
   
 

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

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 150 minut.                        AU.18-01-21.06-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 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 
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Zadanie egzaminacyjne 

 

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się uszkodzona w dwóch miejscach tkanina. Rozpoznaj rodzaj 

uszkodzeń tkaniny, określ zakres prac podczas napraw oraz dobierz narzędzia i przybory potrzebne do ich 

wykonania.  

Wypełnij Tabele 2. Dane naprawianej tkaniny oraz Tabele 3. Narzędzia i przybory wykorzystane podczas 

naprawy tkaniny. Wypełniając Tabele 3., skorzystaj z informacji zawartych w Tabeli 1. Narzędzia i przybory 

krawieckie. Po wypełnieniu tabel, przystąp do naprawy tkaniny. Po zakończeniu prac pozostaw naprawioną 

i wyprasowaną tkaninę na stanowisku egzaminacyjnym do oceny. 

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, pracując w odzieży roboczej. 

 
 
Tabela 1. Narzędzia i przybory krawieckie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

 

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty: 

 dane naprawianej tkaniny – tabela 2, 

 wykaz narzędzi i przyborów używanych podczas naprawy tkaniny – tabela 3, 

 naprawiona tkanina, 

oraz 

           przebieg naprawy tkaniny. 

 
  

Lp. Rodzaj narzędzia/ przyboru krawieckiego 

1.   igły do cerowania tkaniny różnej wielkości 

2.   pineski krawieckie 

3.   mydło krawieckie 

4.   krawiecki nóż krążkowy 

5.   miara krawiecka 

6.   igły do filcowania 

7.   rozcinacz do dziurek 

8.   radełko krawieckie 

9.   lupa tkacka 

10.   nożyczki 

11.   naparstek 

12.   pęseta 

13.   żelazko 

14.   obcinaczki do nici 

15.   ściereczka lniana lub bawełniana 
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Tabela 3. Narzędzia i przybory wykorzystane podczas naprawy tkaniny 

Lp. Rodzaj narzędzia 

1. 
 

….. 
 

……. 
 

……. 
 

……. 
 

…… 
 

……. 
 

 

Tabela 2. Dane naprawianej tkaniny 

Lp. Cecha, parametr, czynności 
Opis cechy/parametru,  

wykaz czynności 

1. Splot, w którym wykonana jest tkanina 
 
 

2. Rodzaj uszkodzenia tkaniny*  

3. Rodzaj naprawy**  

4. 
Czynności, które należy wykonać 
w celu naprawy tkaniny 

 
- .…………………………….. 
 
-  …………………………….. 
 
-  …………………………….. 
 
 - …………………………….. 
 
- . ……………………………. 
 
- . ……………………………. 
 
- ..……………………….…… 
 

*Przecięcie tkaniny, rozdarcie, przetarcie, dziura, brakujące nitki osnowy, brakujące nitki 
wątku. 
**Cerowanie, nicowanie, łatanie ręczne, łatanie maszynowe. 


