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CZ  PISEMNA 

A.48-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 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. 
Jaki system prz dzenia nale y zastosowa  do wytworzenia cienkiej, g adkiej prz dzy we nianej o du ej 
wytrzyma o ci na rozerwanie? 

A. Zgrzebny. 
B. Rotorowy. 
C. Buretowy. 
D. Czesankowy. 

Zadanie 2. 
Do wytworzenia tkaniny sukienkowej typu at as nale y zastosowa  splot tkacki oznaczony liter  

 

Zadanie 3. 
Która z wymienionych tkanin wytworzona jest technik  akardow ? 

A. Popelina. 
B. Shantung. 
C. Gabardyna. 
D. Adamaszek. 

Zadanie 4. 
Liczb  i kierunek skr tu prz dzy wyznacza si  metod  

A. odcinkow . 
B. pasemkow . 
C. odwrotnego skr tu. 
D. doprowadzenia do skr tu krytycznego. 

Zadanie 5. 
Na rysunku przedstawiono badanie tkaniny tzw. metod  
niecki. Metoda ta s u y do wyznaczania 

A. spr ysto ci tkaniny. 
B. wytrzyma o ci tkaniny. 
C. wodoodporno ci tkaniny. 
D. higroskopijno ci tkaniny. 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 6. 
Do wyznaczania wytrzyma o ci i wyd u enia prz dzy s u y 

A. zrywarka. 
B. skr tomierz. 
C. sprawdzian pasmowy. 
D. motowid o automatyczne. 

Zadanie 7. 
Na zdj ciu przedstawiono aparat s u cy do badania 

A. grubo ci tkanin. 
B. uk adalno ci tkanin. 
C. odporno ci tkanin na cieranie. 
D. odporno ci wybarwie  tkanin na tarcie. 

Zadanie 8. 
Które z urz dze  s u y do aklimatyzacji próbek ? 

A. Higrostat. 
B. Eksykator. 
C. Higrometr. 
D. Termograf. 

Zadanie 9. 
Jakim splotem tkackim nale y wykona  tkanin  przeznaczon  na wiatrówk  damsk , aby zapewni  jej 
jak najmniejsz  przesuwalno  nitek w szwie? 

A. Panama. 
B. Sko nym. 
C. Satynowym. 
D. P óciennym. 

Zadanie 10. 
O w a ciwo ciach u ytkowych tkanin przeznaczonych na odzie  sportow  decyduje w pierwszej 
kolejno ci 

A. trwa o  koloru. 
B. odporno  na cieranie. 
C. trwa o  zaprasowania. 
D. odporno  na brudzenie. 
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Zadanie 11. 
Które z wymienionych w a ciwo ci tkanin decyduj  o wygl dzie estetycznym odzie y damskiej? 

A. Sztywno  zginania, wodoch onno . 
B. Odporno  na mi cie, odporno  na pilling. 
C. Wytrzyma o  na rozerwanie, higroskopijno . 
D. Odporno  wybarwie  na tarcie, przepuszczalno  powietrza. 

Zadanie 12. 
Bawe nian  dzianin  przeznaczon  na bielizn  dzieci c  charakteryzuje wysoka 

A. wodoch onno  i odporno  na pilling. 
B. przepuszczalno  powietrza i higroskopijno . 
C. wytrzyma o  na rozerwanie i izolacyjno  cieplna. 
D. przepuszczalno  pary wodnej i odporno  na cieranie. 

Zadanie 13. 
Który sposób konserwacji akietu damskiego wykonanego z tkaniny we nianej na podszewce jest 
w a ciwy?  

A. Pra  mechanicznie w temperaturze 60°C, stosuj c pranie ochronne. 
B. Pra  r cznie w temperaturze 40°C, lekko wygniataj c i unikaj c tarcia. 
C. Czy ci  chemicznie, stosuj c rodki do czyszczenia oznaczone symbolem     . 
D. Czy ci  chemicznie, stosuj c rodki do czyszczenia oznaczone symbolem     . 

Zadanie 14. 
Do wyprasowania stylonowej bluzki damskiej nale y zastosowa  temperatur nie przekraczaj c  

A. 110°C 
B. 140°C 
C. 160°C 
D. 200°C 

Zadanie 15. 
Który zestaw znaków informuj cych o sposobie prania i prasowania nale y umie ci  na przywieszce 
sukni damskiej z br zowej wiskozy? 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 16. 
Na rysunku przedstawiono p aszcz damski typu 

A. raglan, narysowany technik  linearn . 
B. redingot, narysowany technik  linearn . 
C. raglan, narysowany technik  wiat ocienia. 
D. redingot, narysowany technik  wiat ocienia. 

Zadanie 17. 
Na którym rysunku przedstawiono spódnic  typu solejka? 

 

Zadanie 18. 
Na rysunku przedstawiono p aszcz, w którym zastosowano zapi cie 

A. symetryczne. 
B. dwurz dowe. 
C. jednorz dowe. 
D. asymetryczne. 

Zadanie 19. 
Jak  technik  wykonano szkic urnalowy przedstawiony na rysunku, do którego 
wykonania wykorzystano cinki materia ów, kolorowych papierów i farb? 

A. Batiku. 
B. Kola u. 
C. Tempery. 
D. Lawowania. 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 20. 
Który dese  tkaniny sukienkowej jest odpowiedni dla figury zbyt t giej? 

 

Zadanie 21. 
Rysunek przedstawia trzy kolejne etapy malowania sukni w stylu cyga skim. Jak  technik  wykonano 
rysunek? 

A. Kola u. 
B. Frota u. 
C. Gwaszu. 
D. Akwareli. 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 22. 
W której bluzce zastosowano konstrukcje i modelowanie ko nierza przedstawionego na rysunku? 

 

Zadanie 23. 
W którym wierszu tabeli poprawnie roz o ono szeroko ci zaszewek dla spódnicy w rozmiarze  
ot = 72 cm i obt = 96 cm o fasonie przedstawionym na rysunku? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 24. 
Który sposób modelowania form nale y zastosowa  w celu wykonania spódnicy o fasonie 
przedstawionym na rysunku? 

Zadanie 25. 
Do stopniowania szablonów na podstawie stopni zasadniczych, wybranych z tabeli wymiarów cia a, 
s u y metoda 

A. grupowa. 
B. konstrukcyjna. 
C. konstrukcyjno-graficzna. 
D. proporcjonalno-obliczeniowa. 

  

A. B. 

  

C. D. 
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Zadanie 26. 
Na szablonie nogawki przodu spodni m skich zaznaczono warto ci stopni 
elementarnych. W celu otrzymania szablonu w rozmiarze 176/92/78 nale y  
w w le konstrukcyjnym Uv odmierzy  do wewn trz szablonu  

A. 0,5 i w dó  1,0. 
B. 0,4 i w dó  0,6. 
C. 0,6 i w gór  0,6. 
D. 0,5 i w gór  1,0. 

Zadanie 27. 
Jaki uk ad szablonów zastosowany do skrojenia sezonowej produkcji garnituru m skiego z tkaniny 
lnianej w rozmiarach 176/92/76 i 182/96/82 przedstawiono na rysunku? 

 

A. Pojedynczy, dwukierunkowy, sekcyjny. 
B. czony, jednokierunkowy, symetryczny. 
C. Ró norodny, jednokierunkowy, sekcyjny. 
D. czony, dwukierunkowy, asymetryczny. 

Zadanie 28. 
Jaki uk ad szablonów nale y zastosowa  do wykrojenia 1500 sztuk pi amek ch opi cych w jednym 
rozmiarze z kolorowej flaneli bawe nianej o wzorze przedstawionym na rysunku? 

A. czony, jednokierunkowy. 
B. czony, ró nokierunkowy. 
C. Pojedynczy, dwukierunkowy. 
D. Pojedynczy, jednokierunkowy. 
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Zadanie 29. 
Jaki uk ad szablonów nale y zastosowa  do wykrojenia krótkiej serii p aszczyków dziewcz cych  
w trzech rozmiarach z jednobarwnej tkaniny bawe nianej, aby uzyska  jak najmniejsze zu ycie 
materia u? 

A. Pojedynczy, sekcyjny. 
B. Pojedynczy, symetryczny. 
C. czony, dwukierunkowy. 
D. czony, jednokierunkowy. 

Zadanie 30. 
Na podstawie rysunku wska , któr  czynno  nale y wykona  po zszyciu ko nierza wierzchniego ze 
spodnim. 

A. Podklei  ko nierz i obsadzenie.  
B. Wszy  ko nierz do podkroju szyi. 
C. Przest bnowa  kraw d  ko nierza. 
D. Przest bnowa  szew po obsadzeniu. 

Zadanie 31. 
Na podstawie rysunku instrukta owego wska  zabiegi zamocowania podtrzymywaczy paska. 

A. 3 i 4 
B. 4 i 5 
C. 5 i 6 
D. 6 i 7 
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Zadanie 32. 
Jak  technik  nale y zastosowa  do wzmocnienia pach w wykrojach bluzki damskiej w sposób 
przedstawiony na rysunku? 

A. Ma ych wklejek. 
B. Wk adów sztywnikowych. 
C. Tymczasowych z czy klejowych. 
D. Klejowych wk adów konstrukcyjnych. 

Zadanie 33. 
Wska  szew bieli niany, który nale y zastosowa  do czenia elementów sportowej bluzy d insowej. 

 

Zadanie 34. 
Do przeszycia obr bów w bluzce damskiej wykonanej z cienkiej dzianiny nale y zastosowa  maszyn  
specjaln  szyj c  ciegiem  

A. st bnowym dwunitkowym. 
B. zygzakowym dwunitkowym.  
C. a cuszkowym obrzucaj cym. 
D. a cuszkowym pokrywaj cym. 

Zadanie 35. 
Do ozdobnego wyko czenia naro nika serwety lnianej przedstawionej na rysunku zastosowano cieg 

A. ga zkowy. 
B. zygzakowy. 
C. krzy ykowy. 
D. zakopia ski. 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 36. 
Która z wymienionych maszyn specjalnych s u y do wst pnego czenia elementów odzie y w celu 
u atwienia w a ciwego szycia? 

A. Pikówka. 
B. Sczepiarka. 
C. Fastrygówka. 
D. Zygzakówka. 

Zadanie 37. 
Na zdjęciu przedstawiono maszyn  prasowalnicz  s u c  do 

A. prasowania r kawów. 
B. formowania nogawki spodni. 
C. prasowania górnej cz ci spodni. 
D. formowania przodu p aszcza m skiego. 

Zadanie 38. 
Który zestaw maszyn nale y zastosowa  do wykonania obr bu w spódnicy damskiej zgodnie  
z zamieszczonym graficznym przekrojem? 

A. Overlock 3-nitkowy i podszywark . 
B. Overlock 5-nitkowy i maszyn  st bnow . 
C. Overlock 3-nitkowy i maszyn  a cuszkow . 
D. Overlock 5-nitkowy i maszyn  a cuszkow . 

Zadanie 39. 
Czas wykonania 1 pary spodni wynosi 35 minut, a koszt normo-minuty jest równy 0,30 z . Oblicz koszt 
konfekcjonowania 100 par spodni damskich. 

A.     10,50 z  
B.   105,00 z  
C. 1000,50 z  
D. 1050,00 z  

Zadanie 40. 
Norma zu ycia materia u na 1 sukienk  damsk  wynosi 1,60 m, a jego cena 20,00 z  za 1 mb. Oblicz 
koszt materia u niezb dnego do wykonania zamówienia 250 sukienek. 

A. 8000 z  
B. 7500 z  
C. 6400 z  
D. 5000 z  
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