
Zawód: tapicer 

symbol cyfrowy: 743[03] 

 

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. stosować nazwy, określenia i oznaczenia charakterystyczne dla prac i wyrobów tapicerskich; 

1.2. rozróżniać elementy budowy różnych wyrobów tapicerowanych; 

1.3. rozróżniać materiały i półfabrykaty tapicerskie oraz sposoby ich łączenia w  wyrobach 

tapicerowanych; 

1.4. rozróżniać prace dekoratorskie oraz materiały do wykonywania tych prac; 

1.5. rozpoznawać wyroby tapicerowane z różnych okresów historycznych; 

1.6. rozróżniać narzędzia, maszyny i urządzenia używane w pracach tapicerskich oraz elementy ich 

budowy. 

 

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

2.1. dobierać materiały do wykonywania prac dekoratorskich i tapicerskich dla określonego typu 

mebli i wnętrz; 

2.2. dobierać narzędzia i maszyny do wykonywania określonych prac tapicerskich i dekoratorskich; 

2.3. obliczać ilość materiałów i półfabrykatów niezbędnych do wykonywania określonych prac 

tapicerskich i dekoratorskich oraz sporządzać zapotrzebowanie na te materiały; 

2.4. szacować koszty wykonania określonego rodzaju i zakresu prac. 

 

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 

a w szczególności: 

3.1. wskazywać skutki niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerstwie oraz 

dobierać właściwe zabezpieczenia; 

3.2. dobierać niezbędne środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac tapicerskich 

i dekoratorskich; 

3.3. wskazywać zagrożenia dla pracowników i środowiska naturalnego występujące podczas 

produkcji i magazynowania wyrobów tapicerowanych. 

 

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: 
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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 tapicerowania wskazanego zespołu meblowego lub 

mebla zgodnie z dokumentacją. 

2. Wykonanie rekonstrukcji tapicerki określonego mebla zgodnie 

z dokumentacją. 

 

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; 

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 tapicerowania wskazanego zespołu meblowego lub mebla zgodnie 

z dokumentacją: 

3.1.1. sprawdzić stan techniczny konstrukcji nośnych, formatek sprężynowych, materiałów 

i półfabrykatów przeznaczonych do wykonania podłoży, warstwy wyściełającej 

i pokryciowej; 

3.1.2. trasować i ciąć półfabrykaty przeznaczone do wykonania warstw wyściełających 

i pokryciowych; 

3.1.3. szyć maszynowo, montować poszczególne warstwy oraz wykańczać części 

tapicerowane; 

3.1.4. dokonywać bieżącej kontroli i oceny prowadzonych prac; 

3.1.5. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy; 

3.1.6. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 

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

zagospodarować odpady. 

 

3.2. Wykonanie rekonstrukcji tapicerki określonego mebla zgodnie z dokumentacją: 

3.2.1. sprawdzić stan techniczny zespołów nośnych, sprężyn i okuć; 

3.2.2. przybijać pasy tapicerskie, mocować wiązania sprężyn oraz drutu krawędziowego; 

3.2.3. trasować, ciąć i mocować materiały pokryciowe; 

3.2.4. szyć ręcznie i maszynowo; 

3.2.5. dokonywać bieżącej kontroli i oceny wykonywanych prac; 

3.2.6. utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy; 

3.2.7. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
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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 tapicerowania wskazanego zespołu meblowego lub mebla zgodnie 

z dokumentacją 

 

Wydzielona część pomieszczeń produkcyjnych lub pracowni ćwiczeń przeznaczonej do wykonywania 

prac tapicerskich. Pomieszczenia spełniające warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia: elektryczne maszyny do cięcia tkanin 

i półfabrykatów tapicerskich, pneumatyczne lub elektryczne urządzenia do przybijania, urządzenia do 

rozwijania i pomiaru tkanin. Narzędzia i sprzęt: szafki narzędziowe z kompletem narzędzi i przyrządów 

tapicerskich, stoły robocze do manipulacji i przycinania materiałów tapicerskich o wymiarach około 

1300 mm x 1900 mm, stoły tapicerskie do prac montażowych, o wymiarach około 2100 mm x 550 mm, 

regały na materiały tapicerskie, stojaki nastawne, taborety, stoliki, krzesła, wzorniki, szablony. Materiały 

i półfabrykaty tapicerskie do tapicerowania przemysłowego. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki 

ochrony indywidualnej. Apteczka. 

 

2. Wykonanie rekonstrukcji tapicerki określonego mebla zgodnie z dokumentacją 

 

Wydzielona część pomieszczenia produkcyjnego lub pracowni ćwiczeń praktycznych do tapicerowania 

metodami rzemieślniczymi oraz sala dydaktyczna. Pomieszczenia spełniające warunki zgodnie 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia: 

maszyny do szycia oraz maszyny do cięcia materiałów tapicerskich, pneumatyczne, sprężynowe 

i elektryczne urządzenia do przybijania, maszyny i urządzenia do przygotowania luźnych materiałów 

wyściółkowych (rozkręcarki i szarparki), urządzenia do naciągania pasów i napinania chodników. 

Narzędzia i sprzęt: szafki narzędziowe z kompletem narzędzi ręcznych do przybijania, szycia, 

przekłuwania, krojenia, wyciągania gwoździ i przytrzymywania, stoły robocze do manipulacji i cięcia 

materiałów tapicerskich, o  wymiarach około 1300 mm x 1900 mm, stoły tapicerskie do prac 

montażowych przeprowadzanych metodą tradycyjną, o wymiarach około 2100 mm x 550 mm, drabiny, 

taborety tapicerskie, wózki transportowe. Materiały tapicerskie. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. 

Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


