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

 

 
 

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 
 

54-211-08 Textilműves képzés 
4 0213 01 Képző- és iparművészeti munkatárs  

Textilműves szakirány 
 

Tervezés és gyakorlat/Textilműves szakgyakorlat/Textilműves technikák/Anyagismeret gyak. 
tantárgyból  

2022/2023. tanév 
 

 

 

9. évfolyam: Tervezés és gyakorlat 
 

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  
 Beadandó: 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. 

 Beadandó: 1 db 25x25 cm-es munka 
 

3. Nemez golyó készítése 
 Beadandó: 10 db 3-4 cm átmérőjű nemez golyó 



 

4. Horgolás 
 Pólófonalból, tároló horgolása: láncszemek, rövidpálca, egy ráhajtásos pálca, fogyasztás, szaporítás 

 kombinálásával. 

 Beadandó: 1 db 15 cm átmérőjű tárgy horgolása 
 

5. Dúcnyomás 
A kapott inspirációs anyagból kiindulva, mintadúc készítése és textilcsík nyomása textilfestékkel. 

Beadandó: 1 db nyomódúc, 1 db 1 méter hosszú nyomott textil 
 

 



10. évfolyam: Textil szakgyakorlat 
 
1. Tervezés feladat: 
 Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Tervezzen és kivitelezzen geometrikus folyamatos mintát a mellékelt inspirációs lapra támaszkodva! 

 

Beadandó: 

- Minimum 1 db, A/4 méretű vázlatlap. 

- Minimum 2 db fekete fehér és 1 db színes mintaterv 16x16 cm-es méretben szabadon választott 

technikával kivitelezve.  

 

2. Gyakorlati tételsor: 
 Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
1. Kötözött és hajtogatott batik 

 

Tervezzen és készítsen el 5 db 35x35 cm-es batikolt kendőt, hajtogatott, varrott és kötözött batik 

technikával. Készítsen a folyamatról A/4-es méretben dokumentációt. 

 

Beadandó: 5 db batikolt kendő. 

 

2. A foltvarrás technológiai folyamata, anyagai  
 

Kapott anyagokból, 4 cm oldalhosszúságú hatszög elemekből patchwork blokk készítése, papír sablonnal 

kézzel varrva. Minimum 7 darab elem összevarrása. 

 

Beadandó: 1 db, legalább 7 elemből álló kézzel varrott patchwork. 

 

 

Ajánlott irodalom: 
Dr. Mihalik Béla-Szomolányiné Farkas Klára: Kézzel festett textíliák 

Jessica Alexandrakis: Patchwork otthon és útközben 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. évfolyam: Textil textilműves technikák 
 
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

Síkformálás 
 

Grafikai módszerekkel egyszerűsítsd le a kapott természeti formát!  Igyekezz minél több, általad 

már megismert grafikai technikát alkalmazni! Kísérletezz bátran a legkülönfélébb eszközökkel és 

alapanyagokkal! 

 

Beadandó: 

5 db, 12x12 cm méretű grafika szabadon választott technikával elkészítve.  

 

2. Gyakorlati tételsor: 
 Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

1. Kézi kötés 

A kapott minta és mintarajz alapján készíts kézzel kötött zsebkendőtartót.  

Beadandó: 1 db zsebkendőtartó. 

 

2. Zsenília technika 
Készíts egy táskát zsenília technikával a mintadarab és leírás segítségével, a kapott anyagok 

felhasználásával. Szóbeli: alkatrészek megnevezése és a műveleti sorrend felsorolása. 

Beadandó: 1 db táska 

 

11. évfolyam: Textil szakgyakorlat 
 
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Síkformálás 

 
Grafikai módszerekkel egyszerűsítsd le a kapott természeti formát!  Igyekezz minél több, általad már 

megismert grafikai technikát alkalmazni! Kísérletezz bátran a legkülönfélébb eszközökkel és 

alapanyagokkal! 

 

Beadandó: 

- 10 db, 12x12 cm méretű grafika szabadon választott technikával elkészítve.  

 

 

2. Gyakorlati tételsor: 
 Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

1. Papírszövés 

Készíts papírszövést. Vedd figyelembe az anyagismeret órán tanult alapkötéseket (vászon, sávoly, 

panama)! 

 

Leadandó munka: 

- 2 db előre levágott papírcsíkokból készült papírszövet, amelyeken megjelennek geometrikus 

mintázatok, különböző alap kötések és változataik. 

- 1 db kötésrajz kockás papíron. 



 

 

2. Térszövés 

Tervezz papírszövött tárolóedény kollekciót A/4-es méretben. Egyet ezek közül készíts el a kapott 

papírcsíkokból.  

Beadandó: 

- 1 db papírszövéssel készített tárolóedény.  

- munkafolyamat és a terv dokumentációja A/4-es lapon 

 

3. Kézi kötés 
A kapott minta és mintarajz alapján készíts kézzel kötött zsebkendőtartót.  

Beadandó: 1 db zsebkendőtartó. 

 
4. Szövés négynyüstös szövőszéken 

Készíts szövetet négynyüstös szövőszéken! Alkalmazd az anyagismeret órákon már korábban 

megtanult alapkötéseket, valamint a papírszövésben megszerzett tapasztalatokat!  

 

Beadandó:  

- 40 cm szövet elkészítése, amely tartalmaz: 

- csíkritmusokat; 

- alapkötéseket (vászon, sávoly, panama) és azok variációit; 

- különböző anyagminőségeket; 

- népi technikákat (azsúrozás, szedett minták… stb.) 

 

Ajánlott irodalom: 
Langráf-Szittner-Penkala: Nagy Szövéskönyv I. és II. 

 

11. évfolyam: Textil textilműves technikák 
  
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

Mintatervezés 
Mattis Teutsch János művészetéből inspirálódva tervezz gyapjútűzés technikájához felhasználható 

textilmintát. 

Beadandó: 

2 db, A/4 méretű textilminta szabadon választott technikával elkészítve.  

 



 
 

2. Gyakorlati tételsor: 
 Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
1. Gyapjútűzés 

A tervezés feladat során elkészített mintádat valósítsd meg gyapjútűzés technikájával 1:1 

méretben.  

Beadandó: 1 db gyapjútűzés 

 

2. Smokkolás 

A kapott mintadarab és leírás alapján készíts táskát. 

Beadandó: 1 db táska 
 

12. évfolyam: Textil szakgyakorlat 
 
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

Mintatervezés saját monogramból 
Saját monogramod felhasználásával tervezz textilmintát. 

Beadandó: 

- 1 db vázlatlap 

- 2db fekete-fehér folyamatos mintaterv 20x20 cm-es méretben 

- 1 db színes, zárt mintaterv 20x20 cm-es méretben 

 

 
2. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Textiltárgyak tervezése adott enteriőrbe az első feladatnál megtervezett minták felhasználásával. 

 
Beadandó: 

- 1 db A/3-as méretű, szabadon választott színes technikával készült rajz.  

- 1 db vázlatlap 

 

 



3. Gyakorlati tételsor: 
Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

Textilnyomás 
 

Készíts dúcyomással tányér alátétet 30x50 cm-es méretben.  

Leadandó munka: 

- 2 db tányér alátét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. (4+1) évfolyam és 14.tx (2 éves képzés): Textil szakgyakorlat 
 
 
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

Mintatervezés „Dzsungel” témában 
Beadandó: 

- 2db fekete-fehér folyamatos mintaterv 20x20 cm-es méretben 

- 1 db színes, zárt mintaterv 20x20 cm-es méretben 

 

2. Tervezés feladat: 
Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

Étkezési textíliák tervezése adott enteriőrbe az első feladatnál megtervezett minták felhasználásával. 
Beadandó: 

- 1 db A/3-as méretű, szabadon választott színes technikával készült rajz.  

- 1 db vázlatlap 

 

3. Gyakorlati tételsor: 
Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Textilnyomás 

Készíts papírsablonnal 5 darabos geometrikus mintasorozatot textilnyomással 20x30 cm-es méretben.  

Vedd figyelembe az órán tanultakat. 

Beadandó: 

- 5 db 20x30 cm-es mintasorozat. 

 

 

13. (4+1) évfolyam: Textilműves technikák 
 
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
 Mintatervezés „Kontraszt” témában. 
Beadandó: 

- 2db fekete-fehér folyamatos mintaterv 20x20 cm-es méretben 



- 1 db színes, zárt mintaterv 20x20 cm-es méretben 

 
2. Gyakorlati tétel: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Növényi festés  

Készítsen 3 db 35x35 cm-es kendőt szabadon választott festőnövény felhasználásával. 

Leadandó munka: 

- 3 db festett kendő. 

 

 

 

 

 

 

 

13.TX (kétéves képzés) évfolyama: textil szakgyakorlat 
 
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Mintatervezés kapott természeti formából 
Beadandó: 

- 1 db vázlatlap 

- 2db fekete-fehér folyamatos mintaterv 20x20 cm-es méretben 

- 1 db színes, zárt mintaterv 20x20 cm-es méretben 

 

2. Tervezés feladat: 
Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Öltözékkiegészítő (táska és cipő) tervezése az első feladatnál megtervezett minták felhasználásával. 
Beadandó: 

- 2 db A/3-as méretű, szabadon választott színes technikával készült rajz.  

- 4 db vázlatlap 

 

3. Gyakorlati tételsor: 
Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
1. Modul tervezése megadott természeti formából kiindulva. Alátét létrehozása minimum 20 modul 

felhasználásával. 

Beadandó: 1 db alátét 

 

2. Geometrikus mintájú kanava felület képzése. 

Beadandó: 1 db 30x30 cm méretű kanava felület. 

 

 
13.TX (kétéves képzés) évfolyama: textilműves technikák 
 
1. Tervezés feladat: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

Síkformálás 
Grafikai módszerekkel egyszerűsítsd le a kapott természeti formát!  Igyekezz minél több, általad már 



megismert grafikai technikát alkalmazni! Kísérletezz bátran a legkülönfélébb eszközökkel és 

alapanyagokkal! 

Beadandó: 

- 10 db, 12x12 cm méretű grafika szabadon választott technikával elkészítve.  

      

 
2. Gyakorlati tételsor: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 

1. Papírszövés 

Készíts papírszövést. Vedd figyelembe az anyagismeret órán tanult alapkötéseket (vászon, sávoly, 

panama)! 

Leadandó munka: 

- 2 db előre levágott papírcsíkokból készült papírszövet, amelyeken megjelennek geometrikus 

mintázatok, különböző alap kötések és változataik. 

 

2. Térszövés 

Tervezz papírszövött tárolóedény kollekciót A/4-es méretben. Egyet ezek közül készíts el a kapott 

papírcsíkokból.  

Beadandó: 

- 1 db papírszövéssel készített tárolóedény.  

- munkafolyamat és a terv dokumentációja A/4-es lapon 

 

3. Szövés négynyüstös szövőszéken 

Készíts szövetet négynyüstös szövőszéken! Alkalmazd az anyagismeret órákon már korábban 

megtanult alapkötéseket, valamint a papírszövésben megszerzett tapasztalatokat!  

Beadandó:  

- 40 cm szövet elkészítése, amely tartalmaz: 

- csíkritmusokat; 

- alapkötéseket (vászon, sávoly, panama) és azok variációit; 

- különböző anyagminőségeket; 

- népi technikákat (azsúrozás, szedett minták… stb.) 

 

4. Dúcnyomás 

A kapott inspirációs anyagból kiindulva, mintadúc készítése és textilcsík nyomása textilfestékkel. 

Beadandó: 1 db nyomódúc, 1 db 1 méter hosszú nyomott textil 
 

 

13.TX (kétéves képzés) évfolyama: anyagismeret+tervezés és gyakorla 
 

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  
 Beadandó: 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. 

 Beadandó: 1 db 25x25 cm-es munka 
 

3. Nemez golyó készítése 
 Beadandó: 10 db 3-4 cm átmérőjű nemez golyó 

 

4. Horgolás 
 Pólófonalból, tároló horgolása: láncszemek, rövidpálca, egy ráhajtásos pálca, fogyasztás, szaporítás 

 kombinálásával. 

 

 

5. Kötözött és hajtogatott batik.  

Tervezzen és készítsen el 5 db 35x35 cm-es batikolt kendőt, hajtogatott, varrott és kötözött batik 

technikával. Készítsen a folyamatról A/4-es méretben dokumentációt. 

 

6. A foltvarrás technológiai folyamata, anyagai (I. és II. félév) 



Kapott anyagokból, 4 cm oldalhosszúságú hatszög elemekből patchwork block készítése, papír 

sablonnal kézzel varrva. Minimum 7 darab elem összevarrása.  

 
 

14.TX. évfolyam: Textilműves technikák 
 

1. Tervezés feladat: 
Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 



 
Mintatervezés „Kontraszt” témában. 

 
Beadandó: 

- 2db fekete-fehér folyamatos mintaterv 20x20 cm-es méretben 

- 1 db színes, zárt mintaterv 20x20 cm-es méretben 

 
2. Gyakorlati tétel: 

Rendelkezésre álló idő: 3 óra (180 perc) 

 
Nuno nemezelés 

Készítsen 1 db, minimum 35x35 cm-es nuno nemez blokkot, melynek inspirációs forrása valamely őselem 

legyen. 

Leadandó munka: 

- 1 db nuno nemez blokk. 

 

 


