
Nazwa 
kwalifikacji: Projektowanie wyrobów odzie żowych

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.48

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.48-01-20.01-SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Wykaz własciwosci tkanin bawełnianych - tabela 1 
Dopuszcza się określenia równoważne, poprawne merytorycznie

Obliczenie higroskopijno ści tkanin bawełnianych

R.1.1
Podstawiono dane liczbowe do wzoru: H = [(88 - 80) : 80] · 100% = 10%
Zapisano: H = 10%  
Właściwo ści u żytkowe tkanin bawełnianych 

R.1.2
Właściwo ści higieniczne  – wymieniono co najmniej dwie spośród właściwości:  
1. dobra higroskopijność, 2. dobra przepuszczalność powietrza (przewiewność), 3.dobra izolacyjność, 4. trudne usuwanie
brudu, 5. jasne kolory odbijają promienie słoneczne

R.1.3
Właściwo ści estetyczne  – wymieniono co najmniej dwie spośród właściwości:
1. średnia odporność wybarwień, 2. mała odporność na mięcie, 3. odporność na pilling, 4. miękka w dotyku, 5. ma tendencje 
do kurczenia się podczas prania

R.1.4

Właściwo ści konfekcyjne  – wymieniono co najmniej dwie z spośród właściwości:  
1. brak odporności na ścieranie, 2. wytrzymała na rozciąganie, 3. wygląd powierzchni nie wymaga specjalnego ułożenia 
szablonów, 4. powierzchnia nie jest śliska – warstwy nie przesuwaja się względem siebie podczas warstwowania, 5. mały 
opór przy rozkroju
Warunki konserwacji tkanin bawełnianych 

R.1.5 prać w temperaturze do 60°C mechanicznie lub ręcznie w wodzie lub znak - symbol wanienki, wewnątrz woda i liczba 60

R.1.6 nie stosować bielenia lub znak  - symbol trójkąta wewnątrz czarny przekreślony krzyżem św. Andrzeja
R.1.7 prasować w temperaturze  do 150°C  lub znak - symbol żelazka, wewnątrz dwie kropki

R.1.8
suszyć w pozycji pionowej, poziomej lub w suszarkach bębnowych  lub znak  - symbol kwadratu, wewnątrz: sznur lub trzy 
pionowe kreski lub kreska pozioma lub symbol - okrąg wpisany w kwadrat, wewnątrz dwie kropki

R.1.9 profesjonalne wodne czyszczenie proces łagodny lub znak - symbol okręgu wewnątrz litera W, pod symbolem kreska 

R.2 Rezultat 2: Wymagania techniczne wykonania sukie nki dziewcz ęcej z tkanin bawełnianych - tabela 2
Warunki wykonania - zapisano:

R.2.1 dodatki na szwy 1,0÷2,0 (±0,3) cm
R.2.2 dodatek na podwinięcie dołu sukienki – 4 cm  

Maszyny w szwalni niezbędne do wykonania sukienki dziewczęcej z uwzględnieniem parametrów technologicznych 
zastosowanych ściegów i szwów oraz obróbki cieplnej

R.2.3 stębnówka płaska lub stębnówka
R.2.4 dla stębnówki zapisano: skok ściegu stębnowego 0,3÷0,4 (±0,1) cm
R.2.5 dla stębnówki zapisano: gęstość ściegu (3÷5) na 1 cm
R.2.6 overlock lub maszyna obrzucająca
R.2.7 dla overlocka zapisano: szerokość szwu obrębiającego/obrzucającego 0,3÷0,5 (±0,1) cm
R.2.8 żelazko elektryczno-parowe z termoregulatorem lub manekin prasowalniczy, temperatura prasowania do 150°C
R.2.9 dziurkarka 

R.3 Rezultat 3: Wykaz czynno ści wykonania sukienki dziewcz ęcej z tkanin bawełnianych - tabela 3 Zapisy zgodne z 
rysunkami instruktażowymi

Rękawy - nazwa czynności:
R.3.1 zszycie rękawów  
R.3.2 obrzucenie razem krawędzi szwów w rękawach
R.3.3 wykończenie dołów rękawów 
R.3.4 wywinięcie na wierzch mankietów i ich zamocowanie zgodnie z opisem

Przód i tył górnej części sukienki - nazwa czynności:
R.3.5 zszycie przodu i tyłu na linii ramion - lewa strona
R.3.6 zszycie przodu i tyłu na linii ramion - odszycie zapięcia - prawa strona
R.3.7 zszycie boków 

R.3.8 obrzucenie krawędzi zszytych szwów na linii ramion (lewa strona), krawędzi przodu i tyłu na linii ramion (prawa strona)

Przody i tył dolnej części sukienki - nazwa czynności:
R.3.9 podwinięcie krawędzi na linii środka lewej i prawej dolnej części przodu 

R.4 Rezultat 4: Monta ż sukienki dziewcz ęcej z tkanin bawełnianych – tabela 4 
Zapisy zgodne z rysunkami instruktażowymi

Montaż  plisy do  podkroju szyi sukienki - nazwa czynności:
R.4.1 przyszycie plisy do podkroju szyi i jej odwrócenie
R.4.2 nałożenie spodniej części plisy na szew i przestębnowanie po stronie wierzchniej

Montaż rękawów z sukienką - nazwa czynności:
R.4.3 doszycie rękawów do sukienki
R.4.4 obrzucenie krawędzi szwów na linii podkroju pach 

Montaż górnej część sukienki z dolną - nazwa czynności:
R.4.5 zszycie przodu z tyłem na linii boków
R.4.6 obrzucenie szwów połączonych elementów i dołu sukienki
R.4.7 namarszczenie dolnej części sukienki do obwodu talii części górnej
R.4.8 doszycie dolnej części sukienki do części górnej 
R.4.9 obrzucenie krawędzi szwu na linii talii
R.4.10 stębnowanie sukienki wzdłuż linii talii 

R.5 Rezultat 5: Wyko ńczenie sukienki dziewcz ęcej z tkanin bawełnianych
W tabeli 5 zapisano:

R.5.1 podwinięcie dołu sukienki na 4 cm
R.5.2 wykonanie dziurek i ich przecięcie
R.5.3 doszycie guzików
R.5.4 prasowanie międzyoperacyjne
R.5.5 prasowanie końcowe
R.5.6 kontrola międzyoperacyjna
R.5.7 kontrola ostateczna
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