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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

A.12-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Obwód klatki piersiowej przez piersi zapisuje si  za pomoc  symbolu  

A. obt 
B. opx 
C. XlXl 
D. XcXc 

Zadanie 2. 
Pomiary dokonywane w dowolnym kierunku szeroko ci lub d ugo ci po liniach krzywych, to 

A. uki 
B. odcinki.  
C. obwody.  
D. g boko ci. 

Zadanie 3. 
Poziomo, w miejscu najwi kszego przew enia tu owia mierzymy obwód 

A. szyi. 
B. pasa. 
C. klatki piersiowej przez piersi. 
D. bioder z uwzgl dnieniem wypuk o ci brzucha. 

Zadanie 4. 
Dla potrzeb krawiectwa miarowego pomiaru wysoko ci krocza dokonuje si  przy pomocy 

A. tablicy pomiarowej i antropometru. 
B. antropometru i linijki d ugo ci 50 cm. 
C. ta my centymetrowej i tablicy pomiarowej. 
D. ta my centymetrowej i linijki d ugo ci 50 cm. 

Zadanie 5. 
Któr  z wymienionych tkanin przeznaczysz do wykonania bielizny niemowl cej np. kaftanika? 

A. Taft . 
B. Batyst. 
C. Flausz. 
D. Drelich. 
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Zadanie 6. 
R kawówka – podszewka o przeznaczeniu specjalnym, stosowana do wyka czania r kawów np.  
w marynarkach m skich, to tkanina 

A. z elany o splocie p óciennym tkana w krat . 
B. z jedwabiu wiskozowego o splocie p óciennym. 
C. bawe niana o splocie sko nym amanym lub sko nym wzmocnionym. 
D. z jedwabiu wiskozowego o splocie at asowym, tkana w bia e i czarne paski. 

Zadanie 7. 
Czynniki wp ywaj ce na w asno ci u ytkowe tkanin to: 

A. lisko , strz pienie si , w a ciwo ci termiczne. 
B. odporno  na cieranie, wytrzyma o  na rozci ganie. 
C. higroskopijno , przepuszczalno  powietrza, w a ciwo ci cieplne. 
D. trwa o  wymiarów, odporno  na zagniecenia, odporno  na zmechacenia. 

Zadanie 8. 
Oblicz, zu ycie materia u do wykonania jednorz dowego akietu z g adkiej tkaniny we nianej  
o szeroko ci 140 cm dla klientki, której wymiary wynosz : 

A. 123 cm 
B. 135 cm 
C. 188 cm 
D. 207 cm 

Zadanie 9. 
Kszta t cz ci powierzchni wyrobu odzie owego zgodny z projektem, a powsta y w wyniku 
modelowania, to 

A. uk ad kroju. 
B. forma modelowa. 
C. rysunek modelowy. 
D. szablon podstawowy. 

obwód klatki piersiowej – 92 cm 

obwód bioder – 96 cm 

d ugo  akietu – 65 cm 

d ugo  r kawa – 58 cm 
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Zadanie 10. 
Wykonuj c szablony nale y wyznaczy  dodatki na szwy i podwini cia. Wielko  tych dodatków zale y 
od 

A. rodzaju odzie y i typu sylwetki. 
B. typu sylwetki i rodzaju materia u. 
C. rodzaju materia u i sposobu czenia elementów. 
D. funkcji odzie y i obowi zuj cych kierunków mody. 

Zadanie 11. 
Jaka jest wielko  dodatku na szew, w ko nierzu bluzki z tkaniny bawe nianej? 

A. 0,1 cm 
B. 0,5 cm 
C. 1,5 cm 
D. 2,5 cm 

Zadanie 12. 
Uk ad linii konstrukcyjnych, w którym odcinki mi dzy punktami konstrukcyjnymi oznaczone 
symbolami okre laj  wielko  odzie y, to 

A. konstrukcja odzie y. 
B. forma konstrukcyjna. 
C. siatka konstrukcyjna. 
D. standard konstrukcji. 

Zadanie 13. 
Wykonuj c modelowanie sukni damskiej princeski, konstrukcyjn  zaszewk  piersiow  nale y przenie  
na lini  

A. barku. 
B. boku. 
C. podkroju szyi. 
D. podkroju pachy. 

Zadanie 14. 
Okre l podstawowe wymiary do wykonania konstrukcji i modelowania spódnicy z po owy ko a. 

A. Obwód bioder, obwód pasa. 
B. Wysoko  talii, obwód pasa. 
C. Obwód pasa, d ugo  spódnicy. 
D. Wysoko  kolana, obwód bioder. 
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Zadanie 15. 
Wyznacz szeroko  zaszewki boku w spódnicy podstawowej dla klientki o wymiarach: obwód  
pasa = 72,0 cm, obwód bioder = 96,0 cm. 

A. 8 cm 
B. 6 cm 
C. 2 cm 
D. 4 cm 

Zadanie 16. 
Ko nierzem, którego konstrukcja oparta jest na podstawie wykre lonego k ta prostego jest ko nierz 

A. szalowy. 
B. marynarski. 
C. okr g y be-be. 
D. koszulowy na stójce. 

Zadanie 17. 
W celu sporz dzenia prawid owego uk adu kroju na tkaninie z okryw  w osow , szablony nale y u o y  

A. w jednym kierunku; dopuszczalne s  odchylenia od nitki prostej. 
B. w dwóch kierunkach; dopuszczalne s  odchylenia od nitki prostej. 
C. w jednym kierunku; oznaczona na szablonach nitka prosta powinna by  u o ona równolegle 

do nitek osnowy. 
D. w dwóch kierunkach, oznaczona na szablonach nitka prosta powinna by  u o ona równolegle 

do nitek osnowy. 

Zadanie 18. 
Dwukierunkowy uk ad szablonów mo na zastosowa  do krojenia tkaniny  

A. we nianej z d ugim w osem. 
B. jedwabnej z wyra nym po yskiem. 
C. podszewkowej o splocie p óciennym. 
D. bawe nianej o asymetrycznym wzorze. 

Zadanie 19. 
Jaki cieg maszynowy przedstawiono na rysunku? 

A. St bnowy prosty dwunitkowy. 
B. St bnowy zygzakowy dwunitkowy. 
C. a cuszkowy obrzucaj cy trzynitkowy. 
D. a cuszkowy jednoig owy dwunitkowy. 
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Zadanie 20. 
Dziurk  w p aszczu z tkaniny we nianej wykonasz na  

A. dziurkarce bieli nianej. 
B. st bnówce dwuig owej. 
C. dziurkarce odzie owej. 
D. st bnówce zygzakowej. 

Zadanie 21. 
Do oprzyrz dowania st bnówki nie nale y  

A. zwijacz.  
B. lamownik. 
C. linijka magnetyczna. 
D. podk adka teflonowa. 

Zadanie 22. 
Któr  ze stopek stosuje si  do wszywania zamków b yskawicznych? 

Zadanie 23. 
Przyczyn  niew a ciwego wi zania ciegu maszynowego jest 

A. nieprawid owo dobrany docisk stopki. 
B. wyszczerbiony otwór w p ytce ciegowej. 
C. regulator d ugo ci ciegu ustawiony na zero. 
D. niew a ciwe napr enie nitki dolnej lub górnej. 

Zadanie 24. 
Szew obrzucaj cy jest szwem 

A. cz cym. 
B. klejonym. 
C. brzegowym. 
D. zgrzewanym. 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 25. 
Rysunek przedstawia graficzny schemat szwu 

A. zwyk ego. 
B. francuskiego. 
C. bieli nianego. 
D. wpuszczanego. 

Zadanie 26. 
Przygotowuj c bluzk  do pierwszej miary nale y 

A. zszy  na maszynie oraz rozprasowa  zaszewki, szwy i r kawy. 
B. zszy  zaszewki, sfastrygowa  szwy modelowe oraz lewy r kaw. 
C. sfastrygowa  zaszewki, szwy modelowe, ramiona oraz prawy r kaw. 
D. sfastrygowa  zaszewki, szwy modelowe oraz przyfastrygowa  ko nierz. 

Zadanie 27. 
Które czynno ci podczas szycia spodni wyko czonych w talii paskiem z podtrzymywaczami, nale y 
wykona  jako pierwsze? 

A. Wszy  pasek i podtrzymywacze. 
B. Wszy  zamek b yskawiczny z listewk . 
C. Zszy  zaszewki, szwy boczne i wewn trzne nogawek. 
D. Zszy  zaszewki, naszy  kieszenie, wszy  pasek i zamek b yskawiczny. 

Zadanie 28. 
Obróbka klejowa odzie y polegaj ca na czeniu z wk adem klejowym drobnych elementów w celu 
uzyskania usztywnienia i stabilizacji kszta tów, to technika 

A. ma ych wklejek. 
B. tymczasowych po cze . 
C. wk adów sztywnikowych. 
D. klejowych wk adów konstrukcyjnych. 

Zadanie 29. 
Stanowisko do prasowania r cznego oprócz deski do prasowania i elazka jest wyposa one równie  w 

A. pras  p ytow  i zaparzaczk . 
B. r kawnik i poduszki do prasowania. 
C. prasulce, no yczki i ta m  centymetrow . 
D. manekin parowo-powietrzny i szczotk  do prasowania. 
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Zadanie 30. 
Zalecana temperatura elazka do prasowania tkanin z jedwabiu naturalnego wynosi 

A. 280÷300°C 
B. 180÷220°C 
C. 140÷160°C 
D. 115÷140°C 

Zadanie 31. 
W celu zapobie enia kurczeniu si  odzie y w procesie obróbki i u ytkowania, tkanin  poddajemy  

A. sprasowaniu. 
B. dekatyzowaniu. 
C. odprasowaniu. 
D. zaprasowaniu. 

Zadanie 32. 
Sprawdzanie ogólnej estetyki ubioru, prawid owego rozmieszczenia dziurek i staranno ci prasowania to 
elementy kontroli 

A. form i wykrojów.  
B. mi dzyoperacyjnej. 
C. gotowego wyrobu odzie owego. 
D. wykonania elementów odzie y. 

Zadanie 33. 
Który ze znaków okre laj cych warunki prasowania oznacza: maksymalna temperatura prasowania 
110°C? 

       A.        B.      C.      D. 

Zadanie 34. 
Sk ad surowcowy tkanin mo na rozpozna  na podstawie koloru nitek w krajce. We na i w ókna 
we niane oznacza si  za pomoc  nitek w kolorze 

A. ó tym. 
B. zielonym. 
C. niebieskim. 
D. czerwonym. 
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Zadanie 35. 
Podstawow  przyczyn  powstawania fa d poziomych na g ówce r kawa jest zbyt 

A. szeroki r kaw. 
B. d ugie rami  bluzki. 
C. g boki podkrój pachy. 
D. wysoka g ówka r kawa. 

Zadanie 36. 
Spódnica prosta zapinana z ty u na zamek b yskawiczny i wyko czona paskiem jest za szeroka w pasie 
o 3 cm, a w biodrach o 4 cm. W celu dopasowania spódnicy do figury klientki nale y: 

A. odpru  pasek, pog bi  zaszewki w przodzie i w tyle, skróci  pasek, wszy  pasek do spódnicy. 
B. odpru  pasek, zw zi  spódnic  w szwach bocznych na odcinku od linii talii do linii bioder, 

wszy  pasek do spódnicy. 
C. odpru  pasek, zw zi  spódnic  w szwach bocznych na ca ej d ugo ci, skróci  pasek i wszy  

pasek do spódnicy. 
D. odpru  pasek w tyle spódnicy, wypru  zamek b yskawiczny, zw zi  spódnic  w szwie 

rodkowym ty u, wszy  zamek i pasek do spódnicy. 

Zadanie 37. 
Do wyko czenia do u r kawa bluzki wizytowej w celu wyd u enia zbyt krótkiego r kawa mo na 
zastosowa   

A. obr b. 
B. falbank . 
C. lamówk . 
D. cieg dziergany. 

Zadanie 38. 
W celu wykonania przeróbki spódnicy lnianej, w której tworz  si  poprzeczne fa dy w przodzie, nale y 

A. skróci  przód na linii do u.  
B. pog bi  podkrój przodu na linii pasa. 
C. poszerzy  przód i ty  na linii pasa i bioder. 
D. pog bi  podkrój ty u i przodu na linii pasa. 
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Zadanie 39. 
Naprawa b du w postaci fa d zachodz cych na siebie w dole spódnicy polega na 

A. sprasowaniu kantów fa d. 
B. podwy szeniu linii pasa z przodu. 
C. pog bieniu podkroju pasa z przodu. 
D. wypuszczeniu zapasu w szwie bocznym. 

Zadanie 40. 
Jaki jest koszt wykonania us ugi polegaj cej na skróceniu spódnicy i wymianie podszewki w spódnicy, 
je li podszewka do punktu us ugowego zosta a dostarczona przez klientk ? 

 
A. 25 z  
B. 30 z  
C. 40 z  
D. 50 z  

Cennik us ug krawieckich  

Skracanie  

spódnica 15 z  spódnica 25 z  + materia  

spodnie 20 z  akiet 80 z  + materia  

r kawy 30 z  kurtka 80 z  + materia  

Wymiana podszewki  
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