
Nazwa 
kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzie żowych 

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.48

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.48-01-18.06

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Wymagania techniczne dla satyny bawe łnianej z lycr ą - tabela 1
Zdający zapisał co najmniej jedną właściwość tkaniny z opisem jej zachowania się:

R.1.1
dla procesu krojenia, w kolejnych kolumnach w wierszu 1: śliskość tkaniny - tkanina zsuwa się i 
przemieszcza podczas układania warstw i przy rozkroju; lub inną właściwość tkaniny i odpowiedni dla niej 
opis zachowania się - określenia poprawne merytorycznie

R.1.2
dla procesu szycia, w kolejnych kolumnach w wierszu 1: gładka powierzchnia - rzadkie przeplatanie się 
gładkich nitek osnowy wątku (długie przeploty nitek), rozsuwanie się nitek w szwach lub inną właściwość 
tkaniny i odpowiedni dla niej opis zachowania się - określenia poprawne merytorycznie

R.1.3
dla procesu prasowania, w kolejnych kolumnach w wierszu 1: właściwości termiczne tkaniny z dodatkiem 
lycry - wysoka temperatura osłabia włókna lycry lub inną właściwość tkaniny i odpowiedni dla niej opis 
zachowania się - określenia poprawne merytorycznie
Zdający narysował:

R.1.4 symbol: wanienka, wewnątrz symbolu "40", oznacza: pranie mechaniczne w temp. masymalnej 40°C

R.1.5 symbol: trójkąt wewnątrz wypełniony, na trójkąt nałożony krzyż św. Andrzeja, oznacza: nie stosować bielenia  

R.1.6 symbol: kwadrat, wewnątrz trzy pionowe linie, oznacza: ociekanie, suszenie w stanie rozwieszonym
R.1.7 symbol: żelazko, wewnątrz jedna kropka, oznacza: maksymalną temperatura prasowania 110°C

R.1.8
symbol: okrąg, pasek pod okręgiem, wewnątrz wielka litera P, oznacza: profesjonalne czyszczenie 
chemiczne - proces łagodny

R.1.9 co najmniej 3 symbole oznaczające sposób konserwacji i opisał ich znaczenie
R.2 Rezultat 2: Układ szablonów sukienki damskiej z tka niny zasadniczej - tabela 2

Zdający zapisał:
R.2.1 układ jednokierunkowy
R.2.2 stosowany w tkaninach o wzorach jednokierunkowych
R.2.3 układ łączony
R.2.4 stosowany dla dwóch lub więcej wielkości/rozmiarów
R.2.5 symetryczny lub sekcyjny

R.2.6
dla ukł. symetrycznego: stosowany na materiale krojonym w rozłożeniu/zawierający wszystkie elementy
kompletu szablonów 
dla ukł. sekcyjnego: złożony z sekcji oddzielonych od siebie linią prostą

R.3

Rezultat 3: Chronologiczne zestawienie zabiegów wyk onania elementów sukienki damskiej - tabela 3
Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie, równoznaczne z wymienionymi zabiegami

Obłożenia - zdający zapisał nazwy zabiegów:
R.3.1 podklejenie obłożenia lub obrzucenie krawędzi

Przód - zdający zapisał nazwy zabiegów:
R.3.2 zszycie zaszewek
R.3.3 przyszycie karczka i obrzucenie krawędzi szwu
R.3.4 przestębnowanie karczka

Tyły - zdający zapisał nazwy zabiegów:
R.3.5 zszycie zaszewek
R.3.6 przyszycie karczka i obrzucenie krawędzi szwu
R.3.7 przestębnowanie karczka
R.3.8 obrzucenie krawędzi i zszycie szwu  środka tyłu
R.3.9 wszycie zamka kryto

Rękawy - zdający zapisał nazwy zabiegów:
R.3.10 zszycie szwów w rękawach i obrzucenie krawędzi

R.4

Rezultat 4: Chronologiczne zestawienie zabiegów mon tażu i wyko ńczenia sukienki damskiej - tabela 
4
Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie, równoznaczne z wymienionymi zabiegami

Montaż - zdający zapisał nazwy zabiegów:
R.4.1 zszycie szwów bocznych i barkowych
R.4.2 obrzucenie krawędzi lub obrzucenie szwów
R.4.3 odszycie dekoltu obłożeniem
R.4.4 przestębnowanie dekoltu
R.4.5 wszycie rękawów
R.4.6 obrzucenie krawędzi

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



R.4.7 uwzględniono prasowanie międzyoperacyjne w zabiegach rezultatu 3 i 4
Wykończenie - zdający zapisał nazwy zabiegów:

R.4.8 obrzucenie linii dołu w rękawach i sukience

R.4.9
podszycie kryto obrębów w rękawach i sukience 
Uwaga! Kryterium nr 8 i 9 należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze obrzucenie krawędzi i podszycie kryto 
rękawów w rezultacie 3 

R.4.10 prasowanie końcowe, KJ gotowego wyrobu

R.5
Rezultat 5: Wykaz maszyn, oprzyrz ądowania i urz ądzeń niezb ędnych do uszycia sukienki damskiej - 
tabela 5
Zdający zapisał:

R.5.1 maszyna stębnowa lub stębnówka
R.5.2 stopka do wszywania zamków kryto
R.5.3 ścieg stębnowy/prosty dwunitkowy/ zwykły
R.5.4 owerlok/ obrzucarka
R.5.5 ścieg obrzucający
R.5.6 podszywarka
R.5.7 ścieg łańcuszkowy niewidoczny/stębnowy zygzakowy niewidoczny/ kryty
R.5.8 klejarka/ manekin prasowalniczy/ prasa
R.5.9 żelazko elektryczno-parowe/ żelazko
R.5.10 temperatura prasowania: do 110°C
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