
Nazwa kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzie owych 
Oznaczenie kwalifikacji: A.48 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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A.48-01-14.05 
Czas trwania egzaminu:120 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie rysunku modelowego oraz opisu spódnicy damskiej opracuj dokumentacj , niezb dn  do 
wykonania serii spódnic w dwóch rozmiarach, zawieraj c : chronologiczne zestawienie zabiegów, rysunek 
instrukta owy wyko czenia spódnicy na linii talii, warunki konserwacji i u ytkowania spódnicy. Druki 
dokumentacji znajduj  si  w arkuszu egzaminacyjnym.  

Na przygotowanym na stanowisku arkuszu papieru wykonaj stopniowanie kompletu szablonów  
z rozmiaru 158/68/92 na rozmiar 164/72/96. Przy stopniowaniu szablonów korzystaj z warto ci stopni 
elementarnych spódnic damskich wg obwodów i wzrostów, zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym 
(Rysunek 1).  

PRZÓD        TY  

Rysunek modelowy spódnicy 

Opis spódnicy 
Spódnica prosta z rozporkiem w szwie na rodku ty u, w talii dopasowana zaszewkami. W tyle zapi cie na 
zamek b yskawiczny. Spodnia cz  paska usztywniona wk adem klejowym i wyko czona overlockiem. 
Pasek zapinany na guzik. Spódnica ma by  wykonana z tkaniny we nianej na podszewce.  
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Rysunek 1. Warto ci stopni elementarnych przy stopniowaniu szablonów spódnic damskich  
wg obwodów i wzrostów. 

1. Chronologiczne zestawienie zabiegów 

Nr zabiegu Nazwa zabiegu (wyszczególnienie zabiegu) 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
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2. Rysunek instrukta owy wyko czenia spódnicy na linii talii 

3. Warunki konserwacji i u ytkowania spódnicy  

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposa onym w szablony podstawowe spódnicy, papier 
do stopniowania  i przybory kre larskie. 
Wystopniowane szablony za cz do arkusza egzaminacyjnego. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
komplet wystopniowanych szablonów spódnicy dla tkaniny zasadniczej, 
chronologiczne zestawienie zabiegów, 
rysunek instrukta owy wyko czenia spódnicy na linii talii, 
warunki konserwacji i u ytkowania spódnicy. 

Lp. Znaki konserwacyjne Znaczenie  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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