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A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok:
A tervezés és kivitelezés tantárgy osztályozó-, és javítóvizsga két részből áll, egy tervezés
feladatból és egy gyakorlati feladatból. A tervezés rész egy feladatból áll, a gyakorlati rész
egy tétel kihúzásából áll. A tanuló a kihúzott tételeknek megfelelő gyakorlati feladatot
kivitelezi az abban foglalt paramétereknek megfelelően.
A vizsga tervezés részéhez szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja):
- grafit ceruza,
- radír,
- olló, sniccer,
- vonalzó,
- ragasztó (technokol),
- maszkoló ragasztó,
- 15 db fehér A/4 fénymásoló papír (80 g),
- 4 db A/3 méretű fehér akvarell papír,
- színes eszközök (ceruza, ecset, tempera, akvarell festék).
A gyakorlati vizsgarészhez az alapanyagokat, eszközöket az iskola biztosítja.
A vizsga időtartama: 2x3 óra összesen: 6 óra.
Minimum követelmények:
A kihúzott tétel feladat végrehajtása. Az adott tételhez értékelési szempontokat a tételjegyzék
tartalmazza.

A vizsga értékelése:
0- 50 % ............ elégtelen (1)
51- 60% ........... elégséges (2)
61- 70% ........... közepes (3)
71- 80% ........... jó (4)
81- 100% ......... jeles (5)
Értékelési szempontok:
-

feladatkiírás szerinti mennyiségű munka megléte,
választott technika magabiztos, megfelelő minőségű használata,
minta tervek részletezettsége, kidolgozottsága, ötletessége
minta tervek kivitelezésének minősége
inspirációs forrás figyelembevétele
gyakorlati feladatnál megfelelő anyag és eszközhasználat
gyakorlati feladat kivitelezésének minősége
összhatás

-

kollekció szabályainak megfelelés
alapkötések kreatív használata
munka minősége (tisztaság, pontos vágás… stb.)
síkszövésben megszerzett ismeretek térben való alkalmazása

1. Tervezés feladat. Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc)
„Síkformálás”
Grafikai módszerekkel egyszerűsítsd le a kapott természeti formát! Igyekezz minél több, általad már
megismert grafikai technikát alkalmazni! Kísérletezz bátran a legkülönfélébb eszközökkel és
alapanyagokkal!
Beadandó:
-

10 db, 12x12 cm méretű grafika szabadon választott technikával elkészítve.

2. Gyakorlati tételsor. Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc)
1.„Papírszövés” (I. félév)
Készíts papírszövést. Vedd figyelembe az anyagismeret órán tanult alapkötéseket (vászon, sávoly,
panama)!
Leadandó munka:
-

2 db előre levágott papírcsíkokból készült papírszövet, amelyeken megjelennek geometrikus
mintázatok, különböző alap kötések és változataik.
1 db kötésrajz kockás papíron.

2.„Térszövés” (I. félév)

Tervezz papírszövött tárolóedény kollekciót A/4-es méretben. Egyet ezek közül készíts el a kapott
papírcsíkokból.
Beadandó:
-

1 db papírszövéssel készített tárolóedény.
munkafolyamat és a terv dokumentációja A/4-es lapon

3. „Szövés négynyüstös szövőszéken” (I. és II. félév)
Készíts szövetet négynyüstös szövőszéken! Alkalmazd az anyagismeret órákon már korábban
megtanult alapkötéseket, valamint a papírszövésben megszerzett tapasztalatokat!
Beadandó:
- 40 cm szövet elkészítése, amely tartalmaz:
- csíkritmusokat;
- alapkötéseket (vászon, sávoly, panama) és azok variációit;
- különböző anyagminőségeket;
- népi technikákat (azsúrozás, szedett minták… stb.)
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