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Fontos tudnivalók 

 
Kedves Versenyző! 

 
- A válaszok csak akkor fogadhatóak el, ha a feladatban előírt módon adja meg a 

versenyző. Javítások esetén a rossz választ egy vonallal kell áthúzni. Csak a 
szabályosan javított feladatok fogadhatóak el. A tesztfeladatok válaszában a javított 
válaszok nem értékelhetők. 

- 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 szöveges és számolásos feladatokat kék színű tollal, a rajzos feladatokat ceruzával 
kell kidolgozni! A rajzokat csak ceruzával lehet kihúzni! Nem fogadható el a rajzos 
feladat, ha a versenyző a rajzoláshoz, adatok felírásánál vagy a kihúzáshoz 
golyóstollat vagy filctollat használt. 

- Valamennyi számítási feladatnál a feladatok vagy feladatrészek csak akkor 
értékelhetők, ha az adatok kigyűjtése, a mértékegység átszámítása megtörtént, ha az 
összefüggésekbe a versenyző számszerűen behelyettesít. Nem fogadható el az olyan 
feladat vagy feladatrész, ahol az összefüggés után csak a végeredményt tüntették fel, 
vagy hiányzik a mértékegység. A számításokhoz a versenyző nem programozható 
számológépet használhat. Számoláshoz mobiltelefon nem használható! 

 
A szükséges eszközöket a versenyző hozza magával! 

- íróeszközök: kék színnel író golyóstoll, 
- számológép, 
- rajzeszközök:  

• 2db ceruza (HB; 2B),  

• 2 db vonalzó (ebből legalább 1 db derékszögű), 
• idomvonalzók, 
• körző, radír, 

• ¼-s mérőszalag, 
• olló, 

• ragasztó, 
• másoló papír, 

• 5 db A/4-s rajzlap. 
 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

a., Nevezze meg a képen látható méretvételi helyeket! 

 

 
..... pont / 2 pont 

 

b., Válassza ki a testtartástípusokhoz megfelelő megnevezést és írja az ábra alá a 
megadott helyre!  

 
hajlott, normál, feszes 

 
..... pont / 3 pont 

  
 

2. Feladat 

a., Karikázza be a rajzok közül az inggallért!  

 
..... pont / 2 pont 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 7 pont 

1. _________________________  

 
 

2. _________________________ 
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b., Szerkessze meg a méretek segítségével az inggallér alkatrészeit M 1:1 
méretarányban!  

Külön lapon dolgozzon, és a szerkesztésnél ügyeljen a méretarányokra és a 
szerkesztési vonalak pontosságára! 

 

½ nyakkör ívhossz: 21 cm 

½ háta nyakkör ívhossz 9,5 cm 

állórész szélessége 3 cm 

fekvőrész szélessége 4,5 cm 

 

..... pont / 10 pont 

 

c., A metszeti rajz segítségével pótolja a hiányzó varratokat és számozza az inggallér 
készítésének műveleti sorrendjét! 

A ragasztást, mint munkaműveletet nem kell sorszámozni! 
 

 
 

        ..... pont / 5 pont 

  

 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 15 pont 
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3. Feladat 

a., Szerkessze meg az egyenes vonalú szoknyát az ábrán látható erős hasú testalkatra a 
táblázatban lévő méretek felhasználásával!  

A szerkesztést M 1:4 méretarányban készítse el külön lapra, ügyeljen a 
méretarányokra és a szerkesztési vonalak pontosságára! 

 
Számolja ki a szerkesztési adatok táblázat hiányzó adatait! 

 

Méretek Jele cm 1/2 

derékkerület d 102 51 

csípőkerület cs 120 60 

szoknyahossz szh 70  

hossz EK-en d-től talpsíkig EK.h 106,5  

hossz HK-en d-től talpsíkig HK.h 105  

 
Szerkesztési adatok számítása cm 
Csípőmélység  22 

Szoknya derékbőség ½ d+1cm b.+0,5cm öb=  

Szoknya csípőbőség ½ cs+2cm öb.=  

Derékkarcsúsítás   

EK és HK hossz eltérés EK.h-HK.h=  

 
        ..... pont / 14 pont 

b., Nevezze meg az ábrán látható ujja hasítékokat! 
 

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

        ..... pont / 3 pont 

 
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 17 pont 
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c., Szerkesszen egybeszabott egyenes övpántot varrásszélességgel az alábbi méretek 
segítségével, majd méretezze is! 

A szerkesztést M 1:4 méretarányban készítse el, ügyeljen a méretarányokra és a 
szerkesztési vonalak pontosságára, a méretezési szabályokra! 

 
½ derékkerület 35 cm 
alámenet 2 cm 
átmenet - 
övpánt szélesség 4 cm 
varrásszélesség 1 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..... pont / 5 pont 
 
d., Húzza alá a felsorolt alapanyagok közül a feladatban meghatározott egyenes vonalú 

szoknya elkészítésére alkalmas anyagok megnevezéseit! 
A helytelen válaszok 1 pont levonását eredményezik! 

 
• organza 

• farmer 

• gabardin 

• puplin 

• gyapjúszövet 

• karton 

        ..... pont / 3 pont 

  
 
 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 8 pont 
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4. Feladat 

a., A gyártmányrajz segítségével egészítse ki a kosztümkabát külalak leírását! 
 

 
 
.......... galléros kosztümkabát. Vonalvezetése enyhén ........................... , elejeközépen ...... 

gombbal záródik. Az elején és hátán 1-1 karöltőből induló .................... szabásvonal található, 

amely a hátán az aljavonalban végződik. Az elején a .......................... a csípővonal felett 

szögletesen elfordul és enyhe lejtéssel az oldalvonalban végződik. Az eleje .............................. 

zsebbel készül, amely a ................ irányú szabásvonalban .............................. el. Az ................ 

széle az aljavonalnál lapos ........................-sel kerekített. Nyakmegoldása mélyített fazonú 

....................... , törésvonalának alsó pontja közvetlenül a ............................. felett helyezkedik 

el. A modell ................................. , hosszú ............................ ujjal készül. 

 

        ..... pont / 7 pont 

 

 

 

 

 

 

 
Oldalpontszám: ..... pont / 7 pont 
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b., Szerkessze meg az ábrán látható keskeny sálfazont, az eleje alapmintára a megadott 
adatok segítségével! 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

..... pont / 10 pont 

 Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 

 

nyakkör mélyítés 
EK-en és vállvonalon is 

0,5 cm 

gombolási átmenet 2 cm 

½ háta nyakkör ívhossza 9,5 cm 

gallér állószélessége 2 cm 

gallér fekvőszélessége 4 cm 
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c., Sorolja fel a gyártmányrajzon látható sálfazonos blézer szövet alkatrészeit! 

Az alkatrészek meghatározásánál használja a szerkesztési ismereteit! 

1.  ..........................................................  

2.  ..........................................................  

3.  ..........................................................  

4.  ..........................................................  

5.  ..........................................................  

6.  ..........................................................  

7.  ..........................................................  

8.  ..........................................................  

9.  ..........................................................  

 

        ..... pont / 9 pont 

d., Egészítse ki a gyártmányrajzon látható egyedi megrendelésű, 1 db sálfazonos blézer 
számláját! A nettó (Áfa nélküli) vállalási ár anyagköltséggel együtt 20.000,-Ft! 

 

SZÁMLA         Sorszám: APWC-L 234567 

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma:  
 
Verseny Kft. 
1012 Budapest 
Gyűszű u. 13. 
 
 
Adószám: 23451234-2-22 

A vevő neve, címe:  
 
Kiss Júlia 
1012 Budapest 
Kossuth L. u. 23. 
  

A fizetés módja: 
                            készpénz 

A teljesítés időpontja: 
        2017. 01. 10.  

A számla kelte: 
        2017. 01. 10. 

A fizetés határideje:  
        …………………. 

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási 
száma (VTSZ, SZJ, ÉJ)  

Áfa 
kulcsa  

Menny. 
egysége 

Mennyiség Egységár  
(Áfa nélkül)  

Értéke  
(Áfa nélkül)  

 
……………………………….. 

 
27% 

 
……… 

 
……… 

 
………… 

 
   ………….                  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Számlaérték ÁFA nélkül  
 

 
………… 

Áfa kulcsa 27% és összege                                                    
 

 
………... 

A számla végösszege  
                                                      ……………………………………….. forint 

 
………… 

..... pont / 5 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 14 pont 
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e., Ön varrodát üzemeltet. Ismertesse vállalkozása lehetséges bevételeit és kiadásait! 

Töltse ki a táblázatot! Írjon 3-3 példát! 

 

BEVÉTELEK KIADÁSOK 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

..... pont / 3 pont 

 

5. Feladat 

Írja be a megfelelő helyre az alábbi természetes szálasanyagokat! 

Len, Kókusz, Azbeszt, Sisalkender, Gyapjú, Pamut, Kagylóselyem, Teve, Kender, 

Hernyóselyem 

 
..... pont / 5 pont 

  

 

Oldalpontszám: ..... pont / 8 pont 
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6. Feladat 

a., Sorolja fel milyen ábrázolási módokat alkalmaz a ruhaipari termékek készítése 
során: 

1.  .......................................................................  

2.  .......................................................................  

3.  .......................................................................  

4.  .......................................................................  

5.  .......................................................................  

6.  .......................................................................  

7.  .......................................................................  

8.  .......................................................................  

..... pont / 8 pont 

 

b., Egészítse ki az alapöltések megnevezéseit! 
 

1. ............................ öltésű varrat 

2. ............................ öltésű varrat 

3. Egyfonalas .......................... öltésű varrat 

4. Kétfonalas .......................... öltésű varrat 

..... pont / 4 pont 

 
c., Egészítse ki az alábbi varrással kapcsolatos alapfogalmat! 
 

Az .................... : A varrat legkisebb eleme. Ismétlődésével jön létre a varrat. Tehát az 

....................-t egy vagy több cérna összekapcsolásával hozzuk létre. 

..... pont / 2 pont 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 14 pont 
 

Elérhető pontszám:  100 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 


