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Tervezés és gyakorlat tantárgy
9. évfolyam javító- és különbözeti vizsgája
A vizsgára vonatkozó szabályok:
- a tervezés tantárgy-, javító- és különbözeti vizsga gyakorlati- és a hozzátartozó elméleti tételek
megoldásából áll.
- gyakorlatidő 180 perc
- a szóbeli beszámolás időtartama 10 perc
Minimum követelmények:
- a kihúzott tétel szerinti téma alapfogalmainak ismerete, és a húzott gyakorlati feladat 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,
- radír,
- olló, sniccer,
- vonalzó,
- ragasztó (technokol, stift),
- színes eszközök (ceruza, ecset, tempera, akvarell festék, tűfilc, filcek)
-A/4-es /dipa/ 6db
-A/3-as dipa
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- színes papírok hajtogatásra 20 db A/4-es
-fénymásoló papírok 10 db A/4-es
- 1 csomag csomagolópapír
- gombostűk, mérőszalag

A vizsga típusa: gyakorlati és szóbeli
Elérhető pontszám: 100 pont /Gyakorlat 70, elmélet 30/
Tételek:
1. Gyakorlat:Természeti forma rajzi átírása, absztrahálása A/4-es lapon , legalább 4
különféle módon, az így elkészült rajzokból folyamatos mintaterv készítése min
20x20-as felületen
Elmélet: a mintatervezés típusai, képzései. /sorminta és képzései, zárt vagy helyi
minta és képzési lehetőségei, folyamatos vagy terülő minta és képzési lehetőségei/
2. Gyakorlat: Papírfelületek létrehozása egy adott felület vagy mintázat
imitálásával,ragasztás, vágás, tépés technikával. legalább 6 féle
A felület egyes elemei felhasználásával térkompozíció készítése, melynek alapja A/3as méret
Elmélet: Felületek, faktúrák, térbeli geometrikus formák alapszabásmintái,
elnevezései.
3. Gyakorlat: Próbababára tűzéssel, vágással kialakított papírruha készítése egy
szabadon választott testrész hangsúlyozásával, az elkészült munka rajzi
dokumentálása
Elmélet: a próbababa arányainak ismerete, a hangsúlyozás lehetőségei
4. Gyakorlat: Divatterv készítése, megadott instrukciók alapján /pl.: növény, állat,
felület, alapanyag, motívum../ Legalább 6 db vázlatos terv és abból 1 db kidolgozott
terv készítése színes technikával
Elmélet: Vázlat, terv, modellrajz, divatrajz, divatgrafika, fogalmainak ismerete és
helye a tervezésben

