Zawód: obuwnik
symbol cyfrowy: 744[02]
Etap pisemny egzaminu obejmuje:
Część I -

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:
1.

2.

3.

Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców,
wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, określenia oraz inne sformułowania z zakresu obuwnictwa;
1.2. rozróżniać podstawowe terminy z zakresu anatomii i fizjologii stopy oraz rozpoznawać typowe wady
i zniekształcenia stopy;
1.3. określać cechy i właściwości skór na podstawie ich topografii;
1.4. rozróżniać typy cholewek obuwia, systemy montażu oraz podstawowe połączenia stosowane przy
łączeniu części składowych cholewek;
1.5. rozpoznawać techniki rozkroju skór;
1.6. określać sposoby pasowności kopyt na podstawie obrysu stopy, jej typowych zniekształceń oraz
wymiarów;
1.7. rozpoznawać maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane w procesie
wytwarzania obuwia.
Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać materiały na wierzchy i spody oraz inne elementy obuwia;
2.2. dobierać metody wykonywania cholewek, systemy montażu obuwia oraz narzędzia warsztatowe,
maszyny i urządzenia do rodzaju, konstrukcji, parametrów i walorów użytkowych wykonywanego
wyrobu;
2.3. oceniać jakość półproduktów i gotowego obuwia w zależności od sposobu połączenia elementów
obuwia i zastosowanych materiałów oraz wskazywać przyczyny wadliwej produkcji obuwia;
2.4. dokonywać rozliczeń materiałowych oraz obliczać koszty wykonania pary obuwia.
Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas wytwarzania obuwia;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wytwarzania obuwia;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wytwarzania obuwia;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania obuwia.

Część II -

zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:
1.

2.

Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,
a w szczególności:
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.
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 wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego
z tematów:
1. Wykonanie wskazanego obuwia lub jego elementów zgodnie z dokumentacją.
2. Wykonanie obuwia miarowego na wskazanym etapie jego wytwarzania lub naprawa obuwia zgodnie
z dokumentacją.
Absolwent powinien umieć:
1.

2.

3.

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.
Organizować stanowisko pracy:
2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej;
2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;
2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
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 obuwia lub jego elementów zgodnie z dokumentacją:
3.1.1.
wykonać rozkrój materiałów na części składowe cholewek i spodów obuwia;
3.1.2.
przygotować części składowe cholewek i spodów;
3.1.3.
zszyć podszewki i wierzchy oraz wykonać ich łączenia;
3.1.4.
wykonać czynności poprzedzające ćwiekowanie cholewek;
3.1.5.
wykonać ćwiekowanie cholewek oraz czynności kończące ćwiekowanie;
3.1.6.
zmontować wskazane obuwie;
3.1.7.
wykonać prace wykończeniowe obuwia;
3.1.8.
obsłużyć maszyny i urządzenia obuwnicze oraz narzędzia;
3.1.9.
kontrolować i oceniać wykonane czynności technologiczne w poszczególnych fazach
montażu obuwia;
3.1.10.
utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;
3.1.11.
wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
3.1.12.
uporządkować stanowisko pracy, oczyścić i wykonać konserwację maszyn, urządzeń
i narzędzi, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.
3.2. Wykonanie obuwia miarowego na wskazanym etapie jego wytwarzania lub naprawa obuwia
zgodnie z dokumentacją:
3.2.1.
wykonać pomiar stopy zleceniodawcy z uwzględnieniem jej budowy;
3.2.2.
dokonać pasowności kopyt na podstawie zdjętych pomiarów stopy;
3.2.3.
wykonać rozkrój materiałów na części składowe cholewek i spodu obuwia;
3.2.4.
przygotować części składowe cholewek i spodu obuwia do dalszych prac;

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.

4.

zszyć podszewki i wierzchy oraz wykonać ich łączenia;
wykonać czynności związane z ćwiekowaniem cholewek;
zmontować i wykonać prace wykończeniowe obuwia;
naprawić elementy cholewki i spodu obuwia;
posłużyć się maszynami, urządzeniami i narzędziami;
kontrolować i oceniać wykonywane operacje technologiczne;
utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;
uporządkować stanowisko pracy, oczyścić i wykonać konserwację maszyn, urządzeń
i narzędzi, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.
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 obuwia lub jego elementów zgodnie z dokumentacją
Wydzielone pomieszczenia z otworami okiennymi, z wentylacją ogólną oraz z instalacją i gniazdami
siłowymi przeznaczone do prac maszynowych i prac ręcznych. Ustawienie maszyn, odległości, oświetlenie
stanowisk oraz pomieszczenia spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej. Zestaw maszyn zapewniający realizację pełnego cyklu technologicznego dotyczącego
wykonania obuwia zgodnie z warunkami zadania. Maszyny i urządzenia do: rozkroju materiałów spodowych
i na wierzchy obuwia, obróbki części składowych spodu obuwia, przygotowywania części składowych cholewek
do szycia, konfekcjonowania i wykończania cholewek, wykonywania operacji poprzedzających ćwiekowanie oraz
do ćwiekowania cholewek i wykonywania czynności kończących ćwiekowanie, montażu właściwego obuwia
i wykończania obuwia, maszyny szyjące szwalnicze. Narzędzia i sprzęt: młotek szewski, młoteczek
z nakłuwakiem do zawijania, krążkowacz ręczny, nóż szewski, kopyta, kleszcze stołowe, kleszcze ręczne,
wyciągacz teksów, obcęgi, ostrzałka do ostrzenia noża, dziurkacz do wycinania otworów, żelazko, stojak
pionowy zakończony trzpieniem. Stół metalowy z wyciągiem wentylacyjnym zamontowanym nad blatem stołu,
stoły, stojaki, regały o znormalizowanych wymiarach, wózki. Pojemniki, naczynie na klej, pędzel, nożyce ręczne.
Materiały: kleje obuwnicze, teksy, klamerki, talk, papier woskowy, krążki, papier ścierny, surowa krepa, sznurek
konopny, farba garbarska do barwienia, denaturat, aceton, pasta do retuszowania dobrana do koloru skóry,
flanela, gąbka, teksy maszynowe, drut klamerkowy, klej lateksowy, kleje termoplastyczne. Instrukcje obsługi
maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.
2. Wykonanie obuwia miarowego na wskazanym etapie jego wytwarzania lub naprawa obuwia zgodnie
z dokumentacją
Wydzielone pomieszczenie z otworami okiennymi i wentylacją ogólną. Instalacja elektryczna z gniazdami
siłowymi. Ustawienie maszyn, odległości, oświetlenie stanowisk oraz pomieszczenia spełniające wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Maszyny i urządzenia: ścieniarka brzegów,
płaska jednoigłowa, słupkowa jednoigłowa, ścierarka wałkowa, urządzenie do nawilżania cholewek, urządzenie
do aktywacji błony klejowej. Narzędzia i sprzęt: prasa ręczna, młotek szewski, młoteczek z nakłuwakiem
do zawijania, krążkowacz ręczny, kopyta, kloc do rozkroju ręcznego, kleszcze ręczne, kleszcze stołowe, młotek
drewniany, wyciągacz teksów, ręczna obciągarka zakładek, płytka marmurowa do zawijania, żelazko
do wprasowania podnosków, ostrzałka do ostrzenia noża, miarka szewska (taśma obuwnicza), dziurkacz
do wycinania otworów, naczynie na klej, pędzel, nożyce ręczne, nóż szewski, olejarka, wkrętaki, naczynie
na naftę. Pionowy stojak zakończony trzpieniem. Stół metalowy z wyciągiem wentylacyjnym zamontowanym nad
blatem stołu. Model stopy. Materiały: kleje obuwnicze, teksy, igły maszynowe, nici, talk, papier woskowy, krążki,
surowa krepa, denaturat, aceton, sznurek konopny, farba garbarska do barwienia, pasta do retuszowania,
gąbka, flanela, papier do obrysu stopy. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady.
Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

