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Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat
Tervezés és kivitelezés tantárgyból
54-211-08 Textilműves képzés
9. évfolyam
2017/2018. tanév
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
különböző szélességű ragasztó szalagok

1. Tervezés feladat. Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc)
Tervezzen és kivitelezzen csíkritmust a mellékelt inspirációs lapra támaszkodva!
Beadandó:
-

Minimum 4 db, A/4 méretű vázlatlap.
Minimum 1 db fekete fehér és 1 db A/3 méretű színes csíkritmus szabadon választott
technikával kivitelezve.

2. Gyakorlati tételsor. Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc)
1. Csíkritmus tervezése, kivitelezése textilre maszkolással.
Leadandó:
- 2 db 25x25 cm-es textilre festett csíkritmus
2. Kézi hímzés . Alap öltések használata. Csíkos textil, hímzéssel való kiegészítése, úgy hogy az
tovább erősítse a minta karakterét.
Leadandó
- 1 db 25x25 cm-es munka
3. Nemez golyó készítése.
Leadandó:
- 10 db 3-4 cm átmérőjű nemez golyó
4. Horgolás

Pólófonalból, tároló horgolása: láncszemek, rövidpálca, egy ráhajtásos pálca, fogyasztás, szaporítás
kombinálásával.
Leadandó:
- 1 db 15 cm átmérőjű tárgy horgolása
5. Dúcnyomás
A kapott inspirációs anyagból kiindulva, mintadúc készítése és textilcsík nyomása textilfestékkel.
Leadandó:
- 1 db nyomódúc
- 1 db 1 méter hosszú nyomott textil

