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Stíluselmélet és stílusgyakorlat  
javító- és különbözeti vizsga témakörei 

 
 
 
Stíluselmélet  
 
13 /4+1/ stíluselmélet  
Tételek:  
1. A stílus és a divat közti azonosságok és különbségek  
2. Ki a stylist, mi a feladata, miért van rá szükség?Híres stylistok külföldön és itthon  
3. A szépség. Arcápolás, smink, frizura története az ókortól napjainkig.  
4. Divatirányzatok és divattervezők napjainkban-hazai és külföldi. Ki mit változtatott, újított a 
divatban, örök klasszikusok és lázadók  
5. A színek szerepe az öltözködésben. Színtípusok, egymáshoz illő és taszító színek. Hideg-meleg 
színek, komplementer színek, színharmónia.  
6. Kiegészítők szerepe az öltözködésben.  
7. Öltözködési stílusok  
8. Alkati sajátosságok, alkattípusok.  
9. Alapruhatár  
10. Egy választott ruhadarab történeti bemutatása- Fűző  
11. Business look, dress code  
12. Haute- couture fogalma, egy választott H.C. tervező vagy divatház bemutatása  
13. Prét-á-porter fogalma, egy választott P.P. tervező bemutatása. 

 
Ajánlott irodalom:  
Az órai jegyzet  
Szűr Krisztina: Stylist kézikönyv I-II kötet, Regun kiadó,2007  
Mary Spillane: Stíluskalauz, Park Kiadó, 1991  
Claudia Wisniewski: Divatlexikon, Atheneum Kiadó, 2000  
Cser Andor: Művészetek és öltözetek története, Göttinger Kiadó, 2001 

 

 

 
 
 



Stílusgyakorlat 

 

13 /4+1/ stílusgyakorlat  
Feladatok:  
1. Alkatok: 
 
Készíts divatgrafikákat megadott témaköröknek megfelelően adott 
testalkatokra. Rendezd a terveidet hármas kollekciókba. Dolgozz A/4 méretben, 
2 maximum 3 különböző eszközökkel. Használd fel a színekkel, formákkal 
kapcsolatos tanulmányadat. 
 
Beadandó: alkatonként 3-5 hármas kollekció terve és egy kidolgozott 
grafika 90 perc  
 
2. Alapruhatár:  
Készíts divatgrafikákat úgy, hogy használd a megadott alap-ruhadarabokat.  
Dolgozz A/4 méretben, többféle eszközzel.  
Beadandó: 5-7 tervvázlat, 1 kidolgozott grafika  
90 perc  
3. Divattervező stílusa: 
 
Készíts színben, formavilágban az adott tervező kollekciójához illő hármas 
mini kollekciót. Dolgozz A/4 méretben, használj többféle eszközt. Beadandó: 
5-7 tervvázlat, 1 kidolgozott grafika  
90 perc 
 
4. Haute - Couture kollekció:  
Készíts Haute - Couture kollekciót egy megadott inspirációs téma alapján  
Dolgozz A/4 méretben, használj többféle eszközt.  
Beadandó: 5-7 tervvázlat, 1 kidolgozott grafika  
90 perc  
 
5. Prét-á-porter kollekció:  
Készíts prét - á- porter kollekciót egy megadott inspirációs téma alapján  
Dolgozz A/4 méretben, használj többféle eszközt.  
Beadandó: 5-7 tervvázlat, 1 kidolgozott grafika  
90 perc  
 
6. Textúrák:  
Készíts felületeket a megadott témák alapján. Bőr, farmer, szövet, műszőr…stb.  
Dolgozz 15x15cm méretben, használj többféle eszközt.  
Beadandó: 5-7 tervvázlat, 1 kidolgozott grafika  
90 perc 
 
 



 
 
 

 


