
Nazwa 
kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzie żowych
Oznaczenie 
kwalifikacji: A.48

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.48_01_17.01

Lp.
Elementy podlegające ocenie/zasady oceny
Uwaga! Dopuszcza się inne sformułowania niż podane w kryteriach, ale poprawne 
merytorycznie i równoważne

R.1
Rezultat 1:  Wykaz wła ściwo ści tkaniny przeznaczonej do produkcji sukienek dzie wczęcych - 
tabela 1

R.1.1
zapisane są co najmniej 2 właściwości higieniczne satyny bawełnianej, np.: dobra higroskopijność, 
dobra wodochłonność, dobra przepuszczalność powietrza, łatwość usuwania brudu

R.1.2
zapisane są co najmniej 2 właściwości konfekcyjne satyny bawełnianej, np.: śliska powierzchnia, 
gładka powierzchnia, strzępienie się tkaniny, rozsuwanie się nitek w szwach

R.2
Rezultat 2: Wykaz elementów kompletu szablonów suki enki dziewcz ęcej dla jednego 
rozmiaru - tabela 2
Zapisane są nazwa i liczba sztuk szablonów z tkaniny zasadniczej: 

R.2.1 przód – część górna - 1x
R.2.2 przód – część dolna -1x
R.2.3 tył – część górna - 2x
R.2.4 tył – część dolna - 2x
R.2.5 rękaw - 2x
R.2.6 mankiet - 2x lub 4x
R.2.7 kołnierz wierzchni - 2x, spodni - 2x lub  kołnierz - 4x
R.2.8 obłożenie podkroju szyi przodu - 1x i tyłu - 2x lub  obłożenie podkroju szyi - 1x 

Zapisane są nazwai liczba sztuk szablonów z wkładu klejowego:

R.2.9 mankiet - 2x lub 4x, kołnierz - 2x

R.2.10 obłożenie podkroju szyi przodu - 1x i tyłu - 2x lub  obłożenie podkroju szyi - 1x 

R.3
Rezultat 3: Propozycja układu szablonów sukienki dz iewcz ęcej z tkaniny zasadniczej z 
uzasadnieniem - tabela 3
Zapisane jest:

R.3.1 rodzaj układu: jednokierunkowy
R.3.2 uzasadnienie - cechy układu jednokierunkowego: wzór na satynie - jednokierunkowy
R.3.3 rodzaj układu: łączony lub  jednorodny/pojedynczy

R.3.4

uzasadnienie - cechy przyjetego układu: 
- dla układu łączonego: stosowany dla dwóch lub więcej kompletów szblonów; 
- dla układu jednorodnego/pojedynczego: układ kompletu szablonów wyrobu odzieżowego jednej 
wielkości/jednego wyrobu

R.3.5 rodzaj układu: asymetryczny lub  symetryczny lub  sekcyjny

R.3.6

uzasadnienie - cechy przyjętego układu: 
- dla układu asymetrycznego: stosowany przy tkaninach krojonych w złożeniu 
                                                 lub  zawierający połowę elementów kompletu szablonów;
- dla układu symetrycznego: stosowany na materiale krojonym w rozłożeniu 
                                                lub  zawierający wszystkie elementy kompletu szablonów;
- dla układu sekcyjnego: złożony z sekcji oddzielonych od siebie linią prostą

R.4
Rezultat 4: Chronologiczne zestawienie zabiegów nie zbędnych do wykonania sukienki 
dziewcz ęcej - tabela 4

Obróbka klejowa  - zapisane jest:
R.4.1 podklejenie kołnierza
R.4.2 podklejenie obłożeń
R.4.3 podklejenie mankietów

Kołnierz  - zapisane jest:
R.4.4 uszycie

Obło żenia  - zapisane jest:
R.4.5 zszycie i obrzucenie krawędzi obłożeń

Mankiety  - zapisane jest:

R.4.6 uszycie i zaprasowanie
Rękawy  - zapisane jest:

R.4.7 zszycie szwów, obrzucenie krawędzi
R.4.8 prasowanie szwów

R.4.9
zmarszczenie
Uwaga! Kryterium należy uznać także za spełnione, jeżeli zdający zapisał ww. zabieg w etapie montażu 
sukienki – tabela nr 5

R.4.10
przyszycie mankietów, obrzucenie
Uwaga! Kryterium należy uznać także za spełnione, jeżeli zdający przyjął inną technikę przyszycia 
maszynowo mankietu do rękawa oraz gdy zapisał ww. zabiegi w etapie montażu sukienki – tabela nr 5 

R.5
Rezultat 5: Chronologiczne zestawienie zabiegów mon tażu i wyko ńczenia sukienki 
dziewcz ęcej - tabela 5                                                                                                                

Monta ż - zapisane jest:

R.5.1 zszycie szwów barkowych i bocznych
R.5.2 zmarszczenie części dolnej
R.5.3 zszycie części dolnej z górną
R.5.4 wszycie zamka
R.5.5 wszycie kołnierza wraz z obłożeniem
R.5.6 wszycie rękawów
R.5.7 obrzucenie krawędzi
R.5.8 prasowanie szwów lub  prasowanie międzyoperacyjne

Wykończenie  - zapisane jest:
R.5.9 podszycie kryte

R.5.10 prasowanie końcowe
R.6 Rezultat 6: Rysunek instrukta żowy monta żu rękawa z mankietem - tabela 6

Rysunek zawiera symbole:
R.6.1 podklejenia mankietu
R.6.2 przyszycia mankietu

R.6.3
obrzucenia szwu
Uwaga! Kryterium należy uznać także za spełnione, jeżeli zdający narysował symbol innej techniki 
przyszycia maszynowo mankietu do rękawa zgodnie z przyjętą - zapisaną w tabeli 4 lub 5

R.6.4 prawej strony materiału

R.6.5
rysunek przedstawia przekrój węzła zgodny z przyjętą wcześniej - zapisaną w tabeli 4 lub 5 - 
technologią montażu rękawa sukienki z mankietem
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