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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: 

o Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következőket: 

o a számított adat vagy mutató megnevezését, 

o a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

o a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

o Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, ha a 

megoldás egyébként helyes! 

o Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

o A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat a feladatoknál megtalálja, ezekkel 

dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

o A szerkesztés-modellezés, szabásminta készítéses feladatoknál ceruzával kell dolgozni! 

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 vizsgából 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. 

A szükséges eszközöket a versenyző hozza magával! 

– íróeszközök: kék színnel író golyóstoll, 

– számológép, 

– rajzeszközök:  

• 2db ceruza (HB; 2B),  

• radír, 

• 1 db szakrajz órán használt másolópapír. 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ..... pont / 6 pont 

a) Kösse össze a szabásmintákon alkalmazott jelöléseket a megnevezéseikkel! 

 5 x 1 pont 

 

b) Egészítse ki a méretarányra vonatkozó képlet hiányzó adatait! 2 x 0,5 pont 

 

   

Méretarány=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

      

2. Feladat   

a) Nevezze meg a képen látható sorszámozott méretvételi helyeket! ….. pont / 6 pont 

      
 

Oldalpontszám: ...... pont / 12 pont 

1. ……………………… 

2. ..…………………….. 

3. ..…………………….. 

4. ……………………… 

5. ……………………… 

6. ……………………… 
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b) Írja az ábra alá a női testalkattípusok megnevezésit testmagasság szerint!  

 ….. pont / 3 pont 

3. Feladat   

a) Szerkessze meg a bővülő vonalú szoknyát a táblázatban megadott méretek alapján!  

M 1:4 (Külön lapon dolgozzon!) …. pont / 10 pont 

 

FŐ MÉRETEK cm 

Derékkerület 74 

Csípőkerület 100 

Szoknyahossz 65 

SZERKESZTÉSI ADATOK  

Csípőmélység 20 

Szoknya derékbőség 38 

Szoknya csípőbőség 51 

Szoknya eleje csípőbőség 25,5 

Derékkarcsúsítás 13 

Oldalkarcsúsítás 6 

Eleje karcsúsítás 3 

Háta karcsúsítás 4 

1/3 csípőbőség 8,5 

 

 

b) Modellezze ki az eleje alapminta segítségével az ábrán látható szembehajtásos szoknya 

elejét, ha azt vastagabb anyagból rendelik meg! ….. pont / 8 pont 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 21 pont 
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4. Feladat   

a) Határozza meg hogy IGAZ vagy HAMIS az állítás! ….. pont / 5 pont 

………. Egyedi szabáshoz varrásszélesség nélküli szabásmintákat használnak. 

………. A konfekció szabásminta körvonala a varrás vonalát jelzi. 

………. A szabásmintán a láncirányt nem kell jelölni. 

………. A szabásmintán alkalmazott varrás-, hajtásszélesség mértéke függ az alapanyag 

tulajdonságaitól. 

………. A szabást és az alkatrészek pontos összevarrását segítő jelöléseket kell 

alkalmazni a szabásmintákon. 
Oldalpontszám: ...... pont / 5 pont 
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b) Egészítse ki a szöveget a megadott hiányzó szavakkal! ….. pont / 2 pont 

 

(eleje, felsővarrással, normál, ívelt) 

 

A klasszikus raglánujjra jellemző az ujj illesztési pontjától a nyakkör vonaláig tartó enyhén 

………. szabásvonal. Az ujj esése és bősége hasonló a ………. bevarrt ujjhoz. A 

raglánujjat modellezéssel a ………………. kettéosztott ujja szabásmintából alakítjuk ki. A 

felsővarrással kettéosztott ujjrészeket az ……….. illetve a hátrészhez kell illeszteni. 

 
 

5. Feladat  ..... pont / 10 pont 

Szerkesszen laposan fekvő bubi gallért a modellrajz alapján, a megadott méretekkel! 

Készítse el a varrás-, hajtásszélesség nélküli szabásmintáját a szükséges jelölésekkel! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 12 pont

A nyakkör ívhossz: 45 cm 

 

r= 14,3 

 

A gallér szélessége: 6 cm 
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6. Feladat ..... pont / 5 pont 

Húzza alá a kezelési jelzések helyes megoldását!  

a) 

 
Kézi mosás 40 Celsius fokon 

Mosás 40 Celsius fokon 

Finom mosás 40 Celsius fokon 

 

b) 

 
Klóros fehérítés megengedett 

Klóros fehérítés nem megengedett 

Főző mosás megengedett 

 

c) 

 
Szárítás nem megengedett 

Szárítás ruhaszárító gépben 

Kímélő szárítás 

 

d) 

 
110 Celsius fokon vasalható 

Gőzvasalás 

Vasalni tilos 

 

e) 

 
 

Vegyileg tisztítható 

Klóros fehérítés megengedett 

90 Celsius fokon mosható 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 5 pont 
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7. Feladat  

a) Egészítse ki a következő mondatokat! ….. pont / 5 pont 

A „rost” fogalma: az a textilipari nyersanyag, mely ………………..……. szerkezetű, így 

fizikai módszerekkel finomabb szálakra vagy rostokra bontható tovább, 

…………………………. nélkül. 

 

A vegyiszálak azok a textilipari szálasanyagok, melyek alapanyaga ……………… úton 

előállított. A szerves vegyi szálasanyagok lehetnek: 

- ……………………… alapú/eredetű vegyiszálak ( regenerált) 

- ……………………… szálasanyagok 

 

b) Sorolja fel a szövetek alapkötéseit!  ….. pont / 3 pont 

- ………………………………….... 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

 

8. Feladat ..... pont / 6 pont 

Határozza meg az alábbi fogalmakat!   

 

Öltéssűrűség: .......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Öltéshosszúság: ...................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

Tűzésszélesség: ...................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Varrásszélesség: ..................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Varrattávolság: ....................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Vasalás:  ..............................................................................................................................  

 

Oldalpontszám: …... pont / 14 pont 
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9. Feladat  

a) Pótolja a bubigallér részletrajzainak segítségével a síkmetszetekben a hiányzó 

varratokat és tűzéseket! ….. pont / 8 pont 

 

 

 
 

 

b) Kösse össze a metszeti rajzot a helyes húzózár bevarrási móddal!     ….. pont / 12 pont 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont 
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c ) Nevezze meg a gallérfajtákat és írja a képek mellé! ….. pont / 3 pont 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 3 pont 



Versenyzői kód:  28  

 

11/11 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 542 06 Női szabó  

10. Feladat ..... pont / 8 pont 

Nézze át figyelmesen az alábbi számlát! Soroljon fel legalább 8 db számlán található hibát, 

hiányosságot!  

 

SZÁMLA 
A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma 

 

ARANY GYŰSZŰ KERESKEDELMI BT. 

1033 BUDAPEST 

MESTER U. 5. 

 

Adószám:   

 

A vevő neve, címe 

 

ÜGYES KEZEK KFT. 

8800 NAGYKANIZSA 

FÜZESI U. 2. 

 

Adószám: 34567892-2-18 

  

A fizetés módja:  

átutalás 

 

A teljesítés időpontja: 

2019. január 5. 

A számla kelte: 

2019. január 5. 

Fizetési határidő: 

2019. január 3. 

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma 

(VTSZ, SZJ, ÉJ)  

  

ÁFA 

kulcs 

M.e. Mennyiség Egységár 

(Áfa nélkül) 

Érték 

(ÁFA nélkül) 

 

Húzózár 27 200 db 100 20000 

Cérna 

 

27 10 db 250 2500 

     Össz:     22500 

      

      

FIZETVE! 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

A számlaérték ÁFA nélkül: 

 

- 

 

Az ÁFA kulcs  ….21,26…% és összege: 

 

4784 

 

A számla végösszege: 

 

27284 

 

…………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………….……………………….. 

……………………………………………………………………….……………………….. 

………………………………………………………………………….…………………….. 

Oldalpontszám: …... pont / 8 pont 


