każdy wiersz 

kratek dwie nitki wątku. Tło tkaniny tkaj splotem płóciennym nitką wątku w kolorze tła, wzór na tkaninie 

tkaj nitką zieloną zgodnie z projektem wzoru gobelinu.  

Dobierz nici na wątek zgodnie z projektem kolorystycznym i nawiń cewki do czółenka na cewiarce ręcznej. 

Tkając wzór na tkaninie wprowadzaj w przesmyk na przemian nitkę wątku zielonego z nitką wątku  

w kolorze tła. Nitka zielona wątku tworzy z nitkami osnowy pokrycia wątkowe natomiast nitka wątku  

w kolorze osnowy przeplata się z nitkami osnowy w splocie płóciennym. 

Po zakończeniu tkania zdejmij tkaninę z krosna i dwa boki gobelinu wykończ frędzlami wywiązanymi  

z nitek osnowy (po cztery nitki). Frędzle obetnij na długość 3 cm ±0,5 cm. 

Po wykonaniu gobelinu pozostaw go na stanowisku egzaminacyjnym do oceny. Krosno rękodzielnicze 

przygotuj do postoju. 

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym zgodnie zasadami organizacji pracy, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty: 

 przygotowane krosno do tkania, 

 gobelin, 

 przygotowane krosno do postoju 

oraz  

przebieg wykonania gobelinu. 
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Projekt wzoru gobelinu 

 

Strona 3 z 3




