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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

 A feladatok megoldásához az íróeszközökön, szerkesztőeszközökön és nem 

programozható számológépen kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, 

képletgyűjtemény stb.) nem használhat!  

 A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

 a számított adat vagy mutató megnevezését, 

 a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló 

adatokkal felírva), 

 a kapott eredményt mértékegységével együtt, 

 a végeredményt szöveges válasszal együtt. 

Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat/feladatrész még 

akkor sem fogadható el, ha a megoldás egyébként helyes! 

 A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, a rajz ceruzával 

készíthető. Ceruzával írt versenydolgozat nem fogadható el, kivéve a szükséges 

vázlatokat, rajzokat! 

 Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

 A tesztfeladatok válaszában csak az egyértelmű javítás esetén fogadható el a jó válasz. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ..... pont / 4 pont 

Válassza ki a felsorolásból a leírásnak megfelelő fafaj betűjelét és írja a pontozott vonalra! 

Figyelem, nem minden fafajhoz tartozik leírás! 

a) Akác b) Erdeifenyő c) Tölgy d) Bükk e) Gyertyán 

 b Gesztje sárgás, vörösbarna és a törzsátmérő 2/3-át eléri. Lágy, könnyű fájában sok 

gyantajárat található. 

 d Fája halványsárga, gőzölve húsvörös színű. Bélsugarai sugármetszeten széles tükrökként, a 

húrmetszeten vöröses, finom orsóként látszanak. A hajlított bútorok alapanyaga. 

e Szórtlikacsú, fája fehér színű. Keresztmetszeten az évgyűrűk erősen hullámosak. Rendkívül 

kemény, kopásálló fafaj, ezért általában szerszámok, csúszóvezetékek alapanyaga. 

 c Gyűrűslikacsú fafaj. Keskeny szíjácsa sárgásfehér, gesztje sárgásbarna. Edényei a korai 

pásztában nagyok, nyitottak, sugár és húrmetszeten árokszerű mélyedésként láthatók. 

Bélsugarai nagyok, jól láthatók. Kérgét állati bőrök cserzéséhez használják. 

2. Feladat ..... pont / 6 pont 

Az alább felsorolt toll minőségi csoportok betűjelét írja a megfelelő helyre! Minden betűjel 

csak egyszer szerepelhet! 

 

a) Fehér toll 

b) Díszpárnatoll 

c) Tollmentes pehely  

d) Tarka toll  

e) Párnatoll  

f) Tépett toll 
 

Különleges igényű munkákhoz: a), c), e), 

Általános célra: d), f) 

Alárendelt helyekre: b) 

 

3. Feladat ..... pont / 3 pont 

Soroljon fel legalább három természetes alapú vegyiszálat! 

- Viszkózszál 

- Réz-oxid szál 

- Acetát szál 

Elfogadható még: Lyocell szál; szója- vagy kukoricaszál; kazeinszál; gumiszál. 

 

4. Feladat ..... pont / 5 pont 

Az alábbi felsorolásból karikázza be a biobútorok párnázóanyagait! Öt jó válasz, több karika 

esetén pontlevonás jár! 

a) Gyapjúlap b) Szálbunda 

c) Kapokpárnázat d) Szalma  

e) Poliuretán hab f) Viszkóz 

g) Epinglé h) Latex 

i) Tűzött lószőrlap j) Hernyóselyem 
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5. Feladat ..... pont / 5 pont 

Az alábbi ábrán a szövet műszaki rajza látható. Nevezze meg a számmal jelölt elemeket! 

 

1. Nyüst 

2. Láncfonal 

3. Borda 

4. Vetülékfonal 

5. Mintaelem 

 

 

 

 

 

6. Feladat ..... pont / 5 pont 

Nevezze meg a leírás alapján a különböző bevonóanyagokat! 

 

Rugóvászon: a rugózat és a párnázat elhatárolására használt bevonóanyag. 

Alapvászon (schoppvászon): a hagyományos alappárnázatok felületének borítására használt 

bevonóanyag. 

Formavászon (pikírvászon, fehérvászon): a hagyományos felsőpárnázatok formaképzéséhez 

használt bevonóanyag. 

Szövetpótló (derékaljcsinvat, matracgrádli): a forgatható párnák, alsó- és kivehető párnák 

által takart felületeken használt, az értékesebb bútorkárpitot helyettesítő olcsó bevonóanyag. 

Eltisztázó szövet (feszítővászon, spanvászon): a kész kárpitbetétek alsó felületének, továbbá 

fal felőli hátsó felületek fedésére használt bevonóanyag. 

 

7. Feladat ..... pont / 3 pont 

Az alábbi állítások a kelmék raktározásával kapcsolatosak. Tegyen „I” betűt az igaz, és „H” 

betűt a hamis állítások mellé a pontozott vonalra! 

 

  I   Méhsejt formájú tárolórekeszekkel meg lehet védeni a kelméket a nagyobb felületi 

nyomástól.  

  I  A polipropilén szövet nem érzékeny a moly károsításra. 

  H  A poliészter szövet a napfényre érzékeny. 
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8. Feladat ..... pont / 10 pont 

Az alábbi ábrán két többrétegű párnázattal készült fotelszerkezet látható. Nevezze meg a 

fotelok díszítési módját, valamint a számok melletti pontozott vonalra írja a fotel részeinek 

megnevezését! 

Díszítési mód: 

a) Gombozással díszítve 

b) Átvarrással díszítve 

Részek: 

1. Heveder 

2. Keményebb alappárnázat 

3. Lágyabb felsőpárnázat 

4. Szálbunda vagy habanyag felsőpárnázat 

5. Habalátét 

6. Karpárnázat 

7. Díszgomb 

8. Átvarrás 

 

9. Feladat ..... pont / 3 pont 

Soroljon fel legalább 3 anyagot, amiből tekercsélet (burlé) készíthetünk! 

 

- Tűsnemez 

- Filc 

- Szegezhető, vagy élkeretre pattintható profiltermék 

Elfogadható még: vászoncsíkba burkolt anyag (PVC cső, textilszál) 

 

10. Feladat ..... pont / 4 pont 

Sorolja fel a huroköltésű varrógépek négy legfontosabb részét (öltésképző eszközét), ami 

nélkülözhetetlen az öltés kialakításához! 

 

- Tű 

- Hurokfogó 

- Fonalhúzó szerkezet 

- Kelmetovábbító szerkezet 
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11. Feladat ..... pont / 7 pont 

Azonosítsa az alábbi képen látható eszközt és nevezze meg a számmal jelölt részeket! 

Eszköz: Varrógéptű 

1 Tűhegy 

2 Tűlyuk 

3 Rövid horony 

4 Hosszú horony 

5 Tűszár 

6 Tűcomb 

 

12. Feladat ..... pont / 10 pont 

Megrendeltek Öntől – mint kárpitos vállalkozótól – 10 db matracot, amelyek mérete 90×120 

cm, magassága 14 cm. A tapasztalati százalék (hozzáadás) 5%. Számolja ki a szükséges 

bevonóanyag szabásméreteit és az összmennyiséget! 

 

h=90 cm 

sz=120 cm 

m=14 cm 

tap.%=5 %  

 

Szabászhosszúság: 

alaplap + fedőlap  2×90  =  180 cm 

2×magasság 2×14  =  28 cm 

varrás    2 cm 

              210 cm 

tap. % 210×0,05 = 11 cm 

              221 cm 

Szabászszélesség: 

szélesség:   120 cm 

1×magasság:    14 cm 

varrás:       2 cm 

              134 cm 

tap. %: 134×0,05     7 cm 

              141 cm 

    

    4 pont 

 

   4 pont 

 

1 db matrachoz szükséges 221×141 cm 1 pont 

10 db matrachoz szükséges 2210×141 cm 1 pont 
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13. Feladat ..... pont / 3 pont 

Egészítse ki a szabás során elvégzendő műveletek sorrendjét! 

 

1. lépés: terítékképzés 

2. lépés: berajzolás 

3. lépés: a teríték megbontása kisebb darabokra 

4. lépés: pontos méretre vágás a sablon mellett 

5. lépés: leszedés, kötegelés 

 

14. Feladat ..... pont / 6 pont 

Az alábbi ábrán egy szövőgép vázlatrajza látható. A felsorolásból válassza ki az ábrán 

számokkal jelölt alkatrészeket és a betűjelét írja a számok melletti pontozott vonalra! A 

felsorolásban több alkatrész szerepel. 

a) Lánchenger 

b) Mellhenger 

c) Szövethenger 

d) Lábító 

e) Nyüstkeret 

f) Nyüstszem  

g) Vetélő 

h) Borda 

 

 

1. e   

2.  g  

3. h 

 

 

4. d  

5. f  

6. a 

 

 

 

 

 

 

15. Feladat ..... pont / 5 pont 

Az alábbi képeken látható támlásszékek a következő stílusirányzatokhoz tartoznak: 

barokk (olasz); klasszicista (francia); empire (osztrák); biedermeier (magyar); XX. sz. 

tömeggyártás 

A képek alatti pontozott vonalon nevezze meg az adott stílust! 

 
Empire 

 
Biedermeier 

 
Barokk 

 
Klasszicista 

 
Tömeggyártás 
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16. Feladat ..... pont / 5 pont 

A rajzon egy sarokkötés oldalnézete, valamint hiányosan az elöl- és felülnézete látható.  

Nevezze meg a sarokkötést! Ollós csapozás  

Az oldalnézet alapján egészítse ki a hiányos nézeti rajzokat! Figyeljen a vonaltípusokra és az 

anyagjelölésre! 
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17. Feladat ..... pont / 16 pont 

Az alábbi ábrákon egy hagyományos alacsonykárpitozású ötrugós szék látható. A székülés 

hevederezve, külön alap- és felsőpárnázattal készül, felül aljazott kivitelben. A hiányos 

függőleges metszeten rajzolja meg a székülés kárpitos szerkezeti rajzát! A rajzon jól láthatóan 

nevezze meg a kárpitozási anyagokat! A támla kárpitozásával ne foglalkozzon! Ügyeljen a 

külalakra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyagok megfelelő ábrázolása 1-1 pont (max 8 pont) 

helyes megnevezés 1-1 pont (max 8 pont) 

nem megfelelő külalak esetén pontlevonás jár (max -5 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 

A-A metszet 


