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Osztályozó, javító és különbözeti vizsgatematika
Anyagismeret és textiltörténet tantárgyakból
A vizsgára vonatkozó szabályok:
 az anyagismeret osztályozó-, javító- és különbözeti vizsga szóbeli tételek húzásából
áll
Felkészülési idő 20 perc
 a szóbeli beszámolás időtartama 10 perc
 sikertelen szóbeli vizsga után póttételt kell húzni
Minimum követelmények:
 a kihúzott tétel szerinti téma alapfogalmainak ismerete, vagy a kapott anyagminták
felismerése, jelölések értelmezése
 Elérhető pontszám: 30 pont
A vizsga értékelése:
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Divat- és stílustervező képzés

13. évfolyam
Tételek:
 Ismertesse és rendszerezze a szöveteket áruismereti szempontból!
 Ismerje fel és jellemezze a kapott pamutszövet gyűjtemény mintáit!
 Ismerje fel és jellemezze a kapott gyapjúszövet gyűjtemény mintáit!
 Ismerje fel és jellemezze a kapott selyemszövet gyűjtemény mintáit!
 A kiválasztás szempontjainak ismertetésével adott modellhez határozza meg a
szükséges kellékeket!
 Ismertesse a keverés szempontjait, határozza meg a leggyakrabban alkalmazott
anyagfajták szerinti keverési arányokat!
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 Értelmezze a kapott kezelési utasítást a jelképek ismerete alapján!
 Ismertesse a nyersanyag-összetétel meghatározási módjait!
 Ismertesse a szövetek rugalmassági és színtartósági vizsgálatának menetét,
értékelését!
 Ismertesse a varrásjellemzők vizsgálatának fajtáit, a vizsgálatok menetét, értékelési
módját!

Érettségi utáni 2 éves Divat- és stílustervező képzés
13. DS évfolyam
Tételek:
 Mutassa be a szálasanyagok felosztását!
 Mutassa be a pamut és len, természetes szálasanyagok, keletkezésének,
feldolgozásának lehetőségeit, jellemezze a tulajdonságain keresztül az alkalmazási
területeiket!
 Mutassa be a gyapjú és selyem, természetes szálasanyagok, keletkezésének,
feldolgozásának lehetőségeit, jellemezze a tulajdonságain keresztül az alkalmazási
területeiket!
 Mutassa be a viszkóz és acetát, vegyi szálasanyagok, keletkezésének, feldolgozásának
lehetőségeit, jellemezze a tulajdonságain keresztül az alkalmazási területeiket!
 Mutassa be a poliamid és poliészter, vegyi szálasanyagok, keletkezésének,
feldolgozásának lehetőségeit, jellemezze a tulajdonságain keresztül az alkalmazási
területeiket!
 Nevezze meg a nemszőtt textíliák fogalmát, mutassa be csoportosításai, előállítási
módjait!
 Ismertesse a fonás elvét, gyártási eljárásait, a fonalak fajtáit!
 Ismerje fel a kapott cérnafajtát, mondja el jellemzőit, értelmezze a cérna jelöléseit!
 Ismerje fel a kapott kellékeket, jellemezze szerkezet szerint, határozza meg a
felhasználhatóságukat!
 Határozza meg a szövés fogalmát, az egyszerűsített rajz alapján nevezze meg a
szövőgép részeit!

14.DS évfolyam
Tételek:
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 Ismertesse és rendszerezze a szöveteket áruismereti szempontból!
 Ismerje fel és jellemezze a kapott pamutszövet gyűjtemény mintáit!
 Ismerje fel és jellemezze a kapott gyapjúszövet gyűjtemény mintáit!
 Ismerje fel és jellemezze a kapott selyemszövet gyűjtemény mintáit!
 A kiválasztás szempontjainak ismertetésével adott modellhez határozza meg a
szükséges kellékeket!
 Ismertesse a keverés szempontjait, határozza meg a leggyakrabban alkalmazott
anyagfajták szerinti keverési arányokat!
 Értelmezze a kapott kezelési utasítást a jelképek ismerete alapján!
 Ismertesse a nyersanyag-összetétel meghatározási módjait!
 Ismertesse a szövetek rugalmassági és színtartósági vizsgálatának menetét,
értékelését!
 Ismertesse a varrásjellemzők vizsgálatának fajtáit, a vizsgálatok menetét, értékelési
módját!
Budapest, 2017. szeptember 30.

