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WYKONYWANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH  

 

Cele ogólne  

1. Postępowanie zgodnie z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych. 

2. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu wyrobów odzieżowych. 

3. Obsługiwanie maszyn szwalniczych podczas wykonywania określonych wyrobów odzieżowych. 

4. Posługiwanie się dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych. 

5. Dobieranie materiałów i dodatków krawieckich do wytwarzania wyrobów odzieżowych. 

6. Przeprowadzanie kontroli międzyoperacyjnej podczas wykonywania operacji technologicznych oraz do oceny wykonanej pracy. 

7. Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej. 

 

Cele operacyjne 

1) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii, 

2) opisać źródła i rodzaje zagrożeń występujących w pracy, 

3) opisać sposoby przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy, 

4) wyjaśnić pojęcia: wypadek przy pracy, choroba zawodowa, 

5) wymienić objawy typowych chorób zawodowych, 

6) opisać wymagania ograniczające wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych na organizm człowieka, 

7) opisać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywanych zadań zawodowych, 

8) wskazać zastosowanie danego środka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy, 

9) dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac,  

10) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

11) zastosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania wyrobów odzieżowych, 

12)  opisać bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy,  

13) identyfikować znaki informacyjne dotyczące ochrony przeciwpożarowej,  
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14) wskazać zastosowanie gaśnic na podstawie znormalizowanych oznaczeń literowych,  

15) opisać zasady zachowania podczas wykonywania zadań zawodowych z użyciem urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej,  

16) opisać zasady ochrony przeciwpożarowej,  

17) wyjaśnić zasady prowadzenia gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz w zakresie ochrony powietrza,  

18) wyjaśnić zasady recyklingu zużytych materiałów pomocniczych,  

19) opisać podstawowe symptomy wskazujące na stanach nagłego zagrożenia życia, 

20) zabezpieczyć siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku, 

21) ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, 

22) powiadomić odpowiednie służby, 

23) ocenić sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego, 

24) zaprezentować sposób udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, oparzenia, złamania, omdlenia, zawału i udaru, 

25) wykonać resuscytację krążeniowo oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji, 

26) posłużyć się projektami wyrobów odzieżowych, 

27) skorzystać z projektów plastycznych wyrobów odzieżowych, 

28) dobrać materiały do określonych asortymentów odzieży, 

29) dobrać dodatki krawieckie do określonych wyrobów odzieżowych, 

30) dobrać materiały zdobnicze do różnych rodzajów ubiorów, 

31) posłużyć się dokumentacją techniczno-technologiczną dotyczącą rozkroju materiałów odzieżowych, 

32) wykonać operacje technologiczne zgodnie z dokumentacją wyrobu odzieżowego, 

33) obliczyć zapotrzebowanie na materiały odzieżowe, 

34) ocenić jakość materiałów przeznaczonych do wykonywania wyrobów odzieżowych, 

35) dobrać sposoby rozkroju materiałów odzieżowych, 

36) posłużyć się narzędziami i przyborami krawieckimi, 

37) przygotować układy szablonów elementów wyrobów odzieżowych, 

38) dobrać urządzenia, narzędzia i przyrządy do rozkroju materiałów odzieżowych, 

39) określić sposoby dokonywania rozkroju materiałów odzieżowych,  
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40) przygotować układy szablonów elementów wyrobów odzieżowych na materiale, 

41) rozkroić materiał odzieżowy korzystając z szablonu, 

42) dokonać kontroli jakości wykrojów, 

43) dobrać parametry klejenia do rodzaju tkaniny i elementów wyrobu odzieżowego, 

44) zaplanować zagospodarowanie odpadów odzieżowych, 

45) dobrać rodzaje ściegów do określonych operacji technologicznych, 

46) dobrać rodzaje szwów do określonych operacji technologicznych, 

47) dobrać maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych, 

48) dobrać oprzyrządowanie maszyn szwalniczych, 

49) przygotować maszyny szwalnicze do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych, 

50) obsłużyć maszyny szwalnicze podczas wykonywania określonych wyrobów odzieżowych, 

51) rozpoznać nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych, 

52) podjąć działania związane z usuwaniem przyczyn nieprawidłowości funkcjonowania mechanizmów maszyn szwalniczych, 

53) posłużyć się dokumentacją dotyczącą łączenia wyrobów odzieżowych, 

54) określić zapotrzebowanie na dodatki krawieckie i zdobnicze, 

55) połączyć elementy wyrobów odzieżowych z zastosowaniem określonych szwów, 

56) połączyć elementy wyrobu odzieżowego z zastosowaniem określonych ściegów i szwów, 

57) wykonać czynności związane z obróbką parowo-cieplną wyrobów odzieżowych, 

58) zastosować sposoby kontroli międzyoperacyjnej w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych, 

59) ocenić jakość wykonanych wyrobów odzieżowych, 

60) wykonać czynności związane z wykończeniem wyrobów odzieżowych, 

61) wykonać czynności związane z uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych, 

62) przewidywać skutki, w tym prawne, podejmowanych działań, 

63) oceniać podejmowane działania, 

64) przewidzieć konsekwencje niewłaściwego wykonywania czynności zawodowych na stanowisku pracy, w tym posługiwania się niebezpiecznymi 

substancjami oraz niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA WYKONYWANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH 

Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba 
godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

 I. Wykonywanie 
elementów wyrobów 
odzieżowych 

Przepisy 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska. 
 

 − wymienić czynniki szkodliwe 
występujące w środowisku pracy 
działające na organizm człowieka, 
− opisać źródła i rodzaje zagrożeń 
występujących w pracy, 
− opisać sposoby przeciwdziałania 
zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu 
pracy, 
− wyjaśnić pojęcia: wypadek przy pracy, 
choroba zawodowa, 
− wymienić objawy typowych chorób 
zawodowych.  

− rozróżnić sposoby 
przeciwdziałania czynnikom 
szkodliwym,  
− opisać wymagania ograniczające 
wpływ czynników szkodliwych i 
uciążliwych na organizm człowieka.  

Klasa I 

 − opisać środki indywidualnej i zbiorowej 
stosowane podczas wykonywanych 
zadań zawodowych, 
− wskazać zastosowanie danego środka 
ochrony indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy, 
− zastosować przepisy bhp i p.poż na 
stanowisku pracy,  
− dobrać środki ochrony indywidualnej i 
zbiorowej do rodzaju wykonywanych 
prac. 

− przewidzieć konsekwencje 
nieprzestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
wymagań ergonomii w trakcie 
realizacji zadań zawodowych. 
 

Klasa II 

 − zastosować środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej podczas pracy, 
− zastosować przepisy bhp i ppoż. na 
stanowisku pracy.  

− przewidzieć zagrożenia 
występujące w procesie 
produkcyjnym. 

Klasa III 

Dokumentacja 
techniczno-
technologiczna wyrobów 
odzieżowych 
 

 − odczytać rysunek modelowy, 
− posłużyć się rysunkiem technicznym 
wyrobu odzieżowego. 

− określić typy i metody produkcji na 
podstawie dokumentacji wyrobu 
odzieżowego, 
− opisać systemy organizacji 
produkcji na podstawie opisu, 

Klasa II  
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charakterystyki i schematów. 
 − odczytać rysunki instruktażowe węzłów 

technologicznych wyrobu odzieżowego, 
− posłużyć się projektami wyrobów 
odzieżowych, 
− skorzystać z projektów plastycznych 
wyrobów odzieżowych, 
− podać definicję i cechy normy, 
− rozróżnić oznaczenie normy krajowej, 
− wykonać operacje technologiczne 
zgodnie z dokumentacją wyrobu 
odzieżowego. 

− dobrać maszyny i urządzenia do 
kolejnych faz procesu 
technologicznego, 
− odczytać zadania produkcyjne 
zawarte w karcie operacji 
stanowiska pracy przedstawione w 
formie graficznej i opisowej, 
− wymienić cele normalizacji 
krajowej, 
− rozróżnić oznaczenie normy 
krajowej i międzynarodowej. 

Klasa III 

Dobór materiałów do 
określonych 
asortymentów odzieży 
 

 − określić zapotrzebowanie na dodatki 
krawieckie i zdobnicze, 
− obliczyć zużycie materiałów 
odzieżowych i dodatków krawieckich 
podczas wykonania wyrobów 
odzieżowych, 
− dobrać materiały zdobnicze do różnych 
rodzajów ubiorów. 

− zaplanować ilość materiałów i 
liczbę dodatków krawieckich 
potrzebnych do wykonania 
przeróbek i napraw wyrobów 
odzieżowych. 
 

Klasa II  

 − wyliczyć materiały stosowane do 
określonych asortymentów odzieży, 
− dobrać materiały do określonych 
asortymentów odzieży, 
− dobrać dodatki krawieckie do 
określonych wyrobów odzieżowych. 

− zidentyfikować materiały 
stosowane do określonych 
asortymentów odzieży, 
− obliczyć zapotrzebowanie na 
materiały odzieżowe do wykonania 
określonej liczby wyrobów 
odzieżowych. 

Klasa III 

Rozkrój materiałów 
odzieżowych 
 
 

 − określić sposoby dokonywania rozkroju 
materiałów odzieżowych,  
− przygotować układy szablonów 
elementów wyrobów odzieżowych na 
materiale, 
− skompletować poszczególne wykroje, 
− sporządzić rysunek układu szablonów 
na tkaninie, uwzględniając właściwości 
konfekcyjne materiałów odzieżowych. 

− określić kolejność prac w 
krojowni, 
− przygotować układy szablonów 
elementów wyrobów odzieżowych 
na materiale. 
 

 
Klasa I 
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 − posłużyć się narzędziami i przyborami 
krawieckimi, 
− rozkroić materiał odzieżowy korzystając 
z szablonu, 
− obsłużyć maszyny i urządzenia do 
warstwowania materiałów,  
− obsłużyć maszyny i urządzenia do 
rozkroju materiałów i wykrawania 
elementów wyrobów odzieżowych. 

− określić nieprawidłowości w pracy 
maszyny i urządzenia do rozkroju 
materiałów i wykrawania elementów 
wyrobów odzieżowych, 
− dobrać sposoby rozkroju 
materiałów odzieżowych, 
− dobrać urządzenia, narzędzia i 
przyrządy do rozkroju materiałów 
odzieżowych. 

Klasa II 

 − omówić metody kontroli jakości, 
− posortować odpady powstałe podczas 
rozkroju materiału w zależności od 
wielkości wypadu. 
 

− zastosować zasady kontroli 
jakości materiałów przed rozkrojem, 
− dokonać kontroli jakości 
wykrojów, 
− posortować odpady powstałe 
podczas rozkroju materiału w 
zależności od składu surowcowego. 

Klasa III 

II. Łączenie 
elementów wyrobów 
odzieżowych 

Ściegi ręczne i 
maszynowe 

 − zastosować ściegi ręczne w określonej 
operacji technologicznej,  
− dobrać rodzaje ściegów maszynowych 
do określonych operacji 
technologicznych, 
− dobrać szwy maszynowe do 
określonych operacji technologicznych. 

− określić przyczyny tworzenia 
nieprawidłowych ściegów 
maszynowych, 
− posłużyć się normami 
dotyczącymi szwów maszynowych. 

Klasa I 

Wykonywanie węzłów 
technologicznych. 
 

 − wskazać sposoby łączenia elementów 
wyrobów odzieżowych, 
− dobrać igły i nici do szycia ręcznego, 
− wykonać ściegi i szwy maszynowe. 
  

− określić zasady współdziałania 
podstawowych mechanizmów 
maszyn szyjących, 
− łączyć elementy wyrobów 
odzieżowych z zastosowaniem 
określonych ściegów i szwów. 

Klasa I 

 − wykonać proste węzły technologiczne 
na elementach odzieży, 
− połączyć elementy wyrobu 
odzieżowego na podstawie rysunków 
instruktażowych. 

− wykonać złożone węzły 
technologiczne na elementach 
odzieży. 
 
 

Klasa II 

 − połączyć elementy wyrobu 
odzieżowego z zastosowaniem 
określonych ściegów i szwów, 
− wszyć różnego rodzaju rękawy, 

− posłużyć się dokumentacją 
techniczno-technologiczną, 
− określić zasady przeprowadzania 
kontroli gotowego wyrobu 

Klasa III 
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− zszyć wykrojone elementy skóry, 
− uszyć wyroby odzieżowe według 
dokumentacji techniczno-technologicznej, 
− wykonać elementy ozdobne w odzieży. 

odzieżowego, 
− dokonać klasyfikacji gatunkowej 
wyrobu odzieżowego. 
 

Maszyny i urządzenia 
szwalnicze. 

 − zidentyfikować maszyny szwalnicze do 
wykonywania określonych wyrobów 
odzieżowych, 
− przygotować maszyny szwalnicze do 
wykonywania określonych wyrobów 
odzieżowych, 
− określić mechanizmy w maszynach 
szwalniczych, 
− posłużyć się instrukcjami podczas 
obsługi maszyn i urządzeń w procesie 
wytwarzania wyrobów odzieżowych. 

− dobrać urządzenia do 
wykonywania wyrobów 
odzieżowych, 
− dobrać maszyny do wykonywania 
wyrobów odzieżowych. 
 
 

Klasa I 

 − obsłużyć maszyny szwalnicze podczas 
wykonywania określonych wyrobów 
odzieżowych,  
− posłużyć się stębnówką płaską, 
− określić zasady konserwacji stębnówki 
płaskiej, 
− przeszyć materiał po liniach o 
zróżnicowanym stopniu trudności, 
− wyregulować skok ściegu oraz 
naprężenie nitki górnej i dolnej, 
− scharakteryzować budowę zewnętrzną 
overlocka, 
− scharakteryzować podstawowe 
mechanizmy do tworzenia ściegu w 
overlocku, 
− posłużyć się maszyną overlock, 
− uszyć wyroby odzieżowe według 
dokumentacji techniczno-technologicznej, 
− posłużyć się normami dotyczącymi 
szwów maszynowych. 

− ustawić parametry szycia zgodnie 
z dokumentacją techniczną wyrobu, 
− dobrać oprzyrządowanie maszyn 
szwalniczych do określonych 
operacji technologicznych, 
− skorzystać ze źródeł informacji 
dotyczących norm i procedur oceny 
zgodności. 

Klasa II 

 − uszyć wyroby odzieżowe według 
dokumentacji techniczno-technologicznej, 
− wykonać różnego rodzaju zapięcia, − 
wykonać elementy ozdobne wyrobów 

− dobrać oprzyrządowanie maszyn 
szwalniczych do rodzaju tkaniny, 
− dobrać oprzyrządowanie maszyn 
szwalniczych do określonych 

Klasa III 
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odzieżowych, 
− obsłużyć maszyny szyjące ściegiem 
łańcuszkowym, 
− obsłużyć maszyny szyjące skóry, 
− obsłużyć maszyny specjalne do 
określonej operacji technologicznej, 
− określić zasady czyszczenia i 
konserwacji maszyn do szycia, 
− rozpoznać przyczyny zakłócenia pracy 
maszyn i urządzeń stosowanych w 
procesie wytwarzania wyrobów 
odzieżowych. 

operacji technologicznych, 
− wskazać sposób usunięcia 
przyczyny nieprawidłowej pracy 
mechanizmów maszyn i urządzeń 
szwalniczych, 
− usunąć proste przyczyny 
zakłócenia pracy maszyn i urządzeń 
stosowanych w procesie 
wytwarzania wyrobów  
odzieżowych. 

Przepisy 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska 
podczas wykonywania 
wyrobów odzieżowych. 

 − opisać bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy na stanowisku pracy,  
− identyfikować znaki informacyjne 
dotyczące ochrony przeciwpożarowej,  
− wskazać zastosowanie gaśnic na 
podstawie znormalizowanych oznaczeń 
literowych,  
− opisać zasady zachowania podczas 
wykonywania zadań zawodowych z 
użyciem urządzeń podłączonych do sieci 
elektrycznej,  
− opisać zasady ochrony 
przeciwpożarowej.  
 

− wyjaśnić zasady prowadzenia 
gospodarki odpadami, gospodarki 
wodno-ściekowej oraz w zakresie 
ochrony powietrza,  
− wyjaśnić zasady recyklingu 
zużytych materiałów pomocniczych.  
 

Klasa II 

Zasady udzielania 
pierwszej pomocy 

  opisać podstawowe symptomy 
wskazujące na stanach nagłego 
zagrożenia życia, 

 zabezpieczyć siebie, poszkodowanego 
i miejsce wypadku, 

 ułożyć poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej, 

 powiadomić odpowiednie służby. 
 

 ocenić sytuację poszkodowanego 
na podstawie analizy objawów 
obserwowanych u 
poszkodowanego, 

 zaprezentować sposób udzielania 
pierwszej pomocy w przypadku 
krwotoku, oparzenia, złamania, 
omdlenia, zawału i udaru, 

 wykonać resuscytację krążeniowo 
oddechową na fantomie zgodnie z 
wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady 
Resuscytacji. 

Klasa III 
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Obróbka parowo-cieplna 
wyrobów odzieżowych. 
 

 − rozróżnić procesy obróbki parowo-
cieplnej materiałów odzieżowych, 
− ustalić parametry parowo-cieplnej 
obróbki tkanin i tworzyw odzieżowych, 
− wykonać czynności związane z obróbką 
parowo-cieplną materiałów i wyrobów 
odzieżowych, 
− obsłużyć maszyny i urządzenia do 
obróbki termicznej odzieży. 

− dobrać parametry w procesie 
klejenia elementów wyrobu 
odzieżowego, 
− dobrać parametry prasowania w 
zależności od składu surowcowego 
i rodzaju wykończenia materiału 
odzieżowego. 
 

Klasa II 

 − rozróżnić procesy obróbki parowo-
cieplnej wyrobów odzieżowych, 
− wykonać obróbkę wykończeniową 
wyrobów odzieżowych, 
− obsłużyć prasy do klejenia, 
− połączyć elementy wyrobów 
odzieżowych za pomocą zgrzewania, 
− podkleić elementy odzieży wkładami 
usztywniającymi i wzmacniającymi. 

− dobrać procesy obróbki parowo-
cieplnej wyrobów odzieżowych, 
− ocenić jakość termicznej obróbki 
odzieży według określonych 
kryteriów. 
 

Klasa III 

Ocena jakości 
wykonywania wyrobu 
odzieżowego 
Odpowiedzialność za 
podejmowane działania 
 

 − rozróżnić rodzaje błędów w zależności 
od przyczyny ich powstania, 
− ocenić jakość wykonanych wyrobów 
odzieżowych, 
− wskazać obszary odpowiedzialności 
prawnej za podejmowane działania, 
− przewidywać skutki, w tym prawne, 
podejmowanych działań, 
− oceniać podejmowane działania. 

− ocenić jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
wyrobów odzieżowych, 
− ocenić jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
usług krawieckich,  
− przewidzieć konsekwencje 
niewłaściwego wykonywania 
czynności zawodowych na 
stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi 
substancjami oraz niewłaściwej 
eksploatacji maszyn i urządzeń. 

Klasa II 
 

 − wyjaśnić zasadność kontroli 
międzyoperacyjnej w procesie 
wytwarzania wyrobów odzieżowych. 

− zastosować kontrolę 
międzyoperacyjną w procesie 
wytwarzania wyrobów odzieżowych. 

Klasa III 

RAZEM     
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PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

 

Propozycje metod nauczania 

W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń produkcyjnych, 

podczas których uczniowie będą wykonywali zróżnicowane czynności kształtujące umiejętności związane z korzystaniem z dokumentacji techniczno-

technologicznej, obliczaniem zapotrzebowania na materiały odzieżowe i dodatki krawieckie, rozkrojem materiałów odzieżowych oraz przygotowywaniem ich 

do procesu łączenia. W procesie nauczania-uczenia się należy zwrócić uwagę na: przygotowanie maszyn do szycia, dobór ściegów i szwów maszynowych, 

chronologię i techniki łączenia elementów wyrobów odzieżowych, korzystanie z dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych, a także 

rozwijać poczucie odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy. 

 

Środki dydaktyczne 

Przykładowa dokumentacja techniczno-technologiczna, tablice z symbolami graficznymi węzłów technologicznych, próbniki wkładów odzieżowych, szablony 

wyrobów odzieżowych, narzędzia i urządzenia krojcze, przybory i narzędzia krawieckie. Narzędzia i przybory do szycia maszynowego, dodatki krawieckie, 

maszyna stębnówka płaska z oprzyrządowaniem, eksponaty odzieży we fragmentach i w całości oraz wzory węzłów technologicznych, a także dziurkarka 

odzieżowa i guzikarka, dokumentacja techniczno-technologiczna wyrobów odzieżowych. 

 

Indywidualizacja 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Nauczyciel powinien: 

– motywować uczniów do pracy, 

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 

– uwzględniać zainteresowania uczniów, 

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 
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Warunki realizacji programu przedmiotu 

Warsztaty szkolne wyposażone w: 

− stanowiska szycia ręcznego (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w: manekiny krawieckie, przybory do szycia ręcznego, nożyczki, dodatki 

krawieckie, 

− stanowiska rozkroju i klejenia (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w: stół, narzędzia, przybory do rozkroju, klejarkę, 

− stanowiska prasowania (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stół do prasowania, żelazko elektryczno-parowe, przybory do prasowania, 

− stanowiska montażu wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w maszynę stębnówkę płaską z oprzyrządowaniem, 

− stanowiska kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w dokumentacje wyrobów odzieżowych, 

− manekiny krawieckie damskie, męskie i dziecięce, wieszaki, taśmę krawiecką, 

− maszyny owerlok  

− elementy odzieży wykonane w etapach i w całości oraz wzory węzłów technologicznych, 

− maszyny: dziurkarkę guzikarkę, podszywarkę, renderkę, 

− regały, stojaki na wykroje, pojemniki na segregowane odpady, 

− instrukcje obsługi maszyn oraz narzędzia stosowane podczas obsługi maszyn. 

 

Przykładowe zadanie 

Wykonaj obróbkę parowo-cieplną próbek odzieżowych przy wykorzystaniu maszyny prasowalniczej. Zwróć uwagę na zasady prawidłowej obsługi maszyny 

prasowalniczej oraz na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami bhp i ergonomii pracy, 

− zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny prasowalniczej, 

− zapoznać się z opisem działania i obsługi maszyny prasowalniczej, 

− przygotować próbki materiału odzieżowego, 

− przygotować maszynę prasowalniczą do pracy, 
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− wykonać zadanie zgodnie z poleceniem, 

− zapisać chronologicznie nazwy etapów, które wystąpiły podczas całego cyklu obróbki termicznej na danej maszynie prasowalniczej. 

 

Środki dydaktyczne: 

− instrukcja obsługi maszyny prasowalniczej, 

− materiały odzieżowe z różnych rodzajów włókien, 

− maszyna prasowalnicza, 

− przybory: nożyce, linijka, kreda krawiecka, taśma centymetrowa. 

 

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Do oceny edukacyjnych osiągnięć uczniów proponuje się stosowanie: sprawdzianów ustnych i praktycznych oraz obserwacji pracy ucznia podczas 

wykonywania ćwiczeń. W ocenie końcowej osiągnięć uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania oraz efekty wykonanych prac 

uczniów. 

W procesie oceniania szczególną uwagę należy zwrócić na: dobieranie szablonów do wykonania określonych elementów wyrobów odzieżowych, dobieranie 

materiałów do wykonania określonych asortymentów odzieży, dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych, ocenianie jakości wykrojów elementów 

wyrobów odzieżowych, korzystanie z dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych, jakość wykonania wyrobów odzieżowych, jakość 

wykończenia wyrobów odzieżowych oraz dobór metod uszlachetnienia i zdobienia wyrobów odzieżowych. 

 

Przykładowy zestaw zadań testowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Test dwustopniowy  

Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru.  

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.  

 

Normy wymagań:  
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– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 8 zadań,  

– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 11 zadań,  

– dobry – za rozwiązanie 15 zadań, 

– bardzo dobry – za rozwiązanie 18 zadań. 

 

Klucz odpowiedzi: 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. a, 6. b, 7. c, 8. b, 9. c, 10. d, 11. a, 12. b, 13. a, 14. c, 15. b, 16. b, 17. d, 18. a, 19. b, 20. a  

 

Przebieg testowania  

 

Instrukcja dla nauczyciela  

1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.  

3. Zapoznaj uczniów z rodzajem zadań zawartych w zestawie oraz z zasadami punktowania.  

4. Przygotuj odpowiednią liczbę testów.  

5. Zapewnij samodzielność podczas rozwiązywania zadań.  

6. Przed rozpoczęciem testu przeczytaj uczniom instrukcję dla ucznia.  

7. Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test.  

8. Kilka minut przed zakończeniem testu przypomnij uczniom o zbliżającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.  

 

Instrukcja dla ucznia 

1. Przeczytaj uważnie instrukcję.  

2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.  

3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. Tylko jedna jest 

prawidłowa.  

4. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X. W przypadku pomyłki zaznacz błędną odpowiedź 

kółkiem, a następnie ponownie zakreśl odpowiedź prawidłową. 
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5. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.  

6. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 

 

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 

1. Recykling to: 

a) odzyskiwanie materiałów, 

b) unikanie używania środków szkodliwych dla środowiska, 

c) zmniejszenie konsumpcji, 

d) wprowadzenie planów oszczędnościowych. 

 

2. Ergonomia to: 

a) czynniki stanowiące zagrożenie w pracy, 

b) nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowania urządzeń technicznych do cech fizycznych i psychicznych człowieka, 

c) działanie ludzkie cechujące dbałość o środowisko i odpowiedzialność za nie, 

d) udzielanie pierwszej pomocy. 

 

3. W celu uniknięcia porażenia prądem pracownika może izolować: 

a) metalowy chodnik, 

b) chodnik z tworzywa sztucznego, 

c) beton, 

d) gumowy chodnik. 

 

4. Przeszycia palca na maszynie można uniknąć dzięki: 

a) utrzymaniu porządku, 

b) założeniu naparstka, 

c) założeniu na stopkę ochraniacza, 
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d) bardzo uważnemu szyciu. 

 

5. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca jest zobowiązany: 

a) przeszkolić pracownika w zakresie bhp i prowadzić okresowe szkolenia, 

b) przeszkolić pracownika w zakresie jego praw i obowiązków, 

c) zapoznać pracownika z organizacją zakładu pracy, 

d) zapoznać pracownika z pomieszczeniami. 

 

6. Gdy nastąpiło porażenie prądem, w pierwszej kolejności należy: 

a) sprawdzić oddech i puls poszkodowanego, 

b) przerwać dopływ prądu, 

c) ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej, 

d) reanimować poszkodowanego. 

 

7. Młodocianym jest osoba, która: 

a) ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 20 lat, 

b) ukończyła 18 lat, 

c) ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat, 

d) nie ukończyła 15 lat. 

 

8. Numer telefonu do straży pożarnej to: 

a) 999 lub 112, 

b) 998 lub 112, 

c) 997 lub 112, 

d) 996 lub 112. 
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9. W razie zauważenia pożaru pracownik powinien: 

a) oddalić się w bezpieczne miejsce, 

b) opuścić zakład, 

c) zaalarmować innych, straż pożarną i kierownictwo, 

d) zaalarmować innych, straż pożarną i kierownictwo i przystąpić do gaszenia pożaru. 

 

10. Na stanowisku prasowania ręcznego nie należy: 

a) używać żelazka parowego, 

b) zbliżać się do stanowiska, 

c) czyścić żelazka przed prasowaniem, 

d) używać żelazka z uszkodzoną izolacją. 

 

11. Szkodliwe czynniki chemiczne mogą dostawać się do organizmu: 

a) przez drogi oddechowe, skórę, przewód pokarmowy, 

b) przez skórę, układ krwionośny i oczy, 

c) przez układ nerwowy i krwionośny, 

d) przez układ krwionośny i skórę. 

 

12. Jeżeli nastąpi zatrzymanie czynności serca, należy przystąpić do: 

a) zewnętrznego masażu serca, 

b) zewnętrznego masażu serca połączonego ze sztucznym oddychaniem, 

c) sztucznego oddychania, 

d) wezwania pomocy. 

 

13. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez: 

a) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy, 
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b) znajomości przez pracownika prawa pracy, 

c) ukończenia kursów podnoszących kwalifikacje, 

d) znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. 

 

14. Prawidłowa odległość oczu od stopki maszyny powinna wynosić: 

a) około 20 cm, 

b) około 60 cm, 

c) około 40 cm, 

d) około 25 cm. 

 

15. Obrona bierna przed pożarem to: 

a) walka z pożarem, 

b) niedopuszczenie do powstania pożaru, 

c) wzywanie pomocy, 

d) tłumienie pożaru w zarodku. 

 

16. Na tabliczkach znamionowych maszyn znajduje się: 

a) instrukcja obsługi maszyny, 

b) parametry techniczne maszyn, 

c) przepisy bhp, 

d) ogólny opis maszyny. 

 

17. Przy składowaniu materiałów należy: 

a) zapewnić, aby masa składowania ładunku była zawsze taka sama, 

b) zapewnić, aby regały ustawione były naprzemiennie, 

c) zapewnić, aby materiały składowane były tylko w jednym gatunku, 
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d) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekroczyła dopuszczalnego obciążenia regałów. 

 

18. Młodociani pracownicy nie mogą być zatrudnieni: 

a) w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, 

b) do prac pomocniczych, 

c) do pracy w szwalni, 

d) po ukończeniu 16 lat. 

19.  Jeżeli w ranie utkwiło ciało obce, to: 

a) należy je wyjąć, 

b) nie należy go wyjmować, 

c) należy je wyjąć i zdezynfekować ranę, 

d) należy je wyjąć, a w jego miejsce włożyć tampon opatrunkowy. 

 

20. Kogo w zakładzie pracy obowiązuje szkolenie w zakresie bhp? 

a) wszystkich zatrudnionych pracowników, 

b) wyłącznie kadrę kierowniczą, 

c) pracowników, którzy mogą napotkać w czasie pracy różne zagrożenia, 

d) wszystkich, którzy wejdą na teren zakładu. 

 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na: 

− umiejętność radzenia sobie z sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych, 

− umiejętność pracy w zespole. 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych ćwiczeń. 

Oceniając osiągnięcia uczniów, należy również zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących 

wyrobów włókienniczych. 
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USŁUGI KRAWIECKIE  

 

Cele ogólne  

1. Wykonywanie czynności związanych z przeróbką wyrobów odzieżowych. 

2. Wykonywanie czynności związanych z naprawą wyrobów odzieżowych. 

3. Wykonywanie czynności związanych z wykończeniem i uszlachetnieniem wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta. 

4. Kształtowanie postaw i świadomości zawodowej. 

 

Cele operacyjne 

1) opisywać procedury zachowania się świadka wypadku przy pracy, 

2) określać warunki, w których należy udzielić pierwszej pomocy w wypadkach, 

3) omawiać procedury postępowania powypadkowego, 

4) wymieniać instytucje i służby zajmujące się ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska w Polsce, 

5) rozróżniać instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska, 

6) opisać wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy, 

7) określić działania zapobiegające powstaniu pożaru na stanowisku pracy, 

8) zastosować zasady organizacji stanowiska pracy związane z użytkowaniem narzędzi, 

9) zorganizować stanowisko szycia ręcznego i maszynowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska oraz wymaganiami ergonomii, 

10) korzystać z instrukcji obsługi urządzeń technicznych podczas pracy, 

11) odczytać projekty plastyczne różnych wyrobów odzieżowych, 

12) rozpoznać elementy wyrobów odzieżowych na podstawie projektów, 

13) skorzystać z projektów plastycznych w trakcie wykonywania wyrobów odzieżowych, 

14) dobierać narzędzia i przybory krawieckie, 

15) wykonać pomiary krawieckie zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

16) zapisać pomiary krawieckie, 
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17) dobierać materiały odzieżowe zgodnie z zamówieniem klienta, 

18) obliczać ilość materiałów odzieżowych niezbędnych do realizacji zamówienia klienta, 

19) dobierać dodatki krawieckie i zdobnicze do realizacji zamówienia klienta, 

20) wykonać konstrukcję i modelowanie form wyrobów odzieżowych, 

21) wykonać konstrukcję i modelowanie form wyrobów odzieżowych z uwzględnieniem zamówienia klienta, 

22) wykonać szablony planowanych do wykonania wyrobów odzieżowych, 

23) obliczać ilość dodatków krawieckich niezbędnych do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych, 

24) dokonać kalkulacji kosztów usług krawieckich, 

25) dobierać sposoby rozkroju materiałów przeznaczonych do wykonania wyrobów odzieżowych na miarę, 

26) wykonać ściegi ręczne i maszynowe, 

27) wykonać połączenia wyrobów odzieżowych w celu przeprowadzenia przymiarek krawieckich, 

28) wykonać czynności związane z wykończeniem i uszlachetnieniem wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta, 

29) uwzględniać reklamacje klienta dotyczące wykonanej usługi, 

30) określać rodzaj i zakres prac związanych z przeróbką wyrobów odzieżowych, 

31) dobierać narzędzia i przybory krawieckie do wykonania czynności związanych z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych, 

32) przygotować wyroby odzieżowe do planowanych przeróbek, 

33) dobierać sposoby wykonania przeróbek wyrobów odzieżowych, 

34) wykonać czynności związane z przeróbką wyrobów odzieżowych, 

35) ocenić jakość wykonanej przeróbki, 

36) określić rodzaj i zakres prac związanych z naprawą wyrobów odzieżowych, 

37) przygotować wyroby odzieżowe do planowanych napraw, 

38) dobierać sposoby wykonania napraw wyrobów odzieżowych, 

39) wykonać czynności związane z naprawą wyrobów odzieżowych, 

40) oceniać jakość wykonanej naprawy, 

41) obliczać ilość materiałów i dodatków krawieckich potrzebnych do wykonania przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych, 

42) dokonać kalkulacji kosztów usług krawieckich, 
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43) oceniać jakość wykonanych przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych, 

44) uwzględnić reklamacje klienta dotyczące jakości wykonanych przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych, 

45) pracować w zespole, ponosząc odpowiedzialność za realizowane zadanie, 

46) omówić czynności realizowane w ramach czasu pracy, 

47) określić czas realizacji zadań, 

48) zrealizować działania w wyznaczonym czasie, 

49) dokonać modyfikacji zaplanowanych działań, 

50) wyjaśnić pojęcia komunikacji interpersonalnej, 

51) identyfikować sygnały werbalne i niewerbalne,  

52) stosować aktywne metody słuchania, 

53) prowadzić dyskusję. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA USŁUGI KRAWIECKIE 

Dział programowy Tematy jednostek 
metodycznych 

Liczba 
godz. 

Wymagania programowe Uwagi o 
realizacji 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

Ponadpodstawowe 
Uczeń potrafi: 

Etap 
realizacji 

 I. Krawiectwo 
usługowo-miarowe 

Przepisy 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska 
przy wykonywaniu usług 
krawieckich 
 

 − opisać procedury zachowania się 
świadka wypadku przy pracy, 
− omawiać procedury postępowania 
powypadkowego. 

− określić warunki, w których należy 
udzielić pierwszej pomocy w 
wypadkach, 
− udzielić pierwszej pomocy. 

Klasa II 

 − wymienić instytucje i służby zajmujące 
się ochroną pracy, ochroną 
przeciwpożarową i ochroną środowiska w 
Polsce, 
− rozróżnić instytucje oraz służby 
działające w zakresie ochrony pracy i 
ochrony środowiska. 

− scharakteryzować zadania instytucji i 
służby zajmujące się ochroną pracy, 
ochroną przeciwpożarową i ochroną 
środowiska w Polsce. 

Klasa III 

Pomiary krawieckie 
wykonywane na 
potrzeby krawiectwa 
miarowo-usługowego 

 − określić zasady wykonania pomiarów 
krawieckich do wykonania określonych 
wyrobów odzieżowych,  
− wykonać pomiary krawieckie z figury 

− zaplanować wyposażenie pracowni 
wytwarzania odzieży na miarę, 
− posłużyć się tabelami wymiarów 
antropometrycznych, 

Klasa III 



 
 

23 

 klienta, 
− zapisać pomiary krawieckie, 
− zastosować znaki i symbole podczas 
wykonania pomiarów krawieckich, 
− posłużyć się przyborami i przyrządami 
do wykonania pomiarów krawieckich, 
− wykonać pomiary krawieckie zgodnie 
z obowiązującymi zasadami, 
− wykonać pomiary krawieckie nietypowej 
figury człowieka, 
− przygotować wyrób odzieżowy do miar, 
− przeprowadzić I i II miarę, 
− nanieść poprawki krawieckie podczas 
miar i po ich dokonaniu. 

− wykonać pomiary figury klienta w 
zależności od rodzaju planowanego 
wyrobu odzieżowego, 
− określić zasady tuszowania wad 
figury poprzez środki krawieckie, − 
wykonać pomiary krawieckie dla figur 
nietypowych. 
 

Rysunki wyrobów 
odzieżowych 

 − zastosować zasady wykonania rysunku 
technicznego wyrobów odzieżowych, 
− odczytać informacje z rysunków 
instruktażowych wykonania węzłów 
technologicznych wyrobu, 
− rozpoznać elementy wyrobów 
odzieżowych na podstawie projektów, 
− skorzystać z projektów plastycznych w 
trakcie wykonywania wyrobów 
odzieżowych. 

− odczytać projekty plastyczne różnych 
wyrobów odzieżowych, 
− zastosować programy komputerowe 
do sporządzania rysunków 
technicznych wyrobów. 
 

Klasa III 

Formy i szablony 
wyrobów odzieżowych. 
 

 − zastosować rodzaje układów 
szablonów, 
− przygotować układy szablonów do 
rozkroju wyrobów odzieżowych,  
− zastosować zasady prawidłowego 
warstwowania materiałów, − wykonać 
konstrukcję i modelowanie form wyrobów 
odzieżowych,  
− wykroić elementy odzieży z materiałów 
podstawowych, wkładów ocieplających, 
podszewek. 

− dobrać układy szablonów do 
wyrobów odzieżowych w zależności od 
rodzaju materiału, 
− dobrać układy szablonów do 
wyrobów odzieżowych w zależności od 
liczby wyrobów. 
 

Klasa II 

 − wykonać szablony planowanych do 
wykonania wyrobów odzieżowych, 
− wykonać modele form dla nietypowych 
figur kobiecych,  

− wykonać konstrukcję i modelowanie 
form wyrobów odzieżowych z 
uwzględnieniem zamówienia klienta. 
 

Klasa III 
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− wykonać modele form dla nietypowych 
figur męskich, 
− wykroić elementy odzieży z materiałów 
podstawowych, wkładów ocieplających, 
podszewek. 

Szycie ręczne i 
maszynowe 
 

 − zastosować ściegi ręczne w określonej 
operacji technologicznej,  
− dobrać igły i nici do szycia ręcznego,  
− wykonać ściegi ręczne, 
− wykonać połączenia wyrobów 
odzieżowych w celu przeprowadzenia 
przymiarek. 

− dobrać rodzaje szwów do operacji 
technologicznych, krawieckich. 
 

Klasa II 

 − przeszyć materiał po liniach o 
zróżnicowanym stopniu trudności, 
− uszyć wyroby odzieżowe zgodnie z 
projektem plastycznym, 
− uszyć wyroby odzieżowe według 
dokumentacji techniczno-technologicznej. 

− dobrać rodzaje ściegów 
maszynowych do określonych operacji 
technologicznych. 
− dobierać rodzaje ściegów 
maszynowych do określonych operacji 
technologicznych w zależności od 
rodzaju i grubości stosowanych nici. 

Klasa III 

Wykończenie i 
zdobienie wyrobów 
odzieżowych zgodnie 
z zamówieniem klienta. 
Zadania zawodowe 
wykonywane 
zespołowo, stosując 
zasady komunikacji 
interpersonalnej 
 

 − rozróżnić metody wykańczania i 
uszlachetniania wyrobów odzieżowych, 
− wykonać czynności związane z 
wykończeniem wyrobów odzieżowych, 
− zastosować techniki prasowania 
elementów oraz gotowych wyrobów 
odzieżowych, 
− zastosować operacje obróbki klejowej 
do elementów odzieży. 

− wykonać czynności związane z 
wykończeniem i uszlachetnieniem 
wyrobów odzieżowych zgodnie z 
zamówieniem klienta, 
− dobrać metody wykańczania 
wyrobów odzieżowych.  
 

Klasa II 

 − dokonać obróbki wykończeniowej 
wyrobów odzieżowych,  
− wykonać czynności związane 
z uszlachetnieniem wyrobów 
odzieżowych zgodnie projektem, 
− zastosować zasady składowania i 
przechowywania materiałów odzieżowych 
i dodatków 
krawieckich, 
− pracować w zespole, ponosząc 
odpowiedzialność za realizowane 

− dobrać dodatki do modeli odzieży, 
− dobrać metody uszlachetniania 
wyrobów odzieżowych,  
− sprawdzić zgodność wykonania 
wyrobu odzieżowego z projektem,  
− zaplanować pracę zespołu w celu 
wykonania zadania, 
− określić działania realizowane 
wspólnie przez zespół, 
− wskazać bariery w procesie 
komunikacji, 

Klasa III 
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zadanie, 
− omówić czynności realizowane w 
ramach czasu pracy, 
− określić czas realizacji zadań, 
− zrealizować działania w wyznaczonym 
czasie, 
− dokonać modyfikacji zaplanowanych 
działań, 
− wyjaśnić pojęcia komunikacji 
interpersonalnej, 
− identyfikować sygnały werbalne i 
niewerbalne,  
− zastosować właściwe formy 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
− przestrzegać podziału ról, zadań i 
odpowiedzialności w zespole, 
− angażować się w realizację wspólnych 
działań zespołu, 
− wymienić rodzaje komunikatów 
stosowanych w komunikacji 
interpersonalnej. 

− zaprezentować własne stanowisko, 
stosując różne rodzaje komunikacji, 
− stosować aktywne metody słuchania, 
− prowadzić dyskusję,  
− monitorować realizację 
zaplanowanych działań, 
− wskazać style komunikacji 
interpersonalnej, 
− ocenić skuteczność styli komunikacji. 

II. Przeróbki i naprawy 
wyrobów odzieżowych 

Przepisy 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska 
podczas wykonywania 
prac związanych 
z naprawą lub przeróbką 
wyrobów odzieżowych 
 

 − opisać wymagania ergonomiczne dla 
stanowiska pracy, 
− określić działania zapobiegające 
powstaniu pożaru na stanowisku pracy, 
− zastosować zasady organizacji 
stanowiska pracy związanych z 
użytkowaniem narzędzi, 
− zorganizować stanowisko do 
wykonywania prac związanych z naprawą 
wyrobów odzieżowych zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

− przewidzieć konsekwencje 
nieprzestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
wymagań ergonomii w trakcie realizacji 
zadań zawodowych. 

Klasa II 

 − korzystać z instrukcji obsługi urządzeń 
technicznych podczas pracy, 
− zorganizować stanowisko do 
wykonywania prac związanych 
z przeróbką wyrobów odzieżowych 
zgodnie z wymaganiami ergonomii. 

− przewidzieć konsekwencje 
nieprzestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
wymagań ergonomii w trakcie realizacji 
zadań zawodowych. 

Klasa III 
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Analiza możliwości 
wykonania usług 
związanych z przeróbką 
lub naprawą wyrobów 
odzieżowych 
 

 − rozpoznać uszkodzenia wyrobu 
odzieżowego, 
− określić rodzaj i zakres prac 
związanych z naprawą wyrobów 
odzieżowych, 
− określić rodzaj i zakres prac 
związanych z przeróbką odzieży 
miarowej. 

− dokonać kalkulacji kosztów usług 
krawieckich, 
− dobrać sposób usunięcia 
uszkodzenia wyrobów odzieżowych. 
 

Klasa II 

 − zastosować określenia, znaki i symbole 
stosowane w krawiectwie, 
− rozpoznać uszkodzenia wyrobów 
odzieżowych. 

− obliczyć koszty wykonania napraw 
wyrobów, 
− obliczyć koszty przeróbek miarowych 
wyrobów odzieżowych. 

Klasa III 

Wykonywanie prac 
związanych 
z przeróbkami lub 
naprawą wyrobów 
odzieżowych 
 

 − przyjąć zamówienie od klienta 
dotyczące naprawy odzieży, 
− określić rodzaj i zakres prac 
związanych z naprawą wyrobów 
odzieżowych, 
− przygotować wyroby odzieżowe do 
planowanych napraw, 
− dobrać narzędzia i przybory krawieckie 
do wykonania czynności związanych 
z naprawą wyrobów odzieżowych, 
− wykonać czynności związane z 
naprawą wyrobów odzieżowych. 

− dobrać sposoby wykonania napraw 
wyrobów odzieżowych, 
− uwzględnić reklamacje klienta 
dotyczące wykonanej usługi. 
 

Klasa II 

 − przyjąć zamówienie od klienta 
dotyczące przeróbki wyrobu 
odzieżowego, 
− określić rodzaj i zakres prac 
związanych z przeróbką wyrobu 
odzieżowego, 
− przygotować wyrób odzieżowy do 
planowanych przeróbek, 
− dobrać narzędzia i przybory krawieckie 
do wykonania czynności związanych 
z przeróbką  
wyrobu odzieżowego, 
− wykonać czynności związane z 
przeróbką wyrobu odzieżowego. 

− dobrać sposoby wykonania przeróbki 
wyrobów odzieżowych, 
− zastosować zasady normowania 
materiałów, 
− uwzględnić reklamacje klienta 
dotyczące wykonanej usługi. 
 

Klasa III 

Ocena jakości  − rozróżnić rodzaje błędów w zależności − wyjaśnić sposoby kontroli Klasa II 



 
 

27 

wykonywania przeróbki 
lub naprawy wyrobu 
odzieżowego 
. 

od przyczyny powstania, 
− ocenić jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania wyrobów 
odzieżowych. 

międzyoperacyjnej w procesie 
wytwarzania wyrobów odzieżowych, 
 − określić rodzaje i sposoby kontroli 
wyrobów odzieżowych. 

 − ocenić jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania usług 
krawieckich, 
− określić jakość wykonanych usług 
krawieckich, 
− ocenić jakość wykonanych wyrobów 
odzieżowych. 

− zastosować kontrolę 
międzyoperacyjną w procesie 
wytwarzania wyrobów odzieżowych, 
− uwzględnić reklamacje klienta 
dotyczące jakości wykonanych 
przeróbek i napraw wyrobów 
odzieżowych. 

Klasa III 

RAZEM     
 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU 

 

Propozycje metod nauczania 

W procesie nauczania-uczenia się jest wskazane stosowanie następujących metod dydaktycznych: pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem, metody 

projektów, metody przypadków oraz ćwiczeń praktycznych. Szczególnie zaleca się stosowanie ćwiczeń, które umożliwiają kształtowanie umiejętności 

praktycznych, a także postaw zawodowych, takich jak: systematyczność, samodzielność, cierpliwość i dokładność. Należy również zwracać uwagę na 

sposoby komunikowania się z klientami oraz udzielanie porad związanych z wykonywaniem usług krawieckich. 

 

Środki dydaktyczne 

Plansze przedstawiające zasady wykonywania pomiarów krawieckich, tabele wymiarów, albumy projektów odzieży, próbniki tkanin i dodatków krawieckich, 

środki ochrony indywidualnej, instrukcje obsługi maszyn. 

 

Indywidualizacja 

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: 

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, 

– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 
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Nauczyciel powinien: 

– motywować uczniów do pracy, 

– dostosowywać stopień trudności planowanych ćwiczeń do możliwości uczniów, 

– uwzględniać zainteresowania uczniów, 

– przygotowywać zadania o różnym stopniu trudności i złożoności, 

– zachęcać uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. 

 

Warunki realizacji programu przedmiotu 

Warsztaty szkolne wyposażone w: 

− stanowiska szycia ręcznego (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w: manekiny krawieckie, przybory do szycia ręcznego, nożyczki, dodatki 

krawieckie, 

− stanowiska rozkroju i klejenia (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w: stół, narzędzia, przybory do rozkroju, klejarkę, 

− stanowiska prasowania (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stół do prasowania, żelazko elektryczno-parowe, przybory do prasowania, 

− stanowiska montażu wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w maszynę stębnówkę płaską z oprzyrządowaniem, 

− stanowiska kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w dokumentacje wyrobów odzieżowych, 

− manekiny krawieckie damskie, męskie i dziecięce, wieszaki, taśmę krawiecką, 

− maszyny owerlok (jedna maszyna dla trzech uczniów), 

− elementy odzieży wykonane w etapach i w całości oraz wzory węzłów technologicznych, 

− maszyny: dziurkarkę, guzikarkę, podszywarkę, renderkę, 

− regały, stojaki na wykroje, pojemniki na segregowane odpady, 

− instrukcje obsługi maszyn oraz narzędzia stosowane podczas obsługi maszyn. 

 

Przykładowe zadanie 

Oceniać jakość wyrobów odzieżowych wykonanych przez uczniów w warsztatach szkolnych. 

 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
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− ocenić jakość materiałów przeznaczonych do wykonania wyrobów odzieżowych, 

− ocenić jakość wykonanych wyrobów, 

− sprawdzić modele pod względem jakości wykonania i estetyki, 

− skontrolować kształt poszczególnych elementów, 

− skontrolować zgodność modeli z projektami plastycznymi i wymiarami klienta, 

− zaprezentować efekty swojej pracy na manekinie. 

 

Środki dydaktyczne: 

− wykonane wyroby, 

− taśma centymetrowa, 

− projekty plastyczne, 

− wymiary klienta, 

− manekin. 

 

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Do sprawdzania efektów kształcenia proponuje się stosowanie sprawdzianów ustnych oraz obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń. 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie błędów pojawiających się w trakcie wykonywania ćwiczeń. 

W ocenie końcowej osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie metody sprawdzania osiągnięć uczniów oraz wykonanie i prezentację sporządzonych 

wyrobów odzieżowych. 

W procesie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwracać na: komunikowanie z klientem, wykonywanie pomiarów 

krawieckich, dobór dodatków krawieckich i zdobniczych, jakość wykonanych wyrobów odzieżowych, ocenę jakości wyrobów odzieżowych pod kątem 

możliwości wykonania naprawy lub przeróbki krawieckiej, dobór technik i sposobów wykonywania napraw i przeróbek wyrobów odzieżowych, dobór dodatków 

krawieckich oraz jakość wykonanych usług krawieckich. 

 

Przykładowy test 
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Test dwustopniowy  

Test składa się z 20 zadań wielokrotnego wyboru.  

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.  

Normy wymagań:  

– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 8 zadań,  

– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 11 zadań,  

– dobry – za rozwiązanie 15 zadań, 

– bardzo dobry – za rozwiązanie 18 zadań. 

 

Klucz odpowiedzi: 1. b, 2. a, 3. c, 4. d, 5. c, 6. d, 7. a, 8. b, 9. b, 10. c, 11. c, 12. a, 13. b, 14. d, 15. a, 16. a, 17. d, 18. c, 19. b, 20. c.  

 

Przebieg testowania  

 

Instrukcja dla nauczyciela  

1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.  

3. Zapoznaj uczniów z rodzajem zadań zawartych w zestawie oraz z zasadami punktowania.  

4. Przygotuj odpowiednią liczbę testów.  

5. Zapewnij samodzielność podczas rozwiązywania zadań.  

6. Przed rozpoczęciem testu przeczytaj uczniom instrukcję dla ucznia.  

7. Nie przekraczaj czasu przeznaczonego na test.  

8. Kilka minut przed zakończeniem testu przypomnij uczniom o zbliżającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.  

 

Instrukcja dla ucznia  

1. Przeczytaj uważnie instrukcję.  

2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.  
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3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. Tylko jedna jest 

prawidłowa.  

4. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X. W przypadku pomyłki zaznacz błędną odpowiedź kółkiem, 

a następnie ponownie zakreśl odpowiedź prawidłową. 

5. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.  

6. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 

 

ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 

1. Przez największe przewężenie tułowia zdejmuje się pomiar:  

a) obwód gorsu, 

b) obwód talii, 

c) obwód bioder, 

d) obwód klatki piersiowej.  

  

2. Do wykonywania pomiarów krawieckich potrzebne są: 

a) taśma centymetrowa, dwie tasiemki, notes i ołówek,  

b) linijka, kątomierz, notes i ołówek,  

c) ekierka, linijka, notes i ołówek,  

d) cyrkiel, suwmiarka, notes i ołówek. 

  

3. Symbol opx oznacza pomiar: 

a) obwód szyi,  

b) obwód bioder, 

c) obwód klatki piersiowej,  

d) obwód uda.  
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4. Do zasad prawidłowego krojenia zalicza się: 

a) staranne wykonanie form, zwrócenie uwagi na fakturę tkaniny,  

b) wybranie odpowiednich przyborów do rozkroju tkaniny,  

c) spełnienie wymogów dokumentacji techniczno-technologicznej,  

d) staranne rozplanowanie form na tkaninie i zwrócenie uwagi na wzory i fakturę tkaniny.  

 

5. Długość mankietu przy obwodzie nadgarstka „on”=16 cm wynosi, 

a) 17 cm, 

b) 24 cm,  

c) 21 cm,  

d) 19 cm. 

.  

6. Gładzenie to: 

a) utrwalanie kształtu wyrobu odzieżowego przez plisowanie, 

b) nadawanie odpowiedniego kształtu wykrojom elementów odzieżowych,  

c) wygładzanie powierzchni materiałów odzieżowych z okrywą włosową,  

d) usuwanie zagnieceń z materiału przed krojeniem.  

  

7. Pierwszą miarę bluzki przeprowadza się w następujący sposób: 

a) sfastrygowaną odzież wkłada się na osobę, zapina w przodzie środek na środek i sprawdza, czy odzież prawidłowo układa się na sylwetce, czy 

zachowuje prawidłowe układanie się środków, kierunek i miejsce szwów, miejsce zaszewek, wykrojów pach i szyi,  

b) sfastrygowaną ponownie po poprawkach odzież zszywa się na maszynie i szwy rozprasowuje się,  

c) po włożeniu odzieży na sylwetkę sprawdza się jej ogólny wygląd, 

d) po włożeniu odzieży na manekin sprawdza się kołnierz, kierunek szwów i rękawów, zaznacza długość.  

 

8. Kontrola jakości gotowej sztuki odzieży obejmuje: 
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a) kontrole jakości wykrojów,  

b) ostateczną kontrolę odzieży,  

c) kontrolę jakości poszczególnych elementów, 

d) kontrolę jakości dodatków krawieckich.  

 

9. Przyjmując tkaninę od klienta, w krawieckim zakładzie usługowym należy: 

a) złożyć materiał do regału, 

b) sprawdzić ilość tkaniny,  

c) uprasować tkaninę, 

d) zdekatyzować tkaninę. 

  

10. W zakładzie krawieckim w czasie przyjęcia zamówienia na spodnie damskie należy zdjąć z klienta następujące pomiary:  

a) ot, obt, ou, ZKo,  

b) ot, obt, ou, Zuo, 

c) ot, obt, ou, ZTv, ZUo,ZKo, 

d) ot, obt, ou, ZUo, długośc spodni. 

  

11. Maksymalna temperatura prasowania tkaniny wełnianej wynosi: 

a) 120°C,  

b) 210°C,  

c) 160°C, 

d) 100°C.  

 

12. Szyjąc bluzkę damską z tkaniny we wzory ułożone w jednym kierunku, należy zastosować układ szablonów:  

a) jednokierunkowy,  

b) dwukierunkowy,  
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c) wielokierunkowy,  

d) symetryczny.  

 

13. Do uszycia bluzy sportowej męskiej zastosujesz tkaninę:  

a) aksamit,  

b) elanobawełnę, 

c) jedwab,  

d) płótno bawełniane. 

 

14. Obliczając zużycie materiału na żakiet damski ze spódnicą, należy wziąć pod uwagę:  

a) długość żakietu, obwód bioder, długość spódnicy,  

b) obwód klatki piersiowej, długość żakietu, obwód ręki,  

c) wzrost, długość spódnicy, obwód bioder, 

d) długość żakietu, długość rękawa, długość spódnicy. 

 

15. Technika małych wklejek ma zastosowanie przy podklejaniu:  

a) pasków, patek, kołnierzy, mankietów,  

b) przodów, rękawów, kołnierzy,  

c) przodów, wyłogów, pasków, tyłów,  

d) tyłów, przodów, nogawek spodni, kieszeni.  

  

16. Kontrola międzyoperacyjna polega na kontrolowaniu:  

a) jakości wykonania poszczególnych operacji technologicznych, 

b) jakości dodatków krawieckich,  

c) jakości wyrobów gotowych,  

d) jakości stanowisk roboczych.  
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17. W krawiectwie miarowym do oznaczania poprawionych linii modelowych po I mierze stosuje się ścieg:  

a) kryty, 

b) za igłą, 

c) dziergany,  

d) fastrygowy.  

 

18. Uszytą bluzkę damską prasujemy w następującej kolejności:  

a) tył, kołnierz, rękawy i mankiety, przody, 

b) mankiety i rękawy, kołnierz, przody, tył, 

c) kołnierz, mankiety i rękawy, tył, przody, ponownie kołnierz,  

d) przody, tył, mankiety i rękawy, kołnierz. 

  

19. Cena netto bluzki damskiej wynosi 100 zł. Cena brutto wyniesie:  

a) 78 zł, 

b) 122 zł, 

c) 100 zł,  

d) 110 zł. 

.  

20. W zakładzie krawieckim wykonano poszewki na 4 poduszki, na zrealizowanie których zużyto następujące ilości surowców: 3 m tkaniny w cenie 22 zł za 1 

metr, 500 m nici w cenie 5 zł za 1000 m, 8 guzików w cenie 1,50 za sztukę. Koszt wykorzystanych materiałów i dodatków to: 

a) 90 zł,  

b) 95 zł,  

c) 80,50 zł,  

d) 85,50 zł. 
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PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy, należy zwrócić uwagę na: 

− umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych, 

− umiejętność pracy w zespole. 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie wykonywanych ćwiczeń. 

Oceniając osiągnięcia uczniów, należy również zwrócić uwagę na umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej, katalogów oraz norm dotyczących 

wyrobów włókienniczych. Sprawdzanie efektów kształcenia powinno być przeprowadzone na podstawie prezentacji wykonanych prac. W ocenie należy 

uwzględnić następujące kryteria ogólne: merytoryczną zawartość projektu i estetykę wykonania projektu, należy również uwzględnić kreatywność uczniów.  

W trakcie realizacji działu programowego podsumowaniem osiągnięć uczniów może być prowadzona w ramach SZOK działającego w szkole mini działalność 

gospodarcza związana z wykonywaniem przez uczniów klasy trzeciej przeróbek i napraw krawieckich dla nauczycieli i uczniów całej szkoły. 
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 PROPOZYCJA SPOSOBU EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ZAWODU 

Cele ewaluacji 

Określenie jakości i skuteczności realizacji programu nauczania w zakresie: 

− osiągania szczegółowych efektów kształcenia, 

− doboru oraz zastosowania form, metod i strategii nauczania, 

− współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji zajęć praktycznych i egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie krawiec. 

 

Zastosowane metody, techniki badania oraz użyte narzędzia pomiarowe w fazie refleksyjnej. 

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli kształcenia zawodowego, ogólnokształcącego i uczniów z zastosowaniem: dyskusji na forum grupy, badań 

ankietowych, rozmów indywidualnych. Badamy opracowany program przed jego realizacją. Sprawdzamy, czy przy budowaniu programu uwzględnione 

zostały wszystkie kryteria doboru i układu materiału nauczania danego przedmiotu, analizujemy relacje między poszczególnymi elementami i częściami 

programu, określamy trafności doboru materiału nauczania, metod, środków dydaktycznych, form organizacyjnych ze względu na przyjęte cele. 

 

Zastosowane metody, techniki badania oraz użyte narzędzia pomiarowe w fazie kształtującej. 

Badamy program nauczania w toku jego realizacji z zastosowaniem: ankiet, wywiadów, obserwacji, analizy dokumentacji realizacji programu. Badamy i 

analizujemy przebieg procesu kształcenia opartego na założeniach programu nauczania dla zawodu krawiec, dostosowujemy metody nauczania do 

określonych zadań i warunków, dobieramy środki dydaktyczne i rozwiązania organizacyjne oraz przygotowujemy narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów. 

Zastosowane metody, techniki badania oraz użyte narzędzia pomiarowe w fazie podsumowującej. 

 

Oceniamy program jako całość z zastosowaniem: testów wiedzy i umiejętności, wystaw prac uczniów, wywiadów, ankiet oraz badań losów absolwentów. 

W podsumowaniu oceniamy program jako całość, dokonujemy pomiaru osiągnięć uczniów, przeprowadzamy analizę końcową efektów realizacji programu, 

nanosimy określone zmiany w naszym programie. 

Cele ewaluacji 

Określenie jakości i skuteczności realizacji programu nauczania zawodu w zakresie: 

− osiągania szczegółowych efektów kształcenia, 

− doboru oraz zastosowania form, metod i strategii nauczania, 
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− współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji zajęć praktycznych i egzaminu w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie krawiec. 

 

Faza refleksyjna 
Obszar badania  Pytania kluczowe Wskaźniki świadczące o 

efektywności  
Metody, techniki 
badania/narzędzia 

Termin 
badania  

Układ materiału 
nauczania danego 
przedmiotu 
 

 

1. Czy w programie nauczania określono 
wszystkie efekty kształcenia zawarte w 
Podstawie programowej kształcenia 
zawodowego dla zawodu?  

2. Czy program nauczania uwzględnia 
spiralną strukturę treści? 

3. Czy efekty kształcenia kluczowe dla 
zawodu zostały podzielone na materiał 
nauczania w taki sposób, aby były 
kształtowane przez kilka przedmiotów w 
całym cyklu kształcenia w zakresie 
kwalifikacji? 

4. Czy wszyscy nauczyciele współpracują 
przy ustalaniu kolejności realizacji treści 
programowych? 

Program nauczania umożliwia 
przygotowanie do egzaminu 
zawodowego. 
Układ treści programowych jest 
spiralny. 
Kluczowe efekty kształcenia są 
realizowane na teoretycznych 
przedmiotach zawodowych i 
przedmiotach organizowanych w 
formie zajęć praktycznych z 
uwzględnieniem rozszerzania 
zakresu treści efektów kształcenia. 
Nauczyciele w planach pracy 
uwzględniają korelację między 
przedmiotową. 

Dyskusja na forum 
grupy, badania 
ankietowe, rozmowy 
indywidualne.  

Przed 
rozpoczęciem 
realizacji 
programu 

Relacje między 
poszczególnymi 
elementami i częściami 
programu 

1. Czy program nauczania uwzględnia 
podział na teoretyczne przedmioty 
zawodowe i przedmioty organizowane w 
formie zajęć praktycznych? 

2. Czy program nauczania uwzględnia 
korelację między przedmiotową? 

Program nauczania jest podzielony 
na kształcenie zawodowe na 
podstawie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych i 
przedmiotów organizowanych w 
formie zajęć praktycznych 
przedmiotach w stosunku 60% do 
40%. 
Nauczyciele w planach pracy 
uwzględniają korelację 
międzyprzedmiotową. 

Dyskusja na forum 
grupy, badania 
ankietowe, rozmowy 
indywidualne.  

Przed 
rozpoczęciem 
realizacji 
programu 

Trafność doboru 
materiału nauczania, 
metod, środków 
dydaktycznych, form 
organizacyjnych ze 
względu na przyjęte cele 
 

1. Jaki jest stan wiedzy uczniów z treści 
bazowych dla przedmiotu przed 
rozpoczęciem wdrażania programu? 

2. Czy cele nauczania zostały poprawnie 
sformułowane?  

3. Czy cele nauczania odpowiadają 
opisanym treściom programowym?  

Diagnoza wiedzy i umiejętności 
uczniów. 
Zgodność celów nauczania z 
efektami kształcenia określonymi w 
podstawie programowej. 
Adekwatność metod nauczania do 
realizowanych treści 

Dyskusja na forum 
grupy, badania 
ankietowe, rozmowy 
indywidualne.  

Przed 
rozpoczęciem 
realizacji 
programu 
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4. Czy dobór metod nauczania pozwoli na 
osiągnięcie celu? 

5. Czy zaproponowane metody umożliwiają 
realizację treści? 

6. Czy dobór środków dydaktycznych 
pozwoli na osiągniecie celu?  

programowych. 
Materiał nauczania, zastosowane 
metody i dobór środków 
dydaktycznych wspomaga 
przygotowanie ucznia do zdania 
egzaminu zawodowego. 
Wykaz środków dydaktycznych 
zgodny z warunkami realizacji 
przedmiotów. 

Dostosowanie programu 
nauczania do możliwości 
ucznia oraz potrzeb rynku 
pracy i systemu 
egzaminów zawodowych 

1. Czy program nie jest przeładowany 
treściami programowymi? 

2. Czy program nauczania jest zgodny z 
potrzebami rynku pracy? 

3. Czy treści zawarte w programie 
nauczania przedmiotów nie są 
technologicznie przestarzałe? 

4. Czy program nauczania jest zgodny z 
wymaganiami egzaminacyjnymi? 

 

Dostosowanie treści nauczania do 
poziomu nauczania i liczby godzin 
przeznaczonych na realizację 
programu. 
Dostosowanie programu nauczania 
do potrzeb rynku pracy. 
Aktualizacja treści programowych 
do technologii stosowanych w 
zawodzie. 
Zgodność programu z 
wymaganiami egzaminacyjnymi. 

Dyskusja na forum 
grupy, badania 
ankietowe, rozmowy 
indywidualne.  

Przed 
rozpoczęciem 
realizacji 
programu 

Stopień trudności 
programu z pozycji ucznia 

1. Czy program nie jest przeładowany, 
trudny? 

2. Czy jego realizacja nie powoduje 
negatywnych skutków ubocznych? 

 

Program nauczania jest atrakcyjny 
dla ucznia. 
Program nauczania rozwija 
zainteresowania ucznia. 

Dyskusja na forum 
grupy, badania 
ankietowe, rozmowy 
indywidualne.  

Przed 
rozpoczęciem 
realizacji 
programu 

Faza kształtująca 
Przedmiot badania 
 

Pytania kluczowe 
 

Wskaźniki  
 

Zastosowane metody, 
techniki, narzędzia  

Termin 
badania 

Materiałoznawstwo 
odzieżowe 

1. Czy uczeń zna czynniki szkodliwe 
występujące w środowisku pracy? 

2. Czy uczeń potrafi przeciwdziałać 
zagrożeniom wynikającym z 
wykonywanych zadań zawodowych? 

3. Czy uczeń potrafi rozróżnić wyroby 
odzieżowe w zależności od 
przeznaczenia i technologii 
wytwarzania? 

4. Czy uczeń potrafi opisać właściwości 
wyrobów włókienniczych na podstawie 

Uczeń: 
1. wymienia czynniki szkodliwe 

występujące w środowisku 
pracy działające na organizm 
człowieka, 

2. rozróżnia sposoby 
przeciwdziałania czynnikom 
szkodliwym, 

3. określa sposoby 
przeciwdziałania zagrożeniom, 

4. rozróżnia wyroby odzieżowe w 

Ustne sprawdziany 
poziomu wiedzy i 
umiejętności, pisemne 
sprawdziany i testy 
osiągnięć szkolnych, 
ukierunkowana 
obserwacja pracy 
ucznia podczas 
wykonywania ćwiczeń; 
wskazane jest, aby 
uczniowie dokonywali 

W trakcie 
realizacji 
programu 
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wykonanych badań organoleptycznych?  
5. Czy uczeń potrafi dobierać sposoby 

konserwacji wyrobu odzieżowego w 
zależności od składu surowcowego? 

6. Czy uczeń zna zasady normalizacji? 
7. Czy uczeń nabył kompetencje 

personalno społeczne? 
 

 

zależności od przeznaczenia 
(bieliźniane, sportowe, 
wieczorowe, koktajlowe, 
bielizna pościelowa, stołowa, 
niemowlęca itp.) oraz 
technologii wytwarzania, 

5. rozróżnia wyroby odzieżowe w 
zależności od technologii 
wytwarzania (wyroby 
odzieżowe z materiałów 
powlekanych, dzianin 
elastycznych), 

6. określa celowość 
wykonywania badań 
surowców i wyrobów 
włókienniczych, 

7. wykonuje badania 
organoleptyczne surowców, 

8. wykonuje badania 
organoleptyczne wyrobów 
włókienniczych, 

9. określa właściwości wyrobów 
włókienniczych na podstawie 
badań organoleptycznych, 

10. wymienia wskaźniki użytkowe 
wyrobów włókienniczych, 

11. stosuje metody badań 
organoleptycznych surowców i 
wyrobów włókienniczych, 

12. rozpoznaje urządzenia i 
przyrządy do badań 
organoleptycznych surowców i 
wyrobów włókienniczych, 

13. rozpoznaje znaki informujące 
o sposobie konserwacji 
wyrobu odzieżowego, 

14. dobiera sposoby konserwacji 
w zależności od składu 
surowcowego, 

także samooceny 
własnej pracy i kolegów 
z zespołu wg 
zaproponowanych 
przez nauczyciela 
arkuszy samooceny i 
oceny oraz 
sprawdzianów 
postępów. 
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15. dobiera sposoby usuwania 
plam i zabrudzeń z wyrobu 
odzieżowego w zależności od 
ich pochodzenia, 

16. wymienia cele normalizacji 
krajowej, 

17. wyjaśnia czym jest norma, 
18. wymienia cechy normy, 
19. rozróżnia oznaczenie normy 

międzynarodowej, 
europejskiej i krajowej, 

20. podaje przykłady wpływu 
zmiany na różne sytuacje 
społeczne, 

21. wskazuje przykłady 
wprowadzenia zmiany i ocenić 
skutki jej wprowadzenia, 

22. przewiduje skutki 
podejmowanych działań, 

23. aktualizuje wiedzę i doskonali 
umiejętności zawodowe, 

24. wyznacza cele własnego 
rozwoju zawodowego, 

25. wskazuje możliwości 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych , osobistych i 
społecznych. 

Podstawy projektowania i 
konstrukcji 

1. Czy uczeń potrafi rozróżnić materiały 
odzieżowe? 

2. Czy uczeń zna właściwości materiałów 
odzieżowych? 

3. Czy uczeń potrafi dobrać dodatki 
krawieckie do wyrobów odzieżowych? 

4. Czy uczeń potrafi zaprojektować 
zestawienia wzorów i kolorów w 
projektach wyrobów odzieżowych? 

5. Czy uczeń zna zasady wykonywania 
pomiarów krawieckich? 

6. Czy uczeń potrafi odczytać rysunki 

Uczeń: 
1. rozróżnia materiały odzieżowe 

(wzmacniające, 
usztywniające, wypełniające, 
termoizolacyjne, 
podszewkowe itp.), 

2. rozróżnia materiały odzieżowe 
na podstawie opisu, rysunków 
i oznaczeń zawartych w 
normach i dokumentacji 
technologicznej, 

3. określa właściwości 

Ustne sprawdziany 
poziomu wiedzy i 
umiejętności, pisemne 
sprawdziany i testy 
osiągnięć szkolnych, 
ukierunkowana 
obserwacja pracy 
ucznia podczas 
wykonywania ćwiczeń; 
wskazane jest, aby 
uczniowie dokonywali 
także samooceny 

W trakcie 
realizacji 
programu 
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żurnalowe i modelowe? 
7. Czy uczeń potrafi zastosować zasady 

rysunku żurnalowego i modelowego 
podczas wykonywania projektów 
wyrobów odzieżowych? 

8. Czy uczeń potrafi obliczyć wielkość 
odcinków konstrukcyjnych i dodatku 
konstrukcyjnego w zależności od rodzaju 
wyrobu? 

9. Czy uczeń potrafi wykonać siatki 
konstrukcyjne podstawowych wyrobów 
odzieżowych? 

10. Czy uczeń potrafi wykonać formę wyrobu 
odzieżowego? 

11. Czy uczeń potrafi wykonać szablon 
wyrobu odzieżowego? 

12. Czy uczeń potrafi dobierać układy 
szablonów do wyrobów odzieżowych w 
zależności od rodzaju materiału i liczby 
wyrobów? 

13. Czy uczeń potrafi przygotować układy 
szablonów do rozkroju wyrobów 
odzieżowych? 

14. Czy uczeń potrafi zastosować programy 
komputerowe do sporządzania rysunków 
technicznych wyrobów? 

15. Czy uczeń zna zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy? 

16. Czy uczeń nabył kompetencje 
personalno społeczne? 

 
 

materiałów odzieżowych ze 
względu na ich przeznaczenie 
na podstawie opisu, rysunków 
i oznaczeń zawartych w 
normach i dokumentacji 
technologicznej (tkanina 
sukienkowa, płaszczowa, 
podszewka), 

4. dobiera dodatki krawieckie ze 
względu na przeznaczenie na 
podstawie opisu, rysunków i 
oznaczeń zawartych w 
normach i dokumentacji 
technologicznej (nici, guziki 
itp.), 

5. stosuje zasady doboru 
materiałów i dodatków 
krawieckich z uwzględnieniem 
ich właściwości użytkowych, 

6. wykonuje nowatorskie metody 
zdobienia elementów wyrobów 
odzieżowych, 

7. wyjaśnia znaczenie kolorów w 
odzieży, 

8. rozróżnia barwy zasadnicze, 
pochodne i neutralne, 

9. klasyfikuje barwy w zależności 
od kontrastu jasności i 
temperatury (ciepłe i zimne), 

10. dobiera kompozycje barw 
dopełniających i 
kontrastowych, 

11. rozpoznaje barwy złamane i 
zgaszone, 

12. rozpoznaje zestawienia 
tonalne i chromatyczne, 

13. proponuje zestawienia wzorów 
i kolorów w projektach 
wyrobów odzieżowych, 

własnej pracy i kolegów 
z zespołu wg 
zaproponowanych 
przez nauczyciela 
arkuszy samooceny i 
oceny oraz 
sprawdzianów 
postępów. 
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14. stosuje techniki rysunkowe i 
malarskie podczas tworzenia 
kompozycji kolorystycznych, 

15. rozróżnia pomiary krawieckie 
w zależności od rodzaju 
wyrobów odzieżowych, 

16. rozpoznaje znaki i symbole 
krawieckie, 

17. zapisuje pomiary krawieckie z 
zastosowaniem symboli, 

18. rozróżnia typy figur ludzkich, 
19. dobiera materiały odzieżowe 

do wyrobów na podstawie 
projektów wyrobów 
odzieżowych, 

20. dobiera dodatki krawieckie na 
podstawie projektów wyrobów 
odzieżowych, 

21. dobiera fason i rodzaj tkaniny 
w zależności od typu figury, 

22. rozpoznaje rysunki żurnalowe 
i modelowe wyrobów 
odzieżowych, 

23. odczytuje rysunki żurnalowe 
(fałdę, marszczenie, długość 
wyrobu itp.), 

24. odczytuje rysunki modelowe 
(cięcia technologiczne, 
miejsce stębnowania, 
wykończenie zapięcia itp.), 

25. stosuje zasady podczas 
wykonywania rysunku 
żurnalowego i modelowego na 
podstawie opisu modelu, 

26. rozróżnia typy figur ludzkich, 
27. dobiera materiały odzieżowe i 

dodatki krawieckie do 
projektów wyrobów 
odzieżowych, 
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28. dobiera fason i rodzaj tkaniny 
do typu figury, 

29. stosuje symbolikę 
podstawowych pomiarów ciała 
ludzkiego, 

30. posługuje się tabelami 
wymiarów 
antropometrycznych podczas 
wykonywania siatek 
konstrukcyjnych, 

31. oblicza wielkość odcinków 
konstrukcyjnych i dodatku 
konstrukcyjnego w zależności 
od rodzaju wyrobu, 

32. oblicza wielkość odcinków 
konstrukcyjnych i dodatku 
konstrukcyjnego na figury z 
wadami postawy, 

33. wykonuje siatkę konstrukcyjną 
wyrobów odzieżowych 
(spódnica, spodnie, bluzka, 
suknia itp.), 

34. wskazuje sposób 
modelowania form wyrobu 
odzieżowego na podstawie 
rysunku żurnalowego lub 
modelowego, 

35. wykonuje modelowanie wtórne 
i przestrzenne formy wyrobów 
odzieżowych, 

36. wykonuje modelowanie form 
na figury z wadami postawy, 

37. wskazuje sposoby 
modelowania form wyrobu 
odzieżowego na podstawie 
rysunku żurnalowego lub 
modelowego, 

38. wykonuje modelowanie wtórne 
lub przestrzenne spódnicy 



 
 

45 

rozkloszowanej, poszerzonej i 
z fałdami, żakietu, rękawów 
krótkich i długich, kołnierzy, 
spodni dżinsowych i sukni 
typu „princeska”, kimono i 
reglan, 

39. wykonuje modelowanie form 
na figury z wadami postawy: 
bluzki z cięciem pionowym lub 
poziomym, spódnicy 
rozkloszowanej i spodni typu 
„dżins”, 

40. wskazuje różnicę pomiędzy 
formą a szablonem 
odzieżowym, 

41. wykonuje formę wyrobu 
odzieżowego, 

42. wykonuje szablon wyrobu 
odzieżowego, 

43. opisuje szablony wyrobów 
odzieżowych, 

44. rozpoznaje symbole 
stosowane w rysunku 
technicznym odzieżowym, 

45. stosuje zasady wykonania 
rysunku technicznego 
wyrobów odzieżowych, 

46. odczytuje informacje z 
rysunków instruktażowych 
wykonania węzłów 
technologicznych wyrobu, 

47. rozróżnia rodzaje układów 
szablonów, 

48. dobiera układy szablonów do 
wyrobów odzieżowych w 
zależności od rodzaju 
materiału i liczby wyrobów, 

49. przygotowuje układy 
szablonów do rozkroju 
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wyrobów odzieżowych, 
50. stosuje programy 

komputerowe do sporządzania 
rysunków technicznych 
wyrobów, 

51. wymienia przepisy prawa 
dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska,  

52. rozróżnia zagrożenia dla 
środowiska, 

53. określa działania 
zapobiegające wyrządzaniu 
szkód w środowisku, 

54. określa warunki organizacji 
pracy zapewniające 
wymagany poziom ochrony 
zdrowia i życia przed 
zagrożeniami występującymi 
w środowisku pracy, 

55. rozróżnia środki gaśnicze ze 
względu na zakres ich 
stosowania, 

56. posługuje się terminologią 
dotyczącą bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz 
ochrony środowiska, 

57. przestrzega zasad kultury i 
etyki, 

58. respektuje zasady dotyczące 
przestrzegania tajemnicy 
zawodowej związanej z 
wykonywanym zawodem i 
miejscem pracy, 

59. przyjmuje odpowiedzialność 
za powierzone informacje 
zawodowe, 
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60. rozpoznaje źródła stresu 
podczas wykonywania zadań 
zawodowych, 

61. rozróżnia techniki 
rozwiązywania konfliktów 
związanych z wykonywaną 
pracą, 

62. wybiera techniki radzenia 
sobie ze stresem odpowiednio 
do sytuacji, 

63. opisuje sytuacje wywołujące 
stres. 

Techniki wytwarzania 
odzieży 

1. Czy uczeń potrafi rozróżnić maszyny i 
urządzenia stosowane przy wytwarzaniu 
wyrobów odzieżowych w różnych fazach 
procesu technologicznego? 

2. Czy uczeń potrafi rozróżnić ściegi ręczne 
i maszynowe? 

3. Czy uczeń potrafi wskazać sposoby 
łączenia elementów wyrobów 
odzieżowych? 

4. Czy uczeń potrafi odczytać rysunki 
instruktażowe węzłów technologicznych 
wyrobu odzieżowego? 

5. Czy uczeń potrafi obliczyć zużycie 
materiałów odzieżowych i dodatków 
krawieckich do wykonania wyrobów 
odzieżowych? 

6. Czy uczeń potrafi określić 
zapotrzebowanie na dodatki krawieckie i 
zdobnicze? 

7. Czy uczeń potrafi obliczyć 
zapotrzebowanie na materiały 
odzieżowe? 

8. Czy uczeń zna sposoby rozkroju 
materiałów odzieżowych? 

9. Czy uczeń potrafi wymienić urządzenia, 
narzędzia i przyrządy stosowane do 
rozkroju materiałów odzieżowych? 

Uczeń: 
1. rozpoznaje maszyny i 

urządzenia stosowane przy 
wytwarzaniu wyrobów 
odzieżowych w różnych 
fazach procesu 
technologicznego, 

2. wskazuje urządzenia 
przygotowawcze, 

3. wskazuje maszyny i 
urządzenia stosowane przy 
wytwarzaniu wyrobów 
odzieżowych w krojowni, 

4. wskazuje maszyny i 
urządzenia stosowane przy 
wytwarzaniu wyrobów 
odzieżowych w szwalni, 

5. rozróżnia maszyny i 
urządzenia stosowane przy 
wytwarzaniu wyrobów 
odzieżowych w procesie 
obróbki parowo-cieplnej, 

6. rozpoznaje mechanizmy w 
maszynach szwalniczych, 

7. rozróżnia oprzyrządowanie 
maszyn szwalniczych, 

8. rozróżnia ściegi ręczne i 

ustne sprawdziany 
poziomu wiedzy i 
umiejętności, pisemne 
sprawdziany i testy 
osiągnięć szkolnych, 
ukierunkowana 
obserwacja pracy 
ucznia podczas 
wykonywania ćwiczeń, 
wskazane jest, aby 
uczniowie dokonywali 
także samooceny 
własnej pracy i kolegów 
z zespołu wg 
zaproponowanych 
przez nauczyciela 
arkuszy samooceny i 
oceny oraz 
sprawdzianów 
postępów. 

W trakcie 
realizacji 
programu 
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10. Czy uczeń potrafi rozróżnić metody 
wykańczania i uszlachetniania wyrobów 
odzieżowych? 

11. Czy uczeń potrafi scharakteryzować 
procesy obróbki parowo-cieplnej 
materiałów i wyrobów odzieżowych? 

12. Czy uczeń zna zasady kontroli jakości 
wyrobów odzieżowych? 

13. Czy uczeń potrafi rozróżnić rodzaje 
błędów w zależności od przyczyny 
powstania? 

14. Czy uczeń potrafi ocenić jakość 
materiałów przeznaczonych do 
wykonania wyrobów odzieżowych? 

 

maszynowe, 
9. wskazuje sposoby łączenia 

elementów wyrobów 
odzieżowych, 

10. odczytuje rysunek żurnalowy, 
11. odczytuje rysunek modelowy, 
12. posługuje się rysunkiem 

technicznym wyrobu 
odzieżowego, 

13. odczytuje rysunki 
instruktażowe węzłów 
technologicznych wyrobu 
odzieżowego, 

14. rozróżnia typy i metody 
produkcji, 

15. rozróżnia systemy organizacji 
produkcji na podstawie opisu, 
charakterystyki i schematów, 

16. dobiera ściegi ręczne do 
określonych operacji 
technologicznych, 

17. dobiera rodzaje ściegów 
maszynowych do określonych 
operacji technologicznych, 

18. dobiera szwy maszynowe do 
określonych operacji 
technologicznych, 

19. rozróżnia metody 
wykańczania i uszlachetniania 
wyrobów odzieżowych, 

20. dobiera metody wykańczania 
wyrobów odzieżowych, 

21. dobiera metody 
uszlachetniania wyrobów 
odzieżowych, 

22. oblicza zużycie materiałów 
odzieżowych i dodatków 
krawieckich do wykonania 
wyrobów odzieżowych, 
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23. określa zapotrzebowanie na 
dodatki krawieckie i 
zdobnicze, 

24. oblicza zapotrzebowanie na 
materiały odzieżowe, 

25. dobiera sposoby rozkroju 
materiałów odzieżowych, 

26. dobiera urządzenia, narzędzia 
i przyrządy do rozkroju 
materiałów odzieżowych, 

27. przygotowuje układy 
szablonów elementów 
wyrobów odzieżowych na 
materiale, 

28. rozróżnia procesy obróbki 
parowo-cieplnej materiałów i 
wyrobów odzieżowych, 

29. dobiera procesy obróbki 
parowo-cieplnej materiałów i 
wyrobów odzieżowych, 

30. rozróżnia rodzaje kontroli, 
31. rozróżnia rodzaje błędów w 

zależności od przyczyny 
powstania, 

32. ocenia jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
wyrobów odzieżowych, 

33. ocenia jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
usług krawieckich. 

Wykonywanie wyrobów 
odzieżowych 

1. Czy uczeń zna wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i 
ergonomii? 

2. Czy uczeń potrafi zastosować środki 
ochrony indywidualnej przy 
wykonywaniu zadań zawodowych? 

3. Czy uczeń potrafi odczytać rysunki 
wyrobów stosowanych przy wytwarzaniu 

Uczeń: 
1. wymienia akty normatywne 

określające wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony 
środowiska i ergonomii, 

2. rozróżnia zagrożenia dla 
środowiska, 

Sprawdziany poziomu 
wiedzy i umiejętności, 
sprawdziany i testy 
osiągnięć szkolnych, 
ukierunkowana 
obserwacja pracy 
ucznia podczas 
wykonywania ćwiczeń; 
wskazane jest, aby 

W trakcie 
realizacji 
programu 
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wyrobów odzieżowych? 
4. Czy uczeń potrafi posługiwać się 

normami branżowymi? 
5. Czy uczeń potrafi obliczyć zużycie 

materiałów odzieżowych i dodatków 
krawieckich do wykonania wyrobów 
odzieżowych? 

6. Czy uczeń potrafi dokonać rozkroju 
materiału? 

7. Czy uczeń potrafi łączyć elementy 
wyrobów odzieżowych z zastosowaniem 
określonych ściegów i szwów? 

8. Czy uczeń potrafi dobierać układy 
szablonów do wyrobów odzieżowych w 
zależności od rodzaju materiału i liczby 
wyrobów? 

9. Czy uczeń potrafi wykonać 
modelowanie wtórne i przestrzenne form 
wyrobów odzieżowych? 

10. Czy uczeń potrafi wykonać 
modelowanie form na figury z wadami 
postawy? 

11. Czy uczeń potrafi dobierać maszyny i 
urządzenia do wykonywania wyrobów 
odzieżowych? 

12. Czy uczeń potrafi ustawiać parametry 
szycia zgodnie z dokumentacją 
techniczną wyrobu? 

13. Czy uczeń potrafi dobierać 
oprzyrządowanie maszyn szwalniczych 
do określonych operacji 
technologicznych? 

14. Czy uczeń potrafi wskazać sposób 
usunięcia przyczyny nieprawidłowej 
pracy mechanizmów maszyn i urządzeń 
szwalniczych? 

15. Czy uczeń potrafi wykonać czynności 
związane z obróbką parowo-cieplną 
wyrobów odzieżowych? 

3. określa sposoby zapobiegania 
wyrządzaniu szkód 
środowisku, 

4. rozróżnia zasady i przepisy 
dotyczące ergonomii w 
środowisku pracy, 

5. rozróżnia środki gaśnicze ze 
względu na zakres ich 
stosowania, 

6. rozróżnia sposoby 
zapobiegania ryzyku 
zawodowemu, 

7. dobiera środki ochrony 
osobistej do wykonania 
zadania zawodowego, 

8. wskazuje zastosowanie 
danego środka ochrony 
indywidualnej pracownika na 
stanowisku pracy, 

9. stosuje środki ochrony 
indywidualnej i zbiorowej 
podczas pracy, 

10. odczytuje rysunek żurnalowy, 
11. odczytuje rysunek modelowy, 
12. posługuje się rysunkiem 

technicznym wyrobu 
odzieżowego, 

13. odczytuje rysunki 
instruktażowe węzłów 
technologicznych wyrobu 
odzieżowego, 

14. rozróżnia typy i metody 
produkcji, 

15. rozróżnia systemy organizacji 
produkcji na podstawie opisu, 
charakterystyki i schematów, 

16. wymienia cele normalizacji 
krajowej, 

17. podaje definicje i cechy 

uczniowie dokonywali 
także samooceny 
własnej pracy i kolegów 
z zespołu wg 
zaproponowanych 
przez nauczyciela 
arkuszy samooceny i 
oceny oraz 
sprawdzianów 
postępów. 
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16. Czy uczeń potrafi dobierać parametry 
prasowania w zależności od składu 
surowcowego i rodzaju wykończenia 
materiału odzieżowego? 

17. Czy uczeń potrafi oceniać jakość 
materiałów przeznaczonych do 
wykonania wyrobów odzieżowych? 

18. Czy uczeń potrafi oceniać jakość 
wykonanych wyrobów odzieżowych? 

19. Czy uczeń zna zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy? 

20. Czy uczeń potrafi udzielić pierwszej 
pomocy? 
 
 

normy, 
18. rozróżnia oznaczenie normy 

międzynarodowej, 
europejskiej i krajowej, 

19. korzysta ze źródeł informacji 
dotyczących norm i procedur 
oceny zgodności, 

20. oblicza zużycie materiałów 
odzieżowych i dodatków 
krawieckich do wykonania 
wyrobów odzieżowych, 

21. określa zapotrzebowanie na 
dodatki krawieckie i 
zdobnicze, 

22. oblicza zapotrzebowanie na 
materiały odzieżowe, 

23. dokonuje rozkroju materiałów 
odzieżowych, 

24. dobiera rodzaje ściegów 
maszynowych do określonych 
operacji technologicznych, 

25. dobiera szwy maszynowe do 
określonych operacji 
technologicznych, 

26. łączy elementy wyrobów 
odzieżowych z 
zastosowaniem określonych 
ściegów i szwów, 

27. łączy elementy wyrobu na 
podstawie rysunków 
instruktażowych, 

28. dobiera układy szablonów do 
wyrobów odzieżowych w 
zależności od rodzaju 
materiału i liczby wyrobów, 

29. przygotowuje układy 
szablonów do rozkroju 
wyrobów odzieżowych, 

30. wykonuje modelowanie wtórne 
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i przestrzenne form wyrobów 
odzieżowych, 

31. wykonuje modelowanie form 
na figury z wadami postawy, 

32. sortuje odpady powstałe 
podczas rozkroju materiału w 
zależności od wielkości 
wypadu, składu surowcowego 
itp., 

33. dobiera maszyny i urządzenia 
do wykonywania wyrobów 
odzieżowych, 

34. ustawia parametry szycia 
zgodnie z dokumentacją 
techniczną wyrobu, 

35. dobiera oprzyrządowanie 
maszyn szwalniczych do 
określonych operacji 
technologicznych, 

36. rozpoznaje przyczyny 
zakłócenia pracy maszyn i 
urządzeń stosowanych w 
procesie wytwarzania 
wyrobów odzieżowych, 

37. wskazuje sposób usunięcia 
przyczyny nieprawidłowej 
pracy mechanizmów maszyn i 
urządzeń szwalniczych, 

38. posługuje się instrukcjami 
podczas obsługi maszyn i 
urządzeń w procesie 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych, 

39. wykonuje czynności związane 
z parowo-cieplną obróbką 
wyrobów odzieżowych, 

40. dobiera parametry w procesie 
klejenia elementów wyrobu 
odzieżowego, 
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41. dobiera parametry prasowania 
w zależności od składu 
surowcowego i rodzaju 
wykończenia materiału 
odzieżowego, 

42. rozróżnia rodzaje błędów w 
zależności od przyczyny 
powstania, 

43. ocenia jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
wyrobów odzieżowych, 

44. ocenia jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
usług krawieckich, 

45. stosuje kontrolę 
międzyoperacyjną w procesie 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych, 

46. ocenia jakość wykonanych 
usług krawieckich, 

47. ocenia jakość wykonanych 
wyrobów odzieżowych. 

48. opisuje bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy na 
stanowisku pracy,  

49. identyfikuje znaki informacyjne 
dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, 

50. wskazuje zastosowanie gaśnic 
na podstawie 
znormalizowanych oznaczeń 
literowych,  

51. opisuje zasady zachowania 
podczas wykonywania zadań 
zawodowych z użyciem 
urządzeń podłączonych do 
sieci elektrycznej,  

52. opisuje zasady ochrony 
przeciwpożarowej,  
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53. wyjaśnia zasady prowadzenia 
gospodarki odpadami, 
gospodarki wodno-ściekowej 
oraz w zakresie ochrony 
powietrza, 

54.  wyjaśnia zasady recyklingu 
zużytych materiałów 
pomocniczych, 

55. opisuje podstawowe 
symptomy wskazujące na 
stany nagłego zagrożenia 
życia, 

56. zabezpiecza siebie, 
poszkodowanego i miejsce 
wypadku, 

57. układa poszkodowanego w 
pozycji bezpiecznej, 

58. powiadamia odpowiednie 
służby, 

59. ocenia sytuację 
poszkodowanego na 
podstawie analizy objawów 
obserwowanych u 
poszkodowanego, 

60. prezentuje sposób udzielania 
pierwszej pomocy w 
przypadku krwotoku, 
oparzenia, złamania, 
omdlenia, zawału i udaru, 

61. wykonuje resuscytację 
krążeniowo oddechową na 
fantomie zgodnie z 
wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej 
Rady Resuscytacji. 

 
Usługi krawieckie 1. Czy uczeń zna instytucje oraz służby 

działające w zakresie ochrony pracy i 
ochrony środowiska? 

Uczeń: 
1. wymienia instytucje i służby 

zajmujące się ochroną pracy, 

Sprawdziany poziomu 
wiedzy i umiejętności, 
sprawdziany i testy 

W trakcie 
realizacji 
programu 
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2. Czy uczeń potrafi zastosować przepisy 
bhp i ppoż. na stanowisku pracy? 

3. Czy uczeń potrafi wykonać pomiary 
krawieckie? 

4. Czy uczeń potrafi rozpoznać 
uszkodzenia wyrobów odzieżowych? 

5. Czy uczeń potrafi dobierać sposób 
usunięcia uszkodzenia wyrobów 
odzieżowych? 

6. Czy uczeń potrafi określać rodzaj i 
zakres prac związanych z naprawą lub 
przeróbką wyrobów odzieżowych? 

7. Czy uczeń potrafi obliczać koszty 
wykonania przeróbek lub napraw 
wyrobów? 

8. Czy uczeń potrafi oceniać jakość 
materiałów przeznaczonych do 
wykonania usług krawieckich? 

9. Czy uczeń potrafi oceniać jakość 
wykonanych usług krawieckich? 

10. Czy uczeń nabył kompetencje 
personalno społeczne? 
 
 

ochroną przeciwpożarową i 
ochroną środowiska w Polsce, 

2. rozróżnia instytucje oraz 
służby działające w zakresie 
ochrony pracy i ochrony 
środowiska, 

3. opisuje procedury zachowania 
się świadka wypadku przy 
pracy, 

4. określa warunki, w których 
należy udzielić pierwszej 
pomocy w wypadkach, 

5. omawia procedury 
postępowania 
powypadkowego, 

6. dobiera przyrządy, 
urządzenia, maszyny i 
elementy wyposażenia 
stanowiska pracy zgodnie z 
zasadami ergonomii, 

7. stosuje przepisy bhp i ppoż. 
na stanowisku pracy, 

8. stosuje znaki i symbole 
podczas wykonania pomiarów 
krawieckich, 

9. posługuje się przyborami i 
przyrządami do wykonania 
pomiarów krawieckich, 

10. posługuje się tabelami 
wymiarów 
antropometrycznych, 

11. wskazuje pomiary krawieckie 
do wykonania określonych 
wyrobów odzieżowych, 

12. wykonuje pomiary krawieckie 
dla figur nietypowych, 

13. stosuje symbolikę 
podstawowych pomiarów ciała 
ludzkiego, 

osiągnięć szkolnych, 
ukierunkowana 
obserwacja pracy 
ucznia podczas 
wykonywania ćwiczeń; 
wskazane jest, aby 
uczniowie dokonywali 
także samooceny 
własnej pracy i kolegów 
z zespołu wg 
zaproponowanych 
przez nauczyciela 
arkuszy samooceny i 
oceny oraz 
sprawdzianów 
postępów. 
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14. posługuje się tabelami 
wymiarów 
antropometrycznych podczas 
wykonywania siatek 
konstrukcyjnych, 

15. rozpoznaje uszkodzenia 
wyrobów odzieżowych, 

16. dobiera sposób usunięcia 
uszkodzenia wyrobów 
odzieżowych, 

17. określa rodzaj i zakres prac 
związanych z naprawą lub 
przeróbką wyrobów 
odzieżowych, 

18. oblicza koszty wykonania 
przeróbek lub napraw 
wyrobów, 

19. określa rodzaj i zakres prac 
związanych z wykonaniem 
odzieży miarowej, 

20. oblicza koszty wykonania 
miarowych wyrobów 
odzieżowych, 

21. rozróżnia rodzaje kontroli, 
22. rozróżnia rodzaje błędów w 

zależności od przyczyny 
powstania, 

23. ocenia jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
wyrobów odzieżowych, 

24. ocenia jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania 
usług krawieckich, 

25. stosuje kontrolę 
międzyoperacyjną w procesie 
wytwarzania wyrobów 
odzieżowych, 

26. ocenia jakość wykonanych 
usług krawieckich, 
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27. ocenia jakość wykonanych 
wyrobów odzieżowych, 

28. pracuje w zespole, ponosząc 
odpowiedzialność za 
realizowane zadanie, 

29. omawia czynności 
realizowane w ramach czasu 
pracy, 

30. określa czas realizacji zadań, 
31. realizuje działania w 

wyznaczonym czasie, 
32. dokonuje modyfikacji 

zaplanowanych działań, 
33. wyjaśnia pojęcia komunikacji 

interpersonalnej, 
34. identyfikuje sygnały werbalne i 

niewerbalne,  
35. stosuje aktywne metody 

słuchania, 
36. prowadzi dyskusję. 

 
Faza podsumowująca  
Przedmiot badania 
 

Pytania kluczowe 
 

Wskaźniki  
 

Zastosowane 
metody, techniki 
narzędzia  

Termin badania 

Ewaluacja pracy 
nauczycieli  

1. W jaki sposób nauczyciele dokonują 
oceny własnej pracy? 

2. Czy nauczyciele współpracują ze sobą w 
procesie ewaluacji programu? 

3. Czy nauczyciele aktualizują swoją 
wiedzę merytoryczną i pedagogiczną? 

 

Nauczyciele dokonują oceny 
realizacji programu po zajęciach 
dydaktycznych. 
Nauczyciele współpracują ze sobą w 
procesie ewaluacji programu. 
Nauczyciele uczestniczą w kursach i 
studiach podyplomowych. 

Badania ankietowe, 
wywiady. 

Po zakończeniu 
realizacji 
programu 

Wyniki egzaminów 
zawodowych w zakresie 
kwalifikacji wyodrębnionej 
w zawodzie 

4. Ilu uczniów zapisano w pierwszej klasie? 
5. Ilu uczniów przystąpiło do egzaminów 

zawodowych w zakresie kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie? 

6. Ilu uczniów uzyskało minimalną liczbę 
punktów z egzaminu zawodowego? 

7. Ilu uczniów potwierdziło kwalifikację 

100% uczniów przystępujących do 
egzaminu zawodowego uzyskało 
certyfikat kwalifikacji / dyplom 
zawodowy. 

Wyniki egzaminów 
zawodowych. 

Po zakończeniu 
realizacji 
programu 
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potrzebną do uzyskania dyplomu? 
Współpraca szkoły z 
pracodawcami 

1. Ilu pracodawców uczestniczy w zakresie 
realizacji zajęć praktycznych? 

2. Ile wycieczek dydaktycznych do 
zakładów pracy jest organizowanych w 
cyklu kształcenia? 

3. Ile jest staży organizowanych u 
pracodawców? 

4. Z iloma pracodawcami szkoła 
współpracuje w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli? 

5. Ilu pracodawców uczestniczy w 
doposażeniu szkoły w środki 
dydaktyczne? 

6. Ilu uczniów po uzyskaniu kwalifikacji 
zawodowych pracuje w branży? 

7. Czy pracodawcy uczestniczą w 
działaniach promocyjnych szkoły?  

Szkoła współpracuje z 
pracodawcami. 
Odbywają się wycieczki dydaktyczne 
w każdej klasie. 
Odbywają się staże wakacyjne u 
pracodawców. 
50% absolwentów pracuje w branży. 
Pracodawcy uczestniczą w 
działaniach promocyjnych szkoły. 

Ankieta 
ewaluacyjna, 
dokumentacja 
szkolna, wywiad 
branżowy. 

Po zakończeniu 
realizacji 
programu 
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Czasopisma branżowe: 

1. „Odzież” − miesięcznik, wyd. NOT, 

2. „Przemysł Mody”, 

3. „Spektrum” − Wydawnictwo Elamed, 

4. „Burda” 

5. „Nowoczesne Krawiectwo” – magazyn. 


