
Zawód: technik technologii odzie ży 
symbol cyfrowy: 311[34]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. rozpoznawać surowce, wyroby włókiennicze oraz materiały odzieżowe na podstawie rysunków, 

zdjęć, oznaczeń i opisów zawartych w normach i dokumentacji technologicznej oraz rozróżniać ich 
właściwości; 

1.2. wskazywać zasady konserwacji wyrobów odzieżowych, w zależności od składu surowcowego  
i sposobu wykończenia; 

1.3. odczytywać rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych; 
1.4. rozróżniać stopnie elementarne i zasadnicze dla węzłów konstrukcyjnych przy stopniowaniu 

podstawowych elementów szablonów wyrobów odzieżowych; 
1.5. rozpoznawać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane przy wytwarzaniu wyrobów odzieżowych 

w różnych fazach procesu technologicznego oraz rozróżniać ich podstawowe elementy; 
1.6. rozróżniać metody, typy i systemy organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie 

odzieżowym i zakładzie miarowo-usługowym; 
1.7. odczytywać i określać kolejne czynności wynikające z graficznego zapisu wykonania węzłów 

technologicznych w wyrobie odzieżowym. 
2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  

2.1. dobierać surowce, materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych, z uwzględnieniem ich właściwości 
użytkowych, w zależności od fasonu i przeznaczenia wyrobu; 

2.2. projektować wyroby odzieżowe inspirowane sztuką, strojami historycznymi i regionalnymi,  
dla różnych typów sylwetek; 

2.3. dobierać pomiary dla potrzeb konstruowania podstawowych elementów form odzieży i stosować 
zasady obliczania odcinków konstrukcyjnych i dodatku konstrukcyjnego, w zależności od rodzaju 
wyrobu; 

2.4. wykonywać modelowanie elementów wyrobów odzieżowych; 
2.5. dobierać układy szablonów w zależności od asortymentu, fasonu i rodzaju materiału; 
2.6. stosować zasady normowania materiałów w produkcji miarowo-usługowej; 
2.7. dobierać sposób obróbki technologicznej oraz maszyny i urządzenia w zależności od rodzaju oraz 

funkcji wyrobu i właściwości materiału; 
2.8. stosować zasady organizowania procesu technologicznego w szwalni. 

3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; 
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania wyrobów 

odzieżowych. 

Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu 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. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
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 wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego  
z zadania o treści ogólnej - opracowanie projektu realizacji prac z zakresu technologii wytwarzania  
lub użytkowania i konserwacji określonych wyrobów odzieżowych miarowych i konfekcyjnych na podstawie 
dokumentacji. 

Absolwent powinien umie ć: 

 1. Analizować dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych oraz warunki organizacyjne  
i techniczne ich wytwarzania. 

 2. Dobierać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do wyrobów odzieżowych, z uwzględnieniem ich budowy 
i właściwości oraz funkcji użytkowych na podstawie dokumentacji. 

 3. Dobierać technologię, metody i techniki wykonania wyrobów odzieżowych i ich elementów na podstawie 
dokumentacji. 

 4. Dobierać połączenia elementów wyrobów odzieżowych. 
 5. Dobierać parametry obróbki termicznej. 
 6. Dobierać narzędzia, maszyny i urządzenia do założonej technologii, metod i technik wykonania określonych 

wyrobów odzieżowych, na podstawie dokumentacji techniczno-technologicznej, w różnych fazach procesu 
technologicznego. 

 7. Organizować proces technologiczny w szwalni. 
 8. Organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładzie usługowo-miarowym  

i w przedsiębiorstwie przemysłowym. 
 9. Dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli wielkości parametrów właściwych dla wyrobów 

odzieżowych miarowych i konfekcyjnych na podstawie dokumentacji techniczno-technologicznej. 
 10. Dobierać sposób i metody kontroli jakości w kolejnych fazach procesu technologicznego. 
 11. Dobierać warunki użytkowania i konserwacji wyrobów odzieżowych, w zależności od ich właściwości  

i przeznaczenia. 
 12. Opracowywać projekty przebiegu procesu wytwarzania wyrobów odzieżowych miarowych i konfekcyjnych, 

w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych. 
 13. Opracowywać harmonogramy prac realizowanych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych 

miarowych i konfekcyjnych, z uwzględnieniem warunków technicznych, technologicznych i organizacyjnych. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o:  

Stanowisko komputerowe: komputer podłączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania 
projektowania odzieży. Dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów odzieżowych. Dokumentacje 
organizacyjno-produkcyjne, opis warunków technicznych i organizacyjnych wytwarzania wyrobów odzieżowych. 
Wzory elementów wyrobów odzieżowych oraz gotowych wyrobów odzieżowych. Katalogi materiałów 
włókienniczych z różnych surowców. Katalogi dodatków konfekcyjnych i zdobniczych. Dokumentacje 
projektowo-konstrukcyjne wyrobów odzieżowych. Tabele wymiarów. Tabele do stopniowania szablonów. 
Materiały i przybory rysunkowe, kalkulator. Zestawy norm dotyczących badania właściwości materiałów  
i surowców włókienniczych oraz jakości i zasad przeprowadzania badań laboratoryjnych. Zestawy norm 
dotyczących konfekcjonowania wyrobów odzieżowych. Katalogi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji 
odzieży oraz katalogi oprzyrządowania maszyn. Apteczka. 


