
Zawód: rękodzielnik wyrobów włókienniczych  
symbol cyfrowy: 743[04]  

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. rozróżniać surowce włókiennicze ze względu na ich pochodzenie; 
1.2. rozpoznawać płaskie wyroby włókiennicze; 
1.3. rozróżniać rodzaje liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych na podstawie ich budowy, cech  

i właściwości oraz składu surowcowego; 
1.4. rozróżniać zasadnicze sploty tkackie i dziewiarskie oraz pochodne od splotów zasadniczych 

stosowane w wyrobach włókienniczych wytwarzanych sposobem rękodzielniczym; 
1.5. rozpoznawać rodzaje nawojów osnowowych i wątkowych, motki oraz inne nawoje nitek stosowane 

do wytwarzania wyrobów włókienniczych sposobem rękodzielniczym; 
1.6. rozróżniać maszyny i urządzenia stosowane w wytwarzaniu wyrobów włókienniczych sposobem 

rękodzielniczym; 
1.7. rozróżniać etapy ręcznego wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych oraz sposoby ich 

wykańczania. 
2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  

2.1. określać wpływ właściwości surowców na właściwości gotowych wyrobów włókienniczych; 
2.2. wskazywać przeznaczenie liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych wytwarzanych sposobem 

rękodzielniczym; 
2.3. dobierać maszyny i urządzenia do ręcznego wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych; 
2.4. określać przybory pomocnicze do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych wytwarzanych 

sposobem rękodzielniczym; 
2.5. wskazywać prace z zakresu barwienia, renowacji i konserwacji wyrobów włókienniczych w zależności 

od ich właściwości; 
2.6. wskazywać warunki przechowywania surowców i gotowych płaskich wyrobów włókienniczych; 
2.7. sporządzać kalkulację kosztów ręcznego wytwarzania wyrobów włókienniczych. 

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 ręcznego wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych; 
3.2. wskazywać sposoby zagospodarowania odpadów powstałych w procesie ręcznego wytwarzania 

płaskich wyrobów włókienniczych; 
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas ręcznego wytwarzania płaskich wyrobów 

włókienniczych; 
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas ręcznego wytwarzania 

płaskich wyrobów włókienniczych. 

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 płaskiego wyrobu włókienniczego sposobem rękodzielniczym 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, 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. 

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 płaskiego wyrobu włókienn iczego sposobem r ękodzielniczym  

na okre ślonym etapie wytwarzania:  
3.1.1. sporządzić technologiczne projekty płaskich wyrobów włókienniczych; 
3.1.2. przygotować nawoje osnowowe i wątkowe, motki oraz inne nawoje nitek do wytwarzania 

płaskich wyrobów włókienniczych sposobem rękodzielniczym; 
3.1.3. wykonać prace przygotowawcze do ręcznego wytwarzania płaskich wyrobów 

włókienniczych; 
3.1.4. przygotować do tkania krosna ręczne z urządzeniem nicielnicowym lub urządzeniem 

żakardowym; 
3.1.5. wykonać tkaniny dekoracyjne na krosnach ręcznych, zdejmować je z krosien i oznaczać; 
3.1.6. wykończyć tkaniny dekoracyjne; 
3.1.7. przygotować do pracy i obsłużyć maszyny dziewiarskie ręcznie sterowane zgodnie  

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej; 

3.1.8. wykonać elementy wyrobów dziewiarskich, zlikwidować zrywy nitek, wymienić odwinięte 
nawoje, zdjąć wykonane elementy wyrobu z maszyny; 

3.1.9. zszyć elementy wyrobów dziewiarskich; 
3.1.10. wykończyć wyroby dziewiarskie; 
3.1.11. wykonać ręczne barwienie, renowację i konserwację płaskich wyrobów włókienniczych; 
3.1.12. kontrolować przebieg procesu ręcznego wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych  

na określonym etapie w odniesieniu do założeń; 
3.1.13. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 
3.1.14. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.1.15. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, 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 płaskiego wyrobu włókienniczeg o sposobem r ękodzielniczym na okre ślonym 
etapie wytwarzania:  

Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Stół do prac ręcznych. Projekty płaskich rękodzielniczych wyrobów włókienniczych. Krosno ręczne  
z urządzeniem nicielnicowym lub urządzeniem żakardowym. Motak. Maszyna dziewiarska ręcznie sterowana. 
Nawoje osnowowe i wątkowe, motki oraz inne nawoje nitek do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych 
sposobem rękodzielniczym. Igły do zszywania elementów wyrobów dziewiarskich. Pojemniki do ręcznego 
barwienia. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


