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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 5 pont 

A táblázatban fafajokra jellemző állításokat talál. Tegyen „X”-et a fafajhoz, ha igaz az állítás! 
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Szórtlikacsú fafaj  X X   

Színes gesztű fafaj X   X X 

Fája kemény X X   X 

fafajonként 1 pont 

2. Feladat 9 pont 

Nevezze meg az ábrán látható elemet, mutassa be a jellemző paramétereit (ha lehet, az ábrán is 

jelölje)! Az elemet általában két számmal adjuk meg, pl.: 38/7. Írja le, hogy mit jelentenek a 

jelölésben a számok!  
 

Megnevezés: kéttölcsér-rugó csomózott véggel     2 pont 

Jellemzői: 

- L – rugó hossz 

- D1 – legnagyobb átmérő 

- D2 – legkisebb átmérő 

- d – huzal átmérő 

- n – menetszám 

38: a huzalátmérő 3,8 mm 

7: a menetszám 7 

1-1 pont / helyes válasz 

3. Feladat 4 pont 

Válassza ki a felsorolásból a leírásnak megfelelő párnázóanyag betűjelét és írja a pontozott 

vonalra! Figyelem, nem minden párnázóanyaghoz tartozik leírás! 
 

a) Afrik b) Szizálkender c) Kókuszrost d) Kapok e) Pamutvatta 
 

 d  : Baktérium, atka és más parazita nem él meg benne, ezért gyermekmatracokhoz ideális. 

 a  : Észak-afrikai törpepálma szálakra hasogatott levele, amit nyersen kötélbe csavarnak és 

megszárítanak. 

 e  : A gyapot feldolgozása során keletkező rövidebb szálakból nyert, fehér színű párnázóanyag. 

 c  : A textilipar számára értékes rost a termés külső burkolatát borítja. 
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4. Feladat 3 pont 

Csoportosítsa a párnatöltő anyagokat! 

 

- lágyhab aprítékok 

- duzzasztott polisztirol gyöngy 

- toll  

(elfogadható még a szálas anyagok is) 

 

5. Feladat 5 pont 

Nevezze meg a marhabőr számmal jelölt részeit! 

 

1. krupon 

2. nyak, váll 

3. homlok 

4. pofa 

5. hasszél 

 

6. Feladat 7 pont 

Írja le a hagyományos alappárnázás (soppolás) lépéseit! 

 

- rugózat vásznazása 

- anyagtartó öltések (aggatóöltés, lasierstick) 

- tömőanyag (afrik) felrakása 

- alakvászon (alapozóvászon, soppvászon, formavászon) felrakása 

- átvarrás (alappárnázat átvarrás, alakvászon átvarrás) 

- élképzés 

- élvarrás (élkivarrás, garnirozás) 

  

7. Feladat 4 pont 

Soroljon fel legalább négyféle élkialakítási lehetőséget! 

 

- beszegezett él 

- betűzött él (bevarrt él) 

- angol él 

- tekercs él (burlé) 

(medence él, osztott él, kerek él, hamis élkeretes megoldás) 
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8. Feladat 12 pont 

Az alábbi rajzon egy fotelülés kárpitozott szerkezete látható. 

Határozza meg az élképzés fajtáját, valamint a számozott elemek megnevezését írja a pontozott 

vonalra! 

 

Élképzés: betűzött normál él 

1. kárpitkeret 

2. heveder 

3. rugóelem 

4. rugóvászon 

5. alappárnázat (soppolás) 

6. alakvászon (alapvászon, soppvászon, formavászon) 

7. felsőpárnázat (pikírozás) 

8. formavászon (pikírvászon, molinóvászon) 

9. bevonóanyag 

10. élkivarrás 

11. élszegély (kéder) 

 

 

9. Feladat 8 pont 

Nevezze meg, hogy a varrógépnek mely része látható az alábbi ábrán, majd a felsorolásból 

válassza ki az ábrán számokkal jelölt alkatrészeket és a betűjelét írja a számok melletti pontozott 

vonalra! A felsorolásban több alkatrész szerepel. 

Megnevezés: Rugós szorítású tárcsás fonalfék  2 pont 

  

a) Fonalfékcsap 

b) Szorítótárcsák 

c) Szabályzó recés csavaranya 

d) Fonalvezető szem 

e) Rugótányér 

f) Hurokfogó kosár  

g) Féknyitó csap 

h) Kúpos rugó 

1. c 

2.  a 

3. e 

4. h  

5. b  

6. g 
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10. Feladat 3 pont 

Soroljon fel legalább három varrógép nyomótalp típust! 

 

- csuklós 

- merev  

- kerekes (szegőtalp, kédertalp, cipzárvarró talp, teflonkarikás talp, ráncoló talp 

stb.) 

 

11. Feladat 10 pont 

Megrendeltek Öntől – mint kárpitos vállalkozótól – 24 db matracot, amelyek mérete 70×90 cm, 

magassága 12 cm. A tapasztalati százalék (hozzáadás) 6%.  

Számolja ki a szükséges bevonóanyag szabásméreteit és az összmennyiséget! 

 

h=70 cm 

sz=90 cm 

m=12 cm 

tap.%=6%  

 

Szabászhosszúság: 

alaplap + fedőlap  2×70  =  140 cm 

2×magasság 2×12  =  24 cm 

varrás    2 cm 

              166 cm 

tap. % 166×0,06 = 10 cm 

              176 cm 

Szabászszélesség: 

szélesség:   90 cm 

1×magasság:    12 cm 

varrás:       2 cm 

              104 cm 

tap. %: 104×0,06     6 cm 

              110 cm 

    

    4 pont 

 

   4 pont 

1 db matrachoz szükséges 176×110 cm 1 pont 

24 db matrachoz szükséges 4224×110 cm 1 pont 

 

12. Feladat 5 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán lévő húzózár számmal jelölt részeit! 

 
1. zárt oldali zárólemez (fogazat kezdő szem) 

2. fogazat (zárlánc, spirál) 

3. húzónyelv (fogó) 

4. kocsi (nyitó) 

5. nyíló oldali zárólemez (bonthatatlan (zárt) cipzár végszem) 
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13. Feladat 4 pont 

Az alábbi képeken látható kárpitozott bútorok a következő stílusirányzatokhoz tartoznak: 

reneszánsz (spanyol);  rokokó (francia);  XIX. sz. neostílus;  XX. sz. formalista 

A képek alatti pontozott vonalon nevezze meg az adott stílust! 

 
XX. sz. formalista 

 

 
reneszánsz (spanyol) 

 
rokokó (francia) 

 

 
XIX. sz. neostílus 

14. Feladat 5 pont 

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

Nevezze meg a sarokkötést! Sarokkötés rálapolással              

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

anyagjelölésre! 
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15. Feladat 16 pont 

Az alábbi ábrákon egy hagyományos, kötözött rugózattal készült magaskárpitozású (külön alsó 

és felső párnázattal) zsöllye látható. A tartószerkezet hevederes. 

A hiányos függőleges metszeten rajzolja meg az ülés és a támla kárpitos szerkezeti rajzát! 

A rajzon jól láthatóan nevezze meg a kárpitozási anyagokat! Ügyeljen a külalakra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

szerkezet és 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) 

egyéb jó megoldás is elfogadható 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A-A metszet 


