
Arkusz zawiera informacje  
prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

Układ graficzny  
© CKE 2019 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.19 
Wersja arkusza: SG 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Rok 2020 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz

ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

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

AU.19-SG-20.06 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2017 



Zadanie 1.  

Przy silnym zakwaszeniu gleby 

A. następuje w niej ubytek strukturotwórczego wapnia. 

B. zmniejsza się dla roślin przyswajalność niektórych makroelementów np. fosforu i potasu. 

C. często rejestruje się brak łatwo dostępnych dla roślin mikroelementów, takich jak boru 

i miedzi. 

D. zwiększa się rozwój systemu korzeniowego młodych sadzonek na pierwszorocznej plantacji 

wikliny.  

Zadanie 2.  

Która z wymienionych wierzb uprawiana jest głównie na gorsze wyroby zielone i na utrwalanie lotnych 

piasków? 

A. Ulbricha. 

B. Konopianka. 

C. Amerykanka. 

D. Wawrzynkowa. 

Zadanie 3.  

Liście lancetowate mają wierzby 

A. amerykanka i ostrolistna. 

B. migdałowa i czerwona. 

C. krucha i purpurowa. 

D. iwa i konopianka. 

Zadanie 4.  

Wiklinę purpurową nazywa się również 

A. kozią. 

B. kaspijską. 

C. kamienną. 

D. olbrzymią.  

Zadanie 5.  

Dolna granica grubości zrzezów mierzona w połowie ich długości wynosi 

A. 2 mm 

B. 4 mm 

C. 5 mm 

D. 7 mm 

Zadanie 6.  

Którego narzędzia używa się na plantacji podczas sadzenia wikliny? 

A. Ubijaka. 

B. Sadzulca.  

C. Rozłupnika. 

D. Taśmownika. 
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Zadanie 7.  

Najszybszą i skuteczną metodą zwalczania owadów na plantacji jest  

A. ręczne zbieranie larw. 

B. wypuszczanie drobiu na jej teren. 

C. opryskiwanie środkami chemicznymi.   

D. rozkładanie przynęty i zbieranie szkodników. 

Zadanie 8.  

Okres wycinki wikliny rozpoczyna się w  

A. sierpniu.  

B. czerwcu. 

C. kwietniu. 

D. listopadzie. 

Zadanie 9.  

Zbyt niskie cięcie wikliny może spowodować  

A. duże straty w masie zebranych prętów. 

B. słabe przytwierdzenie pędu do pnia. 

C. pogorszenie korowalności prętów. 

D. powstawanie dużych karp. 

Zadanie 10.  

Iloma wiązadłami wiąże się wiklinę zieloną średnią?  

A. Jednym. 

B. Dwoma. 

C. Trzema. 

D. Czterema. 

Zadanie 11.  

Korowania prętów wiklinowych nie wykonuje się bezpośrednio po wyjęciu ich z  

A. gotowania. 

B. moczarki. 

C. pędzarni. 

D. suszarni. 

Zadanie 12.  

Wodę w drewnie, która wypełnia wnętrze komórek drzewnych oraz przestwory międzykomórkowe nazywa 

się  

A. wolną. 

B. związaną. 

C. chemiczną. 

D. adsorpcyjną. 
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Zadanie 13.  

Które z wymienionych narzędzi ręcznych nie służy do korowania? 

A. Rozłupnik. 

B. Szczypce. 

C. Kleszcze. 

D. Klamry.  

Zadanie 14.  

Przedstawione na rysunku narzędzie służy do 

A. usuwania odgałęzień. 

B. ręcznego korowania prętów.  

C. ręcznego taśmowania łupków. 

D. sortowania kijów ze względu na grubość. 

Zadanie 15.  

Na placu uzbrojonym suszoną wiklinę opiera się cienką warstwą na 

A. przęsłach. 

B. żerdziach. 

C. paletach.  

D. kozłach. 

Zadanie 16.  

Przedstawione na rysunku oznaczenie graficzne dotyczy płyty 

A. paździerzowej. 

B. stolarskiej. 

C. pilśniowej.  

D. wiórowej. 

Zadanie 17.  

Którym symbolem literowym oznacza się splot kratowy? 

A. SJ 

B. SA 

C. SK 

D. ST 

Zadanie 18.  

Przedstawiony na rysunku pionowy element konstrukcyjny to 

A. żebro. 

B. słupek.  

C. spałka. 

D. rozpora. 
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Zadanie 19.  

Półkolisty występ odstający od płaszczyzny wyrobu, wykonany z tworzywa wylotowego, najczęściej 

skręconego i wplecionego na stałe w ściankę wyrobu, będący jednym z elementów zamknięcia, to 

A. pałąk. 

B. szyjka. 

C. biegun. 

D. zaczep. 

Zadanie 20.  

Do wykonania wyrobu koszykarsko-plecionkarskiego o wyplocie pełnym stosuje się splot  

A. osnowowy. 

B. jodełkowy. 

C. siatkowy. 

D. wiązany. 

Zadanie 21.  

Ostatnią czynnością podczas wykonywania kosza do papieru jest 

A. wykonanie podplotki. 

B. wyplot ściany bocznej. 

C. uformowanie krzyżaka. 

D. mocowanie spałek w dnie. 

Zadanie 22.  

Podczas wyplotu siedziska taboretu oraz siedziska i oparcia fotela zużywa się odpowiednio 30 m, 50 m  

i 60 m taśmy rotangowej. Zestaw mebli składa się z 4 taboretów i 2 foteli. Ile taśmy rotangowej potrzeba do 

wyplotu 1 zestawu mebli? 

A. 220 m 

B. 280 m  

C. 340 m 

D. 560 m 

Zadanie 23. 

Pełen przedział długości wikliny koszykarskiej krótkiej wynosi 

A. 50 ÷ 120 cm 

B. 90 ÷ 160 cm 

C. 120 ÷ 180 cm 

D. 140 ÷ 200 cm 

Zadanie 24. 

Którym symbolem literowym oznacza się wierzbę amerykankę białą, niesortowaną? 

A. Abn 

B. Age 

C. Ags 

D. Azn 
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Zadanie 25. 

Przedstawione na rysunku narzędzie służy do 

A. dzielenia prętów wiklinowych na łupki. 

B. zagęszczania wyplotu ściany bocznej.  

C. mocowania dna kosza do warsztatu. 

D. prostowania kijów wiklinowych. 

Zadanie 26. 

Na rysunku przedstawiono narzędzie służące do 

A. rozłupywania prętów na łupki. 

B. taśmowania połupanych prętów.  

C. prostowania prętów wiklinowych. 

D. drążenia otworów przy osadzaniu osnów dna. 

Zadanie 27. 

Do brzegowania połupanych prętów służy 

A. taśmownik. 

B. rozłupnik. 

C. szpikulec. 

D. sekator. 

Zadanie 28.  

Czas moczenia wikliny w celu nadania prętom właściwej elastyczności jest zależny od 

A. połysku drewna. 

B. długości prętów. 

C. udarności drewna. 

D. ciśnienia powietrza. 

Zadanie 29.  

Komplet koszy galanteryjnych składa się z 1 kosza małego, 1 kosza średniego i 1 kosza dużego. 

Na wykonanie poszczególnych koszy potrzeba odpowiednio 0,4 kg, 0,5 kg i 0,7 kg prętów wiklinowych. 

Koszt zakupu 1 kilograma prętów wynosi 9,00 zł. Jaki będzie całkowity koszt zakupu prętów wiklinowych 

potrzebnych do wykonania 3 kompletów koszy galanteryjnych? 

A. 14,40 zł 

B. 28,80 zł 

C. 43,20 zł 

D. 57,60 zł 

Zadanie 30.  

Przedstawioną na rysunku formę stosuje się do wyplotu koszy o ścianach 

A. prostych.  

B. skośnych. 

C. wklęsłych. 

D. wypukłych. 
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Zadanie 31.   

Na rysunku przedstawiono rozpoczęcie 

A. mocowania spałek. 

B. wykonania koronki.  

C. wyplotu ściany bocznej. 

D. wykonania wiązadła rombowego. 

Zadanie 32.   

Na rysunku przedstawiono pręt, który poddano 

A. zacinaniu.  

B. nacinaniu. 

C. nadcinaniu. 

D. przecinaniu. 

Zadanie 33.   

Czynność, polegająca na podłużnym nadcięciu końcowej części materiału plecionkarskiego, to 

A. ubijanie. 

B. wbijanie. 

C. żebrowanie. 

D. nadłupywanie. 

Zadanie 34.   

Koszykarz-plecionkarz do wykonania obrębu listwowego wykorzystuje listewkę liściastą. Jest to element 

wykonany z drewna  

A. olchowego. 

B. sosnowego. 

C. świerkowego.  

D. modrzewiowego. 

Zadanie 35.   

Do wykonania pałąka zwyczajnego w koszu na kwiaty wykorzystuje się 

A. pręty wiklinowe. 

B. płytę pilśniową. 

C. płytę wiórową. 

D. tarcicę iglastą. 

Zadanie 36.    

Zdobienie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich to 

A. malowanie kosza na magiel metodą natryskową. 

B. usuwanie ze ścianki bocznej kosza na zakupy wystających końców prętów. 

C. umieszczenie kosza gospodarczego w szafie wraz ze skrzynią ze spalaną siarką. 

D. uzupełnienie kosza galanteryjnego poprzez wyłożenie jego wnętrza podszewką. 
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Zadanie 37.    

Kurkumę oraz ałun rozpuszczony i gotowany w wodzie należy użyć podczas barwienia prętów wiklinowych  

na kolor  

A. żółty. 

B. zielony. 

C. niebieski. 

D. ciemnobrunatny. 

Zadanie 38.    

W pomieszczeniu, w którym wykonuje się malowanie lub lakierowanie gotowych wyrobów koszykarsko-

plecionkarskich   

A. powinna być zapewniona odpowiednia cyrkulacja świeżego powietrza.  

B. muszą być zapewnione minimum cztery wyjścia ewakuacyjne. 

C. ściany powinny być pomalowane na kolor beżowy. 

D. podłogi należy wyłożyć raszkami. 

Zadanie 39.    

Podczas oceny estetyki wykonania wyrobu koszykarsko-plecionkarskiego należy uwzględnić 

A. dokładność pokrycia lakierem powierzchni wyrobu. 

B. gęstość pozorną prętów użytych na tworzywo wyplotowe. 

C. udarność prętów wiklinowych użytych do wyplotu ścianki bocznej. 

D. twardość prętów wiklinowych użytych na tworzywo konstrukcyjne. 

Zadanie 40.     

Przedstawiona na rysunku jednostka opakowaniowa wyrobów koszykarsko-plecionkarskich to  

A. zestaw. 

B. wiązka. 

C. pęczek. 

D. skład. 
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