
Zawód: krawiec 

symbol cyfrowy: 743[01] 

 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

 

Część I  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji 

w zawodzie 

 

Absolwent powinien umieć: 

 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, 

rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 

a w szczególności: 

1.1. rozróżniać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie w zależności od składu surowcowego, 

właściwości i budowy, na podstawie opisu, rysunków, fotografii; 

1.2. stosować informacje zawarte na rysunkach żurnalowych i modelowych, w  dokumentacji 

techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych i  bieliźniarskich, oraz na przywieszkach 

wyrobów gotowych; 

1.3. rozróżniać wyroby odzieżowe i bieliźniarskie w zależności od przeznaczenia oraz technologii 

wytwarzania; 

1.4. rozróżniać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów odzieżowych 

i bieliźniarskich, w zależności od działu produkcji oraz przeznaczenia, na podstawie rysunków 

i opisu; 

1.5. rozróżniać etapy wytwarzania wyrobów bieliźniarskich i odzieżowych miarowych oraz 

konfekcyjnych na podstawie zakresu i charakterystyki prac oraz stosowanych maszyn 

i urządzeń, na podstawie rysunków, fotografii i opisu; 

1.6. stosować nazwy, określenia, znaki i symbole stosowane w krawiectwie miarowym; 

1.7. rozróżniać wymiary krawieckie w zależności od rodzaju wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich; 

1.8. rozróżniać błędy w procesie wytwarzania wyrobów miarowych i konfekcyjnych w zależności od 

przyczyny powstawania i możliwości poprawiania, na podstawie rysunków, fotografii i opisu; 

1.9. rozróżniać typy produkcji konfekcyjnej, metody oraz systemy organizacji produkcji na 

podstawie opisu, charakterystyki, schematów i fotografii. 

 

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności: 

2.1. dobierać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie w zależności od przeznaczenia 

i właściwości użytkowych wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich, na podstawie rysunku 

modelowego i żurnalowego oraz opisu wyrobu; 

2.2. dobierać fason wyrobu odzieżowego w zależności od typu figury oraz rodzaju materiału 

odzieżowego; 

2.3. wskazywać układy szablonów w zależności od rodzaju materiału, asortymentu i fasonu 

wyrobu oraz liczby sztuk poszczególnych wielkości w produkowanej partii wyrobów 

odzieżowych i bieliźniarskich na podstawie opisu i rysunku; 

2.4. dobierać maszyny i urządzenia krojcze w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej 

do rozkroju, na podstawie opisu i fotografii; 

2.5. dobierać maszyny i urządzenia oraz oprzyrządowanie maszyn szwalniczych w zależności od 

rodzaju operacji technologicznej; 

2.6. wskazywać formy podstawowe wyrobu odzieżowego i bieliźniarskiego oraz sposoby ich 

modelowania w zależności od projektu wyrobu, na podstawie rysunku żurnalowego 

i modelowego oraz opisu; 

2.7. dobierać parametry prasowania wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich w zależności od 

składu surowcowego i rodzaju wykończenia materiału odzieżowego, na podstawie opisu 

i znaków informacyjnych; 

2.8. sporządzać kalkulację kosztów związanych z wykonaniem wyrobu miarowego z materiałów 

własnych i powierzonych oraz wyrobu konfekcyjnego. 

 

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 

a w szczególności: 
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3.1. wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego na 

stanowiskach pracy związanych z wytwarzaniem wyrobów bieliźniarskich i odzieżowych 

w zakładach miarowych i konfekcyjnych; 

3.2. wykazywać się znajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska związanych z wytwarzaniem wyrobów 

bieliźniarskich i odzieżowych miarowych i konfekcyjnych; 

3.3. dobierać sposoby zabezpieczeń maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach konfekcyjnych 

i miarowych oraz środki ochrony indywidualnej związane z wykonywaną czynnością 

eksploatacyjną; 

3.4. wskazywać sposoby zagospodarowania odpadów powstałych w procesie konfekcjonowania 

wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich. 

 

Część II  zakres wiadomości i umiejętności związanych z  zatrudnieniem 

i działalnością gospodarczą 

 

Absolwent powinien umieć: 

 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, 

wykresów, a w szczególności: 

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności 

gospodarczej; 

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 

działalności gospodarczej; 

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, 

pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

 

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności: 

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej; 

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem działalności gospodarczej; 

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. 

 

 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu 

kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami: 

1. Wykonanie wskazanego wyrobu odzieżowego miarowego lub jego 

elementu na określonym etapie wytwarzania. 

2. Wykonanie wskazanego wyrobu odzieżowego lub bieliźniarskiego lub 

jego elementu na określonym etapie produkcji, zgodnie 

z dokumentacją techniczno-technologiczną. 

 

Absolwent powinien umieć: 

 

1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania: 

1.1. sporządzić plan działania; 

1.2. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, 

narzędzi; 

1.3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze. 

2. Organizować stanowisko pracy: 

2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie 

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 
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2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu; 

2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. 

 

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się 

umiejętnościami objętymi tematami: 

 

3.1. Wykonanie wskazanego wyrobu odzieżowego miarowego lub jego elementu 

na określonym etapie wytwarzania: 

3.1.1. przeprowadzić pomiary sylwetki klienta w zależności od rodzaju wyrobu; 

3.1.2. przygotować szablony wyrobu zgodnie z rysunkiem żurnalowym i  modelowym, 

z uwzględnieniem wymagań klienta; 

3.1.3. wykonać rysunek układu szablonów elementów wyrobu na materiale z uwzględnieniem 

rodzaju materiału zasadniczego; 

3.1.4. wykonać operacje technologiczne występujące w procesie wytwarzania wyrobu 

odzieżowego miarowego: wykroić elementy wyrobu, wykonać klejenie elementów 

wyrobu zgodnie z wymaganiami technologicznymi, wykonać węzły technologiczne 

w wyrobie, odszyć elementy wyrobu miarowego, połączyć elementy wyrobu miarowego 

w wyrób gotowy; 

3.1.5. przeprowadzić obróbkę parowo-cieplną elementów wyrobu i wyrobu gotowego: dobrać 

parametry i technikę prasowania, wykonać prasowanie; 

3.1.6. posługiwać się narzędziami i przyborami stosowanymi w procesie wytwarzania wyrobu 

miarowego; 

3.1.7. kontrolować przebieg procesu wytwarzania wyrobu odzieżowego miarowego 

w określonym etapie w odniesieniu do założeń; 

3.1.8. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy; 

3.1.9. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 

3.1.10. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, 

zagospodarować odpady. 

 

3.2. Wykonanie wskazanego wyrobu odzieżowego lub bieliźniarskiego lub jego 

elementu na określonym etapie produkcji, zgodnie z dokumentacją techniczno-

technologiczną: 

3.2.1. wykonać rysunek układu szablonów elementów wyrobu na materiale; 

3.2.2. wykonać operacje technologiczne występujące w procesie wytwarzania wyrobu 

odzieżowego i bieliźniarskiego zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną: 

wykroić elementy wyrobu, wykonać klejenie elementów wyrobu, wykonać węzły 

technologiczne, odszyć elementy wyrobu, połączyć elementy wyrobu w wyrób gotowy; 

3.2.3. przeprowadzić obróbkę parowo-cieplną elementów wyrobu i wyrobu gotowego: dobrać 

parametry i technikę prasowania, wykonać prasowanie; 

3.2.4. posługiwać się narzędziami i przyborami stosowanymi w produkcji wyrobów 

konfekcyjnych; 

3.2.5. kontrolować przebieg procesu wytwarzania wyrobu odzieżowego i  bieliźniarskiego 

w odniesieniu do dokumentacji techniczno-technologicznej; 

3.2.6. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy; 

3.2.7. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 

3.2.8. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, 

zagospodarować odpady. 

 

4. Prezentować efekt wykonanego zadania: 

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania; 

4.2. ocenić jakość wykonanego zadania. 

 

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych 

objętych tematami: 

1. Wykonanie wskazanego wyrobu odzieżowego miarowego lub jego elementu 

na określonym etapie wytwarzania 
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Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stół do 

prac ręcznych, prasowania. Maszyny szwalnicze: stębnówka płaska, maszyna obrzucająca, maszyny do 

obróbki wykończeniowej. Materiały: materiał zasadniczy, materiały pomocnicze i  półprodukty 

przygotowane do obróbki na określonym etapie wytwarzania miarowego wyrobu odzieżowego. 

Przyrządy i  przybory do szycia ręcznego i  maszynowego. Pojemnik na odpady. Instrukcje obsługi 

maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 

 

2. Wykonanie wskazanego wyrobu odzieżowego lub bieliźniarskiego lub jego elementu 

na określonym etapie produkcji, zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną 

 

Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stół do 

prac ręcznych, prasowania. Maszyny szwalnicze: stębnówka płaska, maszyna obrzucająca, maszyny do 

obróbki wykończeniowej. Materiały: materiał zasadniczy, materiały pomocnicze i  półprodukty 

przygotowane do obróbki na określonym etapie wytwarzania konfekcyjnego wyrobu odzieżowego 

i bieliźniarskiego. Narzędzia, przyrządy oraz przybory do szycia ręcznego i maszynowego. Pojemnik na 

odpady. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


