
Nazwa kwalifikacji: Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.XX 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

 Czas trwania egzaminu: 180 minut.     AU.XX-01-21.06-SG 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

 swój numer PESEL*,

 oznaczenie kwalifikacji,

 numer zadania,

 numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Układ graficzny 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj zdobienie kubka ceramicznego metodą kombinowaną stempelkową i ręczną zgodnie 

z zamieszczonym Opisem wykonania zdobienia i Poglądową ilustracją wykonanego zdobienia kubka 

ceramicznego oraz wykończ miseczkę odlaną metodą wylewną z masy lejnej.  

 

W pierwszej kolejności wykonaj obróbkę końcową miseczki, a następnie po przygotowaniu stanowiska pracy 

rozpocznij zdobienie kubka ceramicznego. Gotowość do rozpoczęcia zadania zamywania miseczki zgłoś 

Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia przystąp do pracy.  

Przygotuj miskę z wodą, miękką gąbkę oraz nożyk do usuwania nadlewu. Wybierz prawidłowo odlaną 

miseczkę, dokładnie obejrzyj i usuń ewentualne nadlewy. Zamyj delikatnie ranty wyrobu.  

Odłóż wykończony wyrób na brzeg stanowiska egzaminacyjnego. Uporządkuj stanowisko pracy.  

 

Wykonaj zdobienie kubka ceramicznego biskwitowego zgodnie z Poglądową ilustracją wykonania zdobienia 

kubka ceramicznego. Przygotuj stanowisko pracy do wykonania zdobienia, skompletuj potrzebne narzędzia 

oraz surowce. Wybierz i przygotuj półfabrykat kwalifikujący się do zdobienia. Jeśli kubek posiada drobne 

defekty usuń je i zamyj wyrób gąbką. Ustaw kubek na toczku.  

Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki zakończenie czynności związanych z przygotowaniem 

stanowiska i półfabrykatu do zdobienia. Po dokonaniu oceny przez egzaminatora Przewodniczący ZN wyda 

Ci zgodę na wykonanie zdobienia. 

Po zakończeniu zdobienia odłóż kubek na brzeg stanowiska egzaminacyjnego. Uporządkuj stanowisko pracy 

oraz zabezpiecz niewykorzystane surowce. 

 

Podczas wykonywania wszystkich czynności przestrzegaj przepisów bhp, ppoż. oraz zasad organizacji pracy 

ochrony środowiska. 

 

Opis wykonania zdobienia 

1. Pasek brzegowy o szerokości około 2-4 mm w kolorze kobaltu w odległości 0,8-0,9 cm od rantu 

wyrobu. 

2. Kolejny pasek w kolorze kobaltu o szerokości około 2-4 mm w odległości 0,9-1,0 cm od dolnej 

granicy paska brzegowego. 

3. Kolejny pasek w kolorze kobaltu w odległości 1,9-2,0 cm od dolnej granicy paska brzegowego. 

4. Od trzeciego paska rozmieszczone naprzemiennie 4 rzędy stempla w kolorze kobaltu z kropką 

pośrodku każdego koła. Uzupełnij wszystkie kropki wewnątrz stempla punktując odpowiednim 

narzędziem kolorem kobaltowym. 

5. Przestrzenie pomiędzy stemplami uzupełnij kobaltową farbą. 

6. Wykonaj zakończenie dekoracji paskiem w kolorze kobaltu 0,5-0,6 cm od stopki wyrobu. 

7. Ucho kubka zamaluj kobaltową farbą po zewnętrznej połowie i zamknij obrysem (paskiem). 
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Poglądowa ilustracja wykonanego zdobienia kubka ceramicznego 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

 wykończona miseczka, 

 stanowisko oraz półfabrykat przygotowane do zdobienia, 

 zdobina (element dekoracyjny) kubka 

oraz 

przebieg wykonania zamywania miseczki i zdobienia kubka. 
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