1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313 -0030, Tel./fax: 313 -3182, Honlap: www.jelky.hu

2017-2018. tanév
Divat-és Stílustervező
érettségire épülő képzés

54 211 02
Tervezés és gyakorlat tantárgy
13. DS_évfolyam javító- és különbözeti vizsgája

A vizsgára vonatkozó szabályok:
- a tervezés tantárgy-, javító- és különbözeti vizsga gyakorlati- és a hozzátartozó elméleti tételek
megoldásából áll.
- gyakorlat idő 180 perc
- a szóbeli beszámolás időtartama 10 perc
Minimum követelmények:
- a kihúzott tétel szerinti téma alapfogalmainak ismerete, és a kapott feladat gyakorlati
megoldása

A vizsga értékelése:
0 - 50% 1
51 - 60% 2
61 - 70% 3
71 - 80% 4
81 - 100% 5
A vizsga tervezés részéhez szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja):
- grafit ceruza, 0,5-ös tölthető ceruza
- radír, monopól radír
- olló, sniccer,
- vonalzó,
- ragasztó (technokol, stift),
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- színes eszközök (ceruza, színes ceruzák, ecset, tempera vagy akril vagy akvarell festék,
tűfilc, filcek)
-A/4-es /dipa/ 20db
-fénymásoló papírok 30 db A/4-es, pauszpapír
- színes magazinok
- vászon anyagvágatok / 6db 30x30 cm-es/, szalag, tű, cérna, hímzőfonal, egyéb mintázásra
alkalmas kellékek
A vizsga típusa: gyakorlati és szóbeli
Elérhető pontszám: 100 pont /Gyakorlat 70, elmélet 30/
Tételek:
1. Gyakorlat:SZABÁS NÉLKÜLI kollekció tervezése geometrikus formákból. Hívó
szavak: tengerpart, strand, lepel. Egyéni ruhatervek kialakítása: ötletsor, ötletvázlatok, makettek készítése fürdőruha és strandruha témában. A 12db-os
ötletsorokból 6 darabos aktuális trendekhez illeszkedő fürdőruha és 6 darabos
strandruha készüljön bármilyen színes technikával, egészalakos emberi alakon
bemutatva, álló A/4-es méretű lapokon. A két kollekció összefüggő elemeket
tartalmazzon.
Elmélet: Saját koncepció előadása szabás nélküli, lepelruha témában.
2. Gyakorlat: Természeti forma rajzi átírása, absztrahálása A/4-es lapon , legalább 4
különféle módon, az így elkészült rajzokból egy folyamatos és egy zárt mintaterv
készítése min 20x20-as felületen vegyes technikával.
Elmélet: a mintatervezés típusai, képzései. /sorminta és képzései, zárt vagy helyi minta és
képzési lehetőségei, folyamatos vagy terülő minta és képzési lehetőségei/

3. Gyakorlat: Természeti forma rajzi átírása, absztrahálása A/4-es lapon , legalább 4
különféle módon, az így elkészült rajzokból 6 darabos öltözék kollekció tervezése.
Határozza meg a célcsoportot kinek tervezi és milyen alkalomra. A tervezési
menetet rajzokban mutassa meg. A kollekciót álló figurákon jelenítse meg Álló
A/4-es lapokon bármilyen színes technikával.
Elmélet: a tervezői gondolkodás menet vázolása, koncepció bemutatása a
célcsoport jellemzése.
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4. Gyakorlat: Formaruha tervezése egy választott foglalkozásnak. 6 darabos
kollekció tervezése színes technikával. Határozza meg a célcsoportot kinek tervezi
és milyen funkciónak kell megfelelnie az öltözetnek. A tervezési menetet
rajzokban mutassa meg. A kollekciót álló figurákon jelenítse meg Álló A/4-es
lapokon bármilyen színes technikával.
Elmélet: a tervezői gondolkodás menet vázolása, koncepció bemutatása a célcsoport
jellemzése.
5. Gyakorlat: Téma - OPTIKAI HATÁSOK AZ ÖLTÖZKÖDÉSBEN. Alakítson ki 6 darabos
kollekciót a választott témában, úgy hogy a tervezői utat is vázlatokkal alátámasztja.

A kollekciót álló figurákon jelenítse meg Álló A/4-es lapokon bármilyen grafikai
technikával.
Elmélet: A koncepció bemutatása, a téma értelmezése, célcsoport jellemzése.

