
Zawód: kuśnierz  
symbol cyfrowy: 743[02]  

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. stosować pojęcia z zakresu materiałoznawstwa, konstruowania i modelowania form odzieży; 
1.2. rozróżniać asortyment skór futrzarskich ze względu na pochodzenie, przeprowadzone procesy 

wyprawy, barwienia i uszlachetnienia, własności okrywy włosowej i tkanki skórnej na podstawie 
nazwy, opisu, rysunku i fotografii; 

1.3. rozróżniać wyroby kuśnierskie; 
1.4. rozpoznawać sposoby i metody kroju oraz łączenia skór w błamy w zależności od rodzaju skóry  

i założonego efektu, na podstawie opisu, rysunku i fotografii; 
1.5. rozróżniać metody reperacji skór futerkowych; 
1.6. rozpoznawać sposoby rozmieszczenia skór futerkowych na szablonach elementów wyrobów 

kuśnierskich na podstawie rysunku, fotografii i opisu; 
1.7. rozróżniać etapy wytwarzania wyrobów kuśnierskich miarowych i konfekcyjnych na podstawie 

charakterystyki prac, rodzajów obróbki technologicznej oraz maszyn i urządzeń; 
1.8. rozróżniać wymiary figury ludzkiej w zależności od rodzaju wyrobu kuśnierskiego; 
1.9. rozróżniać maszyny i urządzenia stosowane w procesie wytwarzania wyrobów kuśnierskich; 
1.10. stosować normy, przepisy i instrukcje dotyczące wytwarzania wyrobów kuśnierskich. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. wskazywać zastosowanie podstawowego asortymentu skór futerkowych w wyrobach kuśnierskich; 
2.2. wykonywać obliczenia potrzebne do wykreślenia form i szablonów wyrobów kuśnierskich; 
2.3. dobierać skóry do wykonania wyrobów kuśnierskich na podstawie ich właściwości i cech; 
2.4. dobierać sposoby usuwania uszkodzeń i reperowania skór futerkowych w zależności od miejsca  

na powierzchni oraz wielkości wad i uszkodzeń; 
2.5. dobierać metody i techniki rozkroju skór i łączenia ich w błamy w zależności od materiału 

podstawowego oraz założonego efektu; 
2.6. dobierać narzędzia, maszyny i urządzenia w zależności od rodzaju operacji technologicznej; 
2.7. dobierać technologię obróbki podstawowego asortymentu skór futerkowych i materiałów 

futropodobnych oraz materiały pomocnicze i dodatki do wyrobów futrzarskich w procesie 
konfekcjonowania wyrobów kuśnierskich; 

2.8. sporządzać kalkulację kosztów wykonania usług w zakresie wytwarzania wyrobów kuśnierskich  
z uwzględnieniem kosztów zużycia materiałów podstawowych, pomocniczych i dodatków. 

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 kuśnierskich; 
3.2. stosować przepisy dotyczące składowania i przechowywania skór futerkowych oraz wyrobów 

gotowych; 
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wytwarzania wyrobów kuśnierskich; 
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.5. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wytwarzania wyrobów kuśnierskich; 
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania wyrobów 

kuśnierskich. 



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 tematu - wykonanie wskazanego wyrobu kuśnierskiego lub jego elementu na określonym etapie wytwarzania. 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Planowa ć czynno ści zwi ązane 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. Organizowa ć stanowisko pracy:  
2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, aparaturę i sprzęt zgodnie  

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej; 
2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, aparatury i sprzętu; 
2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. 

3. Wykona ć zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezp ieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska i wykaza ć się umiej ętnościami obj ętymi 
tematem:  
3.1. Wykonanie wskazanego wyrobu ku śnierskiego lub jego elementu na okre ślonym 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 reperację skór futerkowych w zależności od wielkości wad i uszkodzeń oraz 

miejsca na powierzchni; 
3.1.4. połączyć skóry w błamy; 
3.1.5. posłużyć się dokumentacją techniczno-technologiczną w procesie wytwarzania wyrobów 

kuśnierskich konfekcyjnych; 
3.1.6. wykonać rysunek układu szablonów elementów wyrobu kuśnierskiego z uwzględnieniem 

rodzaju materiału zasadniczego; 
3.1.7. wykonać operacje technologiczne występujące w procesie wytwarzania wyrobu 

kuśnierskiego: wykroić elementy wyrobu, wykonać klejenie elementów wyrobu zgodnie  
z wymaganiami technologicznymi, wykonać węzły technologiczne występujące w wyrobie, 
odszyć elementy wyrobu, połączyć elementy wyrobu w wyrób gotowy; 

3.1.8. przeprowadzić obróbkę parowo-cieplną elementów wyrobu i wyrobu gotowego: dobrać 
parametry i technikę prasowania, wykonać prasowanie; 

3.1.9. wykonać operacje wykończalnicze występujące w procesie wytwarzania wyrobu 
kuśnierskiego; 

3.1.10. posłużyć się narzędziami i przyborami stosowanymi w procesie wytwarzania wyrobu 
kuśnierskiego; 

3.1.11. kontrolować przebieg procesu wytwarzania wyrobu kuśnierskiego w odniesieniu do założeń 
i dokumentacji; 



3.1.12. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 
3.1.13. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.1.14. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić maszyny, narzędzia i urządzenia, rozliczyć 

materiały, zagospodarować odpady. 
4. Prezentowa ć efekt wykonanego zadania:  

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania; 
4.2. ocenić jakość wykonanego zadania. 

Niezbędne wyposa żenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjneg o obj ętego tematem - 
wykonanie wskazanego wyrobu ku śnierskiego lub jego elementu na okre ślonym etapie wytwarzania:  

Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej. Stół do rozkroju z blatem z twardego drewna o odpowiedniej wysokości, maszyna 
kuśnierska i stębnówka płaska wraz z obrotowym stołkiem o regulowanej wysokości. Materiały: zasadnicze, 
pomocnicze, półprodukty przygotowane do obróbki na określonym etapie wytwarzania wyrobu kuśnierskiego. 
Nóż kuśnierski. Grzebień kuśnierski. Mydełko krawieckie lub kreda. Przymiar milimetrowy. Miara krawiecka. 
Nożyce krawieckie. Szczotki. Nici i igły. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady.  
Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


