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12. évfolyam 

 

A vizsga tervezés részéhez szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja): 

- grafit ceruza,  
- színes eszközök (ceruza, ecset, tempera, akvarell festék, tűfilc, 

filcek) -A/4-es /dipa/ 6db 

-A/3-as dipa 3 db 

-fénymásoló papírok 10 db A/4-es 
 

 

Tételek: 

1.Gyakorlat: Formaruha tervezés.  

a, Cukrászda alkalmazottjainak  

b, Fesztivál alkalmazottjainak  

c, Mozi alkalmazottjainak 

d, Magán kórház alkalmazottjainak 
 

A fenti témákból szabadon választva tervezzen formaruhát, melyben szerepeljen legalább egy 

férfi modell is. A tervezés során vegye figyelembe a különböző testalkatokat is, külső és belső 

helyszíneket, és válasszon téli vagy nyári formaruha között. Jelenítsen meg színes grafikai 

eszközzel minimum 4 figurát a tervezett ruhában. Ajánlott méret A/3-as. Elmélet: formaruha 

jelentése, kialakításának fő szempontjai 

 

2.Gyakorlat: Kapott épületfotók fotók alapján tervezzen 3-as kollekciót. Az 

épületelemek felhasználásával illetve azok továbbgondolásával. A kollekciót színes 

technikával készítse el, legalább egy figurának mutassa be az elöl és a hátulnézetét is. 

Ajánlott méret A/3-as. Elmélet: Kollekció fogalma, kialakításának fő szempontjai 

 

3.Gyakorlat: Kiegészítő tervezési feladat. Adott épületfotók alapján tervezzen kiegészítőket. 

Anyagszerűség ábrázolását bemutató vázlattervek után minimum 1 kidolgozott. színes, 

részletező terv leadása. Ajánlott méret A/3-as.  
Elmélet: Kiegészítő fogalma, kiegészítők tipusai 



 

13. (4+1) évfolyam: 

 

A vizsga tervezés részéhez szükséges alapanyagok és eszközök (diák biztosítja): 

- grafit ceruza, 

- radír, 

- olló, sniccer, 

- vonalzó, 

- ragasztó (technokol, stift),  
- színes eszközök (ceruza, ecset, tempera, akvarellfesték, tűfilc, 

filcek) -A/4-es /műszaki rajzlap/ 15db, A/3-as /műszaki 
rajzlap/4db -fénymásoló papírok 30 db A/4-es 

- A leporelló elkészítéséhez egyedi anyagfelhasználás, kapocs, lyukasztó, zsinórok…stb. 

 

Tételek: 

 

1. Gyakorlat: adott tanév vizsgafeladatának ihletődése alapján, a korábban tanult 

tervezői szemléletet, metodikát felhasználva hozzon létre Haute couture/ Pret-á-
porter kollekciót. Elkészítendő: 8db A/4-es vázlatterv és 1db kidolgozott színes 

divatgrafika  
Elmélet: mit jelent az Haute- couture és Pret-á-porter, szín- és forma trend fogalma, a 
divat bejósolhatósága. 

 

2. Gyakorlat: adott tanév vizsgafeladatának ihletődése alapján, a korábban tanult tervezői 

szemléletet, metodikát felhasználva, hozzon létre 3 db hangulatlapot. Elkészítendő: 3db A 
/3-as méretű Inspirációs, hangulati felület, vízió.  
Elmélet: A lényeglátás, elvonatkoztatási képesség, komponálás, színtrend, hangsúlyok 

helyes alkalmazása. Hogyan képes láttatni az általa megfogalmazott lényeges 
momentumot, tudatosan irányítani a néző figyelmét. 

 
3. Gyakorlat: adott tanév vizsgafeladatának ihletődése alapján, a korábban tanult tervezői 

szemléletet, metodikát felhasználva hozzon létre fekete-fehér, illetve színes mintaterveket. 

Elkészítendő: 6db fekete-fehér, vagy színes mintaterv 15×15 cm-es méretben.  
Elmélet: absztrahálás, kiemelés, sorolás, tükrözés, torzítás…stb. helyes alkalmazása a 
témának megfelelően. 
 
4. Gyakorlat: adott tanév vizsgafeladatának ihletődése alapján tervezzen Haute 

couture/Prét-á-porter kiegészítőket, egy minimalista öltözékkollekcióhoz. Irányítsa a néző 
figyelmét tudatosan, a kiegészítők jelentőségét megfogalmazva. Elkészítendő: 8db A/4-es 

kiegészítő vázlatterve és 1db kidolgozott kiegészítő látványterve.  
Elmélet: A kiegészítők helyes alkalmazása, szerepe –és típusai az öltözködésben. 

 

5. Gyakorlat: adott tanév vizsgafeladatának ihletődése alapján hozzon létre egy leporellót, 

amelyben a választott témát tovább gondolva egyfajta ötletkönyvet prezentál. Elkészítendő: 
10db-os A5-ös méretű képekből álló, egyedileg nyitható, csukható leporelló.  
Elmélet: Sketchbook helye, szerepe a tervezési folyamatban. Művészi 
ujjlenyomat megfogalmazása. 


