
Nazwa kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzieżowych

Oznaczenie kwalifikacji:  A.48
Numer zadania:  01

Kod arkusza: A.48-01-14.05

Lp. Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Komplet  wystopniowanych szablonów spódnicy dla tkaniny zasadniczej  

R.1.1
Stopniowanie szablonu przodu (na zewnątrz)– na linii talii(+1,0), bioder (+1.0 i dół 0,6), dołu (+1,0 i dół 2,5), zaszewka 

przesunięta o 0,3. Wystopniowany szablon przodu jest o jeden rozmiar większy od podstawowego.

R.1.2
Stopniowanie szablonu tyłu (na zewnątrz) - na linii talii(+1,0), bioder (+1.0 i dół 0,6), dołu (+1,0 i dół 2,5),  zaszewka 

przesunięta o 0,3. Wystopniowany szablon tyłu jest o jeden rozmiar większy od podstawowego.

R.1.3
Stopniowanie szablonu paska-  po długości (+2.0). Wystopniowany szablon paska jest o jeden rozmiar większy od 

podstawowego.

R.1.4
Kontury wystopniowanych szablonów są starannie wykreślone, linie czytelne,  kształt jest zgodny z liniami szablonów 

podstawowych.

R.2 Rezultat 2: Chronologiczne zestawienia zabiegów 

R.2.1
Kolejność wymienionych zabiegów jest zgodna z  chronologią wykonywania spódnicy (niezależnie od tego, czy wszystkie 

czynności zostały ujęte)

Zdający zapisał zabiegi: UWAGA:zapisy zabiegów można uznać za właściwe jeżeli użyte sformułowaniAsą zgodne z 

technologią wykonania wyrobu.

R.2.2 Uszycie paska.

R.2.3 Zszycie zaszewek, zaprasowanie. 

R.2.4 Montaż szwów, rozprasowanie/zaprasowanie  szwów.

R.2.5 Wszycie zamka.

R.2.6 Odszycie rozporka lub zamocowanie rozporka.

R.2.7 Uszycie podszewki.

R.2.8 Wszycie paska, przestębnowanie.

R.2.9 Wykończenie dołu spódnicy 

R.2.10Wykończenie spódnicy: wykonanie dziurki, przyszycie guzika, wyprasowanie 

R.3 Rezultat 3: Rysunek instruktażowy wykończenia spódnicy na linii dołu

R.3.1
Zastosowane w rysunku symbole graficzne : podklejenie paska wkładem klejowym, obrzucenie krawędzi, łączenie i 

przeszycie warstw paska i przodu spódnicy są zgodne z  zasadami rysunku instruktażowego.

Na przekroju węzła oznaczono:

R.3.2
elementy spódnicy - przód, pasek, przód z podszewki, pasek z wkładu klejowego; elementy wyrobu są opisane (oznaczono co 

najmniej trzy elementy).

R.3.3 Podklejenie spodniej części  paska.

R.3.4 Obrzucenie krawędzi spodniej części paska.

R.3.5 Przyszycie paska do spódnicy.

R.3.6 Przestębnowanie paska.

R.4 Rezultat 4: Warunki konserwacji i użytkowania spódnicy damskiej 

Zastosowano znaki konserwacyjne lub opisano znaki: 

R.4.1 Prasowanie ochronne, temperatura prasowania do 150°C.

R.4.2 Zakaz prania w wodzie lub pranie ochronne w temperaturze 30°C mechaniczne lub ręczne.

R.4.3 Zakaz chlorowania.

R.4.4 Czyścić chemicznie.

R.4.5 Zakaz suszenia w suszarce.
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