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Szerkesztés-modellezés
Divat-stílustervező osztályok
14. évfolyam -14. ds osztály/heti2 óra/
A vizsgára vonatkozó szabályok:
A vizsga típusa: gyakorlati + szóbeli
- A tanuló egy szerkesztési feladatot kap adott témakörből az évfolyam követelményeinek
megfelelően, melyet M 1: 4- es méretarányban kell elkészítenie
- A vizsga időtartama a szerkesztési- modellezési feladat nehézségétől függően 35- 45 perc
- Hibás, vagy sikertelen megoldás esetén lehetőség van egy pótfeladat megoldására az
évfolyam minimum követelményeinek figyelembe vételével
A vizsgáztatást végzők:
Vizsgabizottság: 3 főből áll, a kérdező, illetve a feladatot meghatározó tanár a tanulót tanító
szaktanár, a vizsgabizottság másik két tagja is a tantárgyat tanító szaktanár
A vizsga értékelése:
Az adott szerkesztési- modellezési feladat pontozási útmutatója alapján!
A feladatok megoldásánál a megadottól eltérő más helyes megoldás is elfogadható!
Értékelési útmutató az írásbeli vizsgafeladat pontszámának érdemjeggyé alakításához:

0- 33 pont

elégtelen
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34- 49 pont

elégséges

50- 69 pont

közepes

70- 85 pont

jó

86- 100 pont

jeles

A megadott évfolyamon tanított tananyagegységek:
- Női szoknyák alapszerkesztései, átalakítások normáltól eltérő testalkatokra
Méretek a szoknya szerkesztéséhez: méretvétel alapján, és táblázatból vett méretek
Testméret, testalkat és a szerkesztési rajz kapcsolata
Kényelmi és bedolgozási bőségtöbbletek
Szoknya alapszerkesztések karcsú, telt és erős testalkatra
Szoknya alapminták szerkesztése, átalakítása normáltól eltérő testalkatra: féloldalas csípő, lapos
és domború forma
Szoknya átalakítás erős hasra és lapos ülepre
Szoknya átalakítás lapos hasra és erős üleprészre
- Női nadrág alapszerkesztések, alapminta átalakítások normáltól eltérő testalkatokra
Testalkat és nadrágszerkesztés kapcsolata
Női nadrág eleje- háta alapszerkesztése erős csípőre
Női nadrág eleje, háta átalakítása erős hasra és kiálló ülepre
- Női felsőrészek alapminta átalakításai normáltól eltérő testalkatokra
Női felsőrész eleje alapminta átalakítás erős mellre, vagy lapos mellrészre,
Testalkatok ismerete, elejeszélesség- háta szélesség viszonya a módosított alapmintákon
Feszes és hajlott testalkatnál alkalmazható minta módosítások, ujja átalakítások
Eleje és háta szélesség, eleje és háta derékhossz összefüggései, vállirány és karöltőív
szükséges módosításai,
Egyvarrásos ujj átalakítása, ujjkör hozzáigazítása a különböző testalkatú eleje –háta
karöltőkhöz
Különleges gallérformák és eleje megoldások szerkesztése, modellezése
Hátrész illesztés szerepe, szükségessége, az eleje és háta rész illesztésével készülő különleges
gallérmegoldások értelmezése,
Széles terülő gallérok szerkesztése
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Matrózgallérok szerkesztése, széles, kétsoros kihajtóval készülő gallér kialakítása, alsó- felső
gallér és elejeborító szabásminta készítése
Különleges, aszimmetrikus eleje megoldások kialakítása, ráncolással, vagy hajtásokkal
díszített elejék modellezése, fodrok, zsabók szerkesztése
Felhasznált tankönyvek:
Női szabás – szakrajz / Göttinger Kiadó/ - sárga tankönyv
Szabás- szakrajz I. / Göttinger kiadó/ - zöld könyv
Szabás- szakrajz II. / Göttinger kiadó/ - kék könyv
Minimum követelmények:
- Egyenes vonalú szoknya szerkesztése normáltól eltérő testalkatra mérettáblázat alapján
- Szoknya alapminták átalakítása féloldalas csípőre, erős hasra, kiálló üleprészre
- Női nadrág alapforma szerkesztési méreteinek kiszámítása, eleje szár megszerkesztése, háta
szár megszerkesztése erős csípőre
- Felsőrész alapminták átalakítása erős, vagy lapos mellrészre
- Minta átalakítás hajlott, vagy feszes testtartásra

1. Mintafeladat:
- Egyenes vonalú szoknya szerkesztése normáltól eltérő testalkatra témakörben
Feladat: egyenes vonalú szoknya alapszerkesztése karcsú női testalkatra megadott
mérettáblázat felhasználásával! Eleje- háta alapminták kialakítása, a szoknya alkatrészek
szabásmintáinak elkészítése!
Összesen: 100 pont / 60+40 pont/
2. Mintafeladat
- Női nadrág alapforma szerkesztése erős csípőre témakörben
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Feladat: Táblázatban feltüntetett alapméretekkel a női nadrág eleje- háta szerkesztéséhez
szükséges fő- és segédméretek meghatározása, kiszámítása! Női nadrág eleje és háta
alapminta megszerkesztése. Szabásminták kialakítása!

3. Mintafeladat
Különleges gallérformák szerkesztése témakörben
Feladat: Matrózgallér szerkesztése adott divatrajz alapján. Hátrész illesztés előkészítése,
mintakialakítás, szabásminták elkészítése.
Összesen: 100 pont / 20+50+30 pont/

Budapest, 2017-09-30
Ujhelyiné Kiss Judit
szaktanár

