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Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 180 minut.                        AU.12-01-21.06-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

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 2 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 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Wykonaj naprawę tapicerowanego siedziska oraz luźnej poduchy oparcia fotela.  

Prace rozpocznij od demontażu poszczególnych warstw układu tapicerskiego. Podczas montażu ustal 

rodzaje uszkodzeń. 

 

Uwaga! Zakończenie czynności związanych z demontażem warstw tapicerskich na siedzisku                                         

i poduchy oparcia fotela oraz zakończenie czynności związanych z wykonaniem siedziska „na biało” 

zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Podniesienie ręki oznacza 

Twoją gotowość do oceny wykonanych prac. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego przystąp do 

kolejnych prac. 

 

Wymieniaj tylko uszkodzone materiały, zastępuj je dobrymi. Zastosuj tę samą technologię łączenia 

poszczególnych warstw tapicerskich oraz szycia pokrowców, jaka była zastosowana w naprawianym meblu. 

Niezbędne narzędzia i sprzęt pomocniczy znajdują się na stanowisku egzaminacyjnym. 

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, ergonomii, bhp, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu prac oczyść narzędzia i sprzęt, uporządkuj 

stanowisko, a odpady umieść w pojemniku przeznaczonym na ten cel. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą cztery rezultaty: 

 rozebrane siedzisko i luźna poducha oparcia fotela, 

 wykonane siedzisko fotela „na biało”, 

 naprawione siedzisko fotela, 

 naprawiona luźna poducha oparcia fotela 

oraz 

     przebieg wykonania naprawy siedziska i luźnej poduchy oparcia fotela. 

 


