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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: 

1.) A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2.) A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a.) 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. 

b.) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 

ha a megoldás egyébként helyes! 

c.) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d.) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3.) Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

4.) A szerkesztési feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5.) Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

6.) A teszt feladatoknál javítani tilos! 

7.) A zárt jellegű feladatoknál (teszt, kiválasztós) ha a versenyző az összes lehetséges választ 

megjelöli, akkor nem kap pontot. Ha a megoldási útmutatóban szereplő megoldások 

számánál több választ jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

a., Írja a meghatározás mellé a méret megnevezésének a jelét! 

A csípő legkiemelkedőbb pontján mért kerületméret. cs 

A hónaljvonalon a kar alatt mért távolság, amely megegyezik a kar átmérővel. hósz 

A nyaktőpont és a mellcsúcspont közötti hosszúsági méret. mm 

A deréktól a test oldalán a talpsíkig mért hosszúsági méret. kh 

A nyaktőpont és a vállcsont között mért méret. vsz 

 5x1 pont 

b., Egészítse ki a mondatokat a megadott szavak felhasználásával! Egy szó többször is 

szerepel. 

(rövidebb(2x), hosszabb(2x), normál(2x), kisebb, nagyobb, magas, azonos) 

A női testalkattípusok csoportosítása testmagasság szerint: normál, alacsony, magas. A 

normál alkatok csoportján belül a törzs és lábszárhossz aránya a méreteken belül azonos. Az 

alacsony alkatok testmagassága a normál alkatokéhoz viszonyítva kisebb. A törzs és lábszár 

aránya megegyezhet a normál aránnyal, de gyakori a hosszabb törzs és rövidebb 

lábszárhossz arány is. A magas alkatok testmagassága a normál magassághoz viszonyítva 

nagyobb. A törzs és lábszár aránya ezeknél az alkatoknál is megegyezhet a normál aránnyal, 

de attól eltérően gyakori a rövidebb törzs és a hosszabb lábszár aránya is. 

 10x0,5 pont 

 

2. Feladat 

a., Jelölje az ábrán az ujjszerkesztéshez szükséges méretek meghatározását és írja oda a 

megnevezését is! 

(karöltőkerület, eleje karöltő magasság, háta karöltő magasság) 

 

 3x1 pont 
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b., Szerkessze meg a méretek és leírás segítségével az alacsony ujja körrel készülő női blúz 

ujját és méretezze! M 1:4 A szerkesztésnél ügyeljen a méretarányokra, a szerkesztési 

vonalak pontosságára és a méretezési szabályok betartására! 

 

Megnevezés Jel Mérés és számítás cm 

Karöltőmagasság km háta + eleje karöltőmagasság 42,3 

Karöltőkerület kk háta + eleje karöltőkerület 49 

Ujjhossz uh karhossz + 4 cm = 55 + 4 = 59 

 

Szerkesztés menete cm 

Az ujját kiterített formában, középvonalától jobbra és balra szerkesztjük. A 

függőleges kiinduló alapvonalon (ujja középvonala) egy kezdőpont 

meghatározásával indítjuk a szerkesztést. Ez az 1-es pont. 

 

Az 1-es ponttól lemérjük a függőlegesen az 1/3 km = 42,3 / 3 = 

Ez lesz a 2-es pont, és innen húzunk merőlegest jobbra és balra, ez lesz az ujj 

hónaljvonala. 

14,1 

Az 1-es pontból lemérjük függőlegesen az ujjhosszt, ez lesz a 3-as pont. 59 

A 3-as pontból a függőlegesen felmérünk 1 cm-t, ez lesz a 4-es pont, melyből 

merőlegest húzunk a középvonalra, ez lesz az ívelt aljavonal kialakításához 

szükséges segédvonal. 

 

1 

Az 1-es pontból a ½ kk méretével jobbra, balra elmetsszük az ujj hónaljvonalát, 

megkapjuk az 5-, 6-os pontokat, és összekötjük mindkettőt az 1-es ponttal, majd 

merőlegeseket húzunk belőlük az alja segédvonalig. 

24,5 

A ferdén kapott 1-5 és 1-6 szakaszokat elharmadoljuk, majd a középvonaltól 

balra eső hónaljvonal feletti első harmadnál lefelé állítunk, a többi harmadnál 

pedig felfelé állítunk rövid merőlegeseket, melyre segédpontokat mérünk az ujja 

kör ívének kialakításához. 

0,5 

 

1,5 

Ujja szűkítés az aljavonalon majd 6 részre osztjuk a szűkített aljabőséget az 

ívelt aljavonal kialakításához. 

1,5 

Minden hatod résznél rövid merőlegest állítunk: 

Balról jobbra haladva: 1/6  felfelé 

                                     2/6             segédvonalon 

                                     3/6             3-as pontban 

                                     4/6             lefelé  

                                     5/6             lefelé 

Meghúzzuk a segédpontok érintésével az ujja ívelt vonalát.  

 

0,5 

0 

1 

1,5 

0,8 
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 ..... pont / 12pont 
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3. Feladat 

a., Modellezze a gyártmányrajz alapján, az eleje alapmintán a szükséges módosításokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..... pont / 5 pont 
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b., Készítse el az a., feladatban modellezett eleje varrás- és hajtásszélességgel ellátott 

szabásmintáját a szükséges jelölésekkel! 

 

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

a., Írja a szimbólumok mellé a jelentésüket! 

 

 4x1 pont 

b., Egészítse ki az alábbi fogalmakat! 

 

A kötött kelmék egymásba kapcsolódó egy vagy több fonalból képzett szemekből jönnek 

létre. A cérna az összefoglaló neve minden olyan vonalszerű textilképződménynek, amely 

egyszerű fonalak (és/vagy cérnák) összesodrásából keletkezik. 

 3x1 pont 
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c., Kösse össze a szimbólumokat a jelentésükkel! 

  
 5x1 pont 

d., Töltse ki a hiányzó megnevezéseket! 

 6x1 pont 
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5. Feladat 

a., Nevezze meg a „b.,” feladatban látható gallérfajtát! 

két részbe szabott inggallér 

 1x1 pont 

b., Sorszámozza be a varratokat technológiai sorrendben! 

 

 

 

 5x1 pont 
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6. Feladat 

Ön az ELEGANT RUHASZALONBAN dolgozik. Szalagavatóra 20 db női ruha készítésére 

kap megrendelést. 1 db női ruha vállalási ára nettó 10.000 Ft + 27% áfa. 

Töltse ki a Készpénzfizetési számla hiányzó adatait, a mai nap dátumával! 

 

KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA 
A számlakibocsátó neve, címe 

 

ELEGANT RUHASZALON 

1033 BUDAPEST 

MESTER U. 5. 

 

 

Adószám: 34567892-2-18 

 

A vevő neve, címe 

 

VEGYIPARI SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉP-

ISKOLA 

8800 NAGYKANIZSA 

FÜZESI U. 2. 

 

Adószám: 34567891-2-16 

  

Számla kelte:  

az írásbeli verseny időpontja (év, hó, nap) 

Sorszám: AZ8K-L 456342 

 

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma 

(VTSZ, SZJ, ÉJ)  

  

Menny. 

egysége 

Mennyiség  Egységár  

(Áfával 

növelt)  

Értéke, mely 

 ....27....% áfát 

tartalmaz 

 

Női ruha 

 

db 20 12700 254000 

 

 

    

     

     

     

FIZETVE! 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

A számla fizetendő végösszege: 

        Kettőszáz-ötvennégyezer forint     

 

 

254000 

 

EREDETI 

1 
PÉLDÁNY 

 

Rák Aranka 
 

Aláírás 

P.H. 

 

Az áthárított adó 

százalékértéke: 

 

 

21,26 % 

 

 10x0,5 pont 
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7. Feladat 

a., A gyártmányrajz segítségével egészítse ki a női ruha külalak leírását! 

 

 

 

A karcsúsított japán ujjú ruha szoknyarészen erőteljesen bővülő vonalvezetésű. A ruhát 

szabásvonalak tagolják. A keresztirányú szabásvonal a mell alatt az elejeközép vonalában ék 

alakban fut össze, a hátán egyenes Az elején egy-egy hosszirányú szabásvonal van, amely a 

keresztirányú szabásvonalból indul és az aljavonalban végződik. A hátközép vonal végig 

szabott. A hátán a felsőrész derékformázó varrásának folytatásaként egy-egy hosszirányú 

szabásvonal található, amely az aljavonalban végződik. A ruha a hátközépvonalba helyezett 

rejtett húzózárral záródik. A hátán egy-egy vállformázó varrás látható. Ujjmegoldása: 

háromnegyedes hosszúságú, a csukló felé bővülő japán ujj felső varrása az aljavonal felett, 

nyitott hasítékkal készül. A mellbőséget a keresztirányú szabásvonalból a mellcsúcs felé 

irányuló húzás adja. A ruhát a mélyített nyakívében, az eleje-középvonalnál pici, ék alakú 

bevágás díszíti. 

 

 16x0,5 pont 



Versenyző kódja:  18  
 

13/13 

12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 542 06 Női szabó 

b., A gyártmányrajz segítségével sorolja fel a ruha alkatrészeit és darabszámát! 

Alkatrészek 

Alapanyag Mennyiség 

(db) 

Közbélés Mennyiség 

(db) 

Elejefelsőrész 1   

Elejeközéprész 1   

Elejeoldalrész 2   

Hátafelsőrész 2   

Hátaközéprész 2   

Hátaoldalrész 2   

Hónaljék 2   

Ujjaaljvonal formára szabott pánt 2 Ujjaaljvonal formára szabott pánt 2 

Eleje formára szabott pánt 1 Eleje formára szabott pánt 1 

Háta formára szabott pánt 2 Háta formára szabott pánt 2 

 26x0,5 pont 

c., Válaszoljon a képen látható alkatrészhez kapcsolódó kérdésekre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5x2 pont 

Elérhető pontszám: 100 pont 

Alkatrész neve: hónaljék (sárkányék) 

 

Melyik ujja készítéséhez szükséges? 

japánujj 

 

Mi a funkciója? 

kényelem és mozgás biztosítása  

 

Nevezze meg minek a rövidítése?  

Ée: eleje ékpont  

 

Éh: háta ékpont  


