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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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, D. 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 
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Zadanie 1. 

Materiał ubraniowy produkowany z włókien wełnianych, to 

A. fulard. 

B. flausz. 

C. aksamit. 

D. popelina. 

 
Zadanie 2. 

Która z wymienionych tkanin, charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie, dobrą 

higroskopijnością oraz bardzo małą sprężystością? 

A. Lniana. 

B. Wełniana. 

C. Jedwabna. 

D. Bawełniana. 

 
Zadanie 3. 

Na letni płaszcz damski krawiec powinien polecić klientce  

A. teksas. 

B. maderę. 

C. dywetynę. 

D. adamaszek. 

 
Zadanie 4. 

Płaski wyrób włókienniczy zbudowany z nitek osnowy i wątku, to 

A. tkanina. 

B. dzianina. 

C. włóknina. 

D. przędzina. 

 
Zadanie 5. 

Cienka tkanina z wełny czesankowej o splocie skośnym, gładka lub we wzory roślinne, to 

A. diagonal. 

B. kaszmir. 

C. szewiot. 

D. sukno. 

 
Zadanie 6. 

Ściegiem łańcuszkowym należy połączyć elementy bluzy sportowej wykonanej z 

A. tkaniny bawełnianej. 

B. tkaniny powlekanej.  

C. dzianiny elastycznej. 

D. włókniny przeszywanej. 
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Zadanie 7. 

Które z symboli oznaczają wymiary ciała potrzebne do wykonania formy spódnicy damskiej przedstawionej 

na rysunku? 

A. ZTy, ot 

B. ZWo, ot 

C. ZWo, obt 

D. ZTv, obt 

 
 
 
Zadanie 8. 

Wymiary ciała kobiety oznaczone symbolami: ZWo, ot, obt, ZTv, ZUo, ZKo są niezbędne do wykonania 

konstrukcji  

A. bluzki fantazyjnej. 

B. spódnicy z klinów. 

C. spódnicy poszerzonej. 

D. spodni podstawowych. 

 
Zadanie 9. 

Na rysunku jest przedstawiona suknia 

A. wieczorowa. 

B. sportowa. 

C. plażowa. 

D. do biura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 10. 

Wymiar, który otrzymuje się w wyniku przedstawionego na rysunku pomiaru ciała, niezbędny do wykonania 

form spodni męskich, to 

A. obwód pasa. 

B. obwód bioder. 

C. obwód pasa z uwzględnieniem wypukłości brzucha. 

D. obwód bioder z uwzględnieniem wypukłości brzucha. 
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Zadanie 11. 

Które dodatki krawieckie zastosowano do wykonania żakietu damskiego, przedstawionego na rysunku? 

A. Płótno krawieckie, podszewkę, filc, guziki. 

B. Taśmy krawieckie, podszewkę, filc, zatrzaski. 

C. Włókninę klejową, podszewkę, poduszki, guziki. 

D. Płótno bawełniane, włókninę, poduszki, zatrzaski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 12. 

Który kołnierz jest modelowany na podstawie podkroju szyi przodu? 

A. Szalowy.  

B. Marynarski. 

C. Okrągły bebe. 

D. Koszulowy na stójce. 

 
Zadanie 13. 

Jak nazywa się wyrób odzieżowy przedstawiony na rysunku? 

A. Top. 

B. Bluza. 

C. T-shirt. 

D. Koszula. 

 
 
 
 
Zadanie 14. 

Który z przedstawionych dekoltów powinna zaproponować krawcowa do sukni letniej klientce z długą szyją? 

 

    

Dekolt I.                  Dekolt II.                 Dekolt III.                   Dekolt IV. 

A.  Dekolt I. 

B.  Dekolt II. 

C.  Dekolt III. 

D.  Dekolt IV. 
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Zadanie 15. 

Do jednoczesnego wykonania dwóch równoległych szwów w spodniach dżinsowych należy zastosować 

maszynę 

A. stębnową dwuigłową. 

B. stębnową jednoigłową. 

C. obrzucarkę dwuigłową. 

D. obrzucarkę jednoigłową. 

 
Zadanie 16. 

Do usztywnienia i wzmocnienia przodów marynarki męskiej powinno się zastosować wkłady z materiałów 

lekkich, elastycznych, przepuszczających powietrze i wytrzymałych na rozciąganie, do których należą  

A. włókniny pokryte klejem.  

B. płótna lniane, tzw. krawieckie. 

C. płótna bawełniane, tzw. surówkę. 

D. włókniny pokryte klejem o zanikających właściwościach klejących. 

 
Zadanie 17. 

Z którego surowca powinien być wytworzony i jakie powinien mieć właściwości materiał przeznaczony na 

całoroczny ubiór turystyczno-sportowy przedstawiony na rysunku?  

A. 100 % poliester, wodoszczelny, niemnący. 

B. 100 % poliester, wodoodporny, wiatroodporny. 

C. 100 % bawełna, wodoszczelny, przeciwgniotliwy.  

D. 100 % bawełna, wodoodporny, antyelektrostatyczny. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 18. 

Na rysunku przedstawiono modelowanie i formę rękawa długiego  

A. poszerzonego na linii dołu. 

B. marszczonego od linii łokcia do dołu. 

C. poszerzonego od linii wszycia do pachy. 

D. marszczonego na linii wszycia do pachy. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 19. 

Podszywarka jest przeznaczona do wykonywania w wyrobach odzieżowych szwów 

A. płaskich. 

B. mocujących. 

C. obrzucających. 

D. niewidocznych. 
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Zadanie 20. 

Stopka przedstawiona na rysunku jest stosowana w operacji  

A. odszywania pasków. 

B. wszywania zamka krytego. 

C. naszywania aplikacji i taśm. 

D. marszczenia dołów rękawów. 

 
 
Zadanie 21. 

W procesie wytwarzania odzieży miarowej pomiary ciała klienta oraz zapisanie wymiarów wykonuje się                      

w etapie 

A. krojenia odzieży. 

B. przygotowania do I miary 

C. przygotowania form odzieży. 

D. przyjęcia zamówienia od klienta. 

 
Zadanie 22. 

Przedstawione na rysunku formy konstrukcyjne nogawek spodni damskich stanowią podstawę do 

modelowania form różnych fasonów 

A. spodni. 

B. spódnic. 

C. kombinezonów. 

D. spódnico - spodni. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 23. 

Przed rozpoczęciem pracy na maszynie szwalniczej, krawcowa powinna  

A. wyjąć z kosza cewkę z nicią dolną. 

B. naoliwić naprężacz talerzykowy. 

C. wykonać próbne przeszycie. 

D. podnieść stopkę. 

 
Zadanie 24. 

Którą maszynę należy zastosować do wykończenia dołu wełnianych spodni damskich? 

A. Pikówkę. 

B. Obrzucarkę. 

C. Fastrygówkę. 

D. Podszywarkę. 
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Zadanie 25. 

Który rodzaj układu szablonów został zastosowany w układzie przedstawionym na rysunku? 

A. Dwukierunkowy, łączony, symetryczny. 

B. Jednokierunkowy, symetryczny, łączony. 

C. Dwukierunkowy, asymetryczny, łączony. 

D. Jednokierunkowy, asymetryczny, pojedynczy. 

 
Zadanie 26.  

Przedstawiony na rysunku wyrób odzieżowy, to 

A. piżama męska. 

B. kostium damski. 

C. sukienka sportowa. 

D. kombinezon roboczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 27. 

Sprawdzenie w zakładzie usługowo-miarowym, po włożeniu odzieży na klienta, między innymi, ogólnego 

wyglądu odzieży na figurze klienta, układania się kołnierza, miejsc naszycia kieszeni, linii dołu, to czynności, 

które są wykonywane podczas  

A. I miary. 

B. II miary. 

C. przygotowania do I miary. 

D. przygotowania do II miary. 
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Zadanie 28.  

Który ze znaków informacyjnych dotyczących warunków prasowania należy umieścić na wszywce 

zamocowanej do spodni damskich z tkaniny lnianej? 

 

    

Znak I. Znak II.  Znak III. Znak IV. 
A.  Znak I. 

B.  Znak II. 

C.  Znak III. 

D.  Znak IV. 

 
Zadanie 29. 

Aby optycznie zmniejszyć zbyt duży biust i wyszczuplić sylwetkę, krawcowa powinna zaproponować klientce 

sukienkę w ciemnej i zimnej barwie z cięciami pionowymi i dekoltem 

A. okrągłym wykończonym falbaną. 

B. w kształcie litery V. 

C. w łódkę. 

D. karo. 

 
Zadanie 30.  

Znak informacyjny przedstawiony na rysunku, który jest zamieszczony na wszywce zamocowanej do wyrobu 

odzieżowego informuje, o maksymalnej temperaturze jego prasowania, która wynosi  

A. 110 °C 

B. 120 °C 

C. 150 °C 

D. 200 °C 

 
Zadanie 31. 

Klientka o wymiarach ciała 164/96/100 złożyła zamówienie na uszycie sukienki z tkaniny wełnianej                               

o szerokości 140 cm. Ile wyniesie norma zużycia tkaniny do uszycia prostej sukienki o długości 80 cm,                               

z rękawem o długości 50 cm? 

A.   88,00 cm 

B. 130,00 cm 

C. 143,00 cm 

D. 160,00 cm 

 
Zadanie 32.  

Do zamocowania podtrzymywaczy w bawełnianych spodniach młodzieżowych, należy zastosować maszynę 

specjalną 

A. łączarkę. 

B. ryglówkę. 

C. stębnówkę. 

D. zgrzewarkę. 
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Zadanie 33. 

Przyczyną powstania błędu w spódnicy damskiej przedstawionej na rysunku jest 

A. za mały podkrój na linii talii w przodzie. 

B. za duży podkrój na linii talii w przodzie. 

C. za mały podkrój na linii talii w tyle. 

D. za duży podkrój na linii talii w tyle. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 34. 

Jedną z przyczyn nieprawidłowej pracy maszyny stębnowej jest zrywanie nici górnej. Aby temu zapobiec, 

należy 

A. wymienić ząbki transportera. 

B. prawidłowo nawlec nić dolną. 

C. wyregulować naprężenie nici górnej. 

D. zwiększyć docisk sprężynki regulacyjnej w bębenku. 

 
Zadanie 35. 

Krawcowa, naniesione na odzieży podczas I miary poprawki zaznacza kredą krawiecką lub ściegiem ręcznym  

A. za igłą. 

B. przed igłą. 

C. dzierganym. 

D. fastrygowym. 

 

Zadanie 36. 

W zakładzie usługowym krawcowa sprawdziła na manekinie układalność materiału, upięła draperie, cięcia, 

itp., nadając tym samym kształt formom zamówionego wyrobu fantazyjnego. Metoda zastosowana przez 

krawcową prowadząca do opracowania form, to modelowanie 

A. na płaszczyźnie. 

B. przestrzenne na bryle. 

C. na podstawie siatki konstrukcyjnej. 

D. na podstawie formy konstrukcyjnej. 

 
Zadanie 37. 

W celu wykonania przeróbki spodni młodzieżowych typu dzwony, na spodnie typu rurki, należy zwęzić 

nogawki od linii 

A. łydki. 

B. krocza. 

C. kolan. 

D. bioder. 
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Zadanie 38. 

Określ, który rodzaj szwu zgodnie z przedstawionym rysunkiem, powinien być zastosowany do łączenia 

elementów wyrobu odzieżowego w procesie jego wytwarzania. 

A. Zwykły rozprasowany. 

B. Zwykły zaprasowany. 

C. Bieliźniany. 

D. Francuski. 

 
Zadanie 39. 

Przedstawiony na rysunku wyrób odzieżowy, to 

A. budrysówka. 

B. trencz. 

C. palto. 

D. parka. 

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 40. 

Krawcowa, przed odbiorem spódnicy przez klientkę, powinna sprawdzić jakość gotowego wyrobu i sposób   

w jaki układa się na 

A. figurze klientki. 

B. manekinie. 

C. wieszaku. 

D. stole. 
 


