
Zawód: kaletnik  
symbol cyfrowy: 744[01]  

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 nazwy, pojęcia i określenia z zakresu kaletnictwa; 
1.2. rozróżniać materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w kaletnictwie; 
1.3. rozróżniać wyroby kaletnicze z uwzględnieniem rodzaju konstrukcji i przeznaczenia; 
1.4. rozpoznawać etapy wytwarzania wyrobów kaletniczych na podstawie opisu operacji 

technologicznych, maszyn i urządzeń; 
1.5. wskazywać maszyny i urządzenia kaletnicze do wykonywania określonych operacji technologicznych 

w procesie wytwarzania wyrobu; 
1.6. rozróżniać elementy wyrobów kaletniczych oraz określać ich wymiary i sposób obróbki. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. dobierać materiały podstawowe i dodatki do wykonania wyrobu kaletniczego; 
2.2. dobierać narzędzia, urządzenia i maszyny do rodzaju operacji w procesie wytwarzania wyrobów 

kaletniczych; 
2.3. dobierać narzędzia, metody i środki do renowacji i napraw wyrobów kaletniczych; 
2.4. dobierać techniki wykańczania wyrobów kaletniczych; 
2.5. określać parametry rozkroju, obróbki wstępnej i montażu wyrobu; 
2.6. określać możliwość i opłacalność naprawy wyrobu kaletniczego; 
2.7. obliczać zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych niezbędnych do wykonania określonego 

wyrobu; 
2.8. sporządzać kalkulację kosztów związanych z naprawą i wykonaniem wyrobu kaletniczego. 

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 wykonywania prac kaletniczych; 
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac kaletniczych; 
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac kaletniczych; 
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac 

kaletniczych. 



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 tematów: 
 1. Wykonanie wskazanego wyrobu kaletniczego lub jego elementu zgodnie z dokumentacją. 
 2. Naprawa lub renowacja wskazanego wyrobu kaletniczego zgodnie z dokumentacją. 

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 
tematami:  
3.1. Wykonanie wskazanego wyrobu kaletniczego lub j ego elementu zgodnie z dokumentacj ą: 

3.1.1. wykonać rozkładkę elementów wyrobu kaletniczego na materiale kaletniczym; 
3.1.2. opracować elementy wyrobu poprzez ścienianie, zawijanie, znakowanie zgodnie  

z dokumentacją; 
3.1.3. wykroić elementy wyrobu kaletniczego; 
3.1.4. wykonać elementy składowe wyrobu kaletniczego zgodnie z dokumentacją; 
3.1.5. zmontować elementy składowe w gotowy wyrób z wykorzystaniem maszyn kaletniczych, 

zgodnie z dokumentacją; 
3.1.6. posłużyć się maszynami, urządzeniami i narzędziami kaletniczymi; 
3.1.7. kontrolować jakość prac i korygować działania; 
3.1.8. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 
3.1.9. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.1.10. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić i zakonserwować maszyny, urządzenia, 

narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady. 
3.2. Naprawa lub renowacja wskazanego wyrobu kaletn iczego zgodnie z dokumentacj ą: 

3.2.1. wykonać demontaż uszkodzonego elementu w wyrobie; 
3.2.2. wykonać czynności naprawcze; 
3.2.3. wykonać czynności renowacyjne z zastosowaniem środków retuszujących; 
3.2.4. posłużyć się narzędziami, obsługiwać maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania 

zadania; 
3.2.5. kontrolować jakość prac i korygować działania; 
3.2.6. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 



3.2.7. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.2.8. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić i zakonserwować maszyny, urządzenia, 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 stanowisk do wykonania zada ń egzaminacyjnych obj ętych tematami:  

1. Wykonanie wskazanego wyrobu kaletniczego lub jeg o elementu zgodnie z dokumentacj ą 
Pomieszczenie przeznaczone do prac maszynowych i prac ręcznych, spełniające wymagania wynikające  

z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Ustawienie maszyn, odległości, 
oświetlenie zgodne z normą. Stół kaletniczy o wymiarach około: długość 150 cm, szerokość 80 cm, wysokość 
80-100 cm oraz wyciąg. Stołki do siedzenia, z regulowaną wysokością. Maszyny: praworamienna jednoigłowa, 
lamowarka, stębnowa płaska, ścieniarka. Sprzęt, narzędzia i materiały: płyta metalowa, płyta gumowa, 
nagłowniaki, deski, podkłady, oliwiarka z oliwą, pojemniki na klej, pędzle, pojemnik z naftą, dziurkacze, wycinaki, 
młotki, nożyczki, noże. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady. Środki ochrony 
indywidualnej. Apteczka. 
2. Naprawa lub renowacja wskazanego wyrobu kaletnic zego zgodnie z dokumentacj ą 

Pomieszczenie przeznaczone do prac maszynowych i prac ręcznych spełniające wymagania wynikające  
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Ustawienie maszyn, odległości, 
oświetlenie zgodne z normą. Maszyny: praworamienna z regulowanym stołem roboczym, stębnowa płaska. 
Sprzęt, narzędzia i materiały: płyta metalowa, płyta gumowa, różne rodzaje nagłowników, kamień litograficzny, 
deski, podkłady, rowkarka ręczna, oliwiarka z oliwą, pojemnik z naftą, młotki, nożyczki, noże, różne rodzaje 
cęgów, szczypce, podkłady, wycinaki, szydła, igły rymarskie, wosk, pojemniki na klej, pędzle, liniarka, konik 
rymarski. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


