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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 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

4. A számításos 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 jellegű feladatoknál javítani tilos! 

7. A zárt jellegű feladatoknál (tesz, 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 következő eszközöket a versenyző hozza magával: 

- íróeszköz: kék színnel író golyóstoll, 

- számológép, 

- rajzeszközök: 2 db ceruza (HB; 2B), radír, szakrajz órán használt másolópapír, vonalzó, 

negyedes centi, olló, ragasztó 

 

 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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 1. Feladat  

a) Számítsa ki a női nadrág eleje alapminta szerkesztési adatait a méreteknél megadott 

adatokkal és írja be az eredményt a táblázatba!       ..... pont / 7 pont

   

MÉRETEK JELE CM 1/2 1/4 1/10 

Derékkerület d 76 38 19 - 

Csípőkerület cs 104 52 26 10,4 

Külsőhossz talpsíkig kh 106 - - - 

Belsőhossz talpsíkig bh 80 40 - 8 

Aljakerület a 38 19 9,5 - 

 

 

 

SZERKESZTÉSI ADATOK, SEGÉDMÉRETEK 

Megnevezés Számítás cm 

  Nadrág külsőhossz (talpsíkig) - 106 

  Nadrág belsőhossz (talpsíkig) - 80 

a) Térmagasság 1/2 bh+𝟏/𝟏𝟎bh  

  Aljavonal elhelyezése (rövidítés) - 4 

  Derékalapvonal (felülről mérve) - 1 

b) Csípővonal 

𝟏/𝟐𝒄𝒔

𝟏𝟎
+ 𝟑 

 

c) Csípőszélesség 1/4 cs-1  

d)  Belső varrás elhelyezése 

𝟏/𝟐𝒄𝒔

𝟏𝟎
+ 𝟏 

 

e) Élvonal helye 

𝐄𝐥𝐞𝐣𝐞𝐛ő𝐬é𝐠

𝟐
 

 

f) Aljabőség (élvonaltól jobbra és balra) 1/4 a-1  

  Derék szűkítése EK vonalnál - 1 

  Csípőszélesség bővítése EK vonalnál - 0,5 

g) Derékszélesség 1/4 d+2+0,5  

  Derékformázó mélysége - 1-1 

  Derékformázó hossza - 9 

  

Segédpontok a nadrágszár 

megrajzolásához térdvonalon - 1-1 
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 b) Szerkessze meg az ábrán látható, egyenes vonalú női nadrág eleje alapmintát a táblázatban 

megadott méretek segítségével! Külön lapon dolgozzon!  

Méretarány: M 1:4    ….. pont / 18 pont 

 

 

MÉRETEK JELE CM 

Derékkerület d 74 

Csípőkerület cs 100 

Külsőhossz talpsíkig kh 106 

Belsőhossz talpsíkig bh 79 

Aljakerület a 42 

 

SZERKESZTÉSI ADATOK, SEGÉDMÉRETEK 

Megnevezés Számítás cm 

Nadrág külsőhossz 

(talpsíkig) - 106 

Nadrág belsőhossz 

(talpsíkig) - 79 

Térmagasság 1/2 bh+1/10bh 47,4 

Aljavonal elhelyezése 

(rövidítés) - 4 

Derékalapvonal (felülről 

mérve) - 1 

Csípővonal 

1/2𝑐𝑠

10
+ 3 

8 

Csípőszélesség 1/4 cs-1 24 

Belső varrás elhelyezése 

1/2𝑐𝑠

10
+ 1 

6 

Élvonal helye 

Elejebőség

2
 15 

Aljabőség (élvonaltól 

jobbra és balra) 1/4 a-1 9,5 

Derék szűkítése EK 

vonalnál - 1 

Csípőszélesség bővítése 

EK vonalnál - 0,5 

Derékszélesség 1/4 d+2+0,5 21 

Derékformázó mélysége - 1-1 

Derékformázó hossza - 9 

Segédpontok a nadrágszár 

megrajzolásához 

térdvonalon - 1-1 
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 c) Sorolja fel a nadrághoz szükséges alkatrészeket és kellékeket a darabszám megjelölésével!

 ….. pont / 12 pont 

   

Alkatrészek:  

1…………………………………………………. 

2…………………………………………………. 

3…………………………………………………. 

 

Kellékek: 

1…………………………………………………. 

2…………………………………………………. 

3…………………………………………………. 

2. Feladat    ..… pont / 12 pont 

Rajzolja be a modellrajzon látható ruha felsőrész modellezési vonalait az alapmintába. Készítse 

el a felsőrész varrásszélesség nélküli szabásmintáját, lássa el a szükséges jelölésekkel! 
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 3. Feladat  

a) Párosítsa össze a metszetrajzokat a varrástípusokkal!       ..... pont / 4 pont 

 

                          

      

   

 

  

          

  

      

   

 

 

Rávarrás 

 

Összevarrás biztonsági varrattal 

 

Szegés 

 

Franciavarrás 

 

 

b) Nevezze meg a rajzon betűkkel jelölt méretjellemzőket!      ..... pont / 3 pont 

 

 

 

a)……………………………. 

b)……………………………. 

c)…………………………….  

c) Sorolja fel a vasalás tényezőit!       ..... pont / 4 pont 

 

1.…………….……………...... 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 
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 4. Feladat   

 a) A részletrajzon látható kézelő alapján pótolja a metszetrajzból hiányzó varratokat, tűzéseket! 

….. pont / 5 pont 

 

 

b) Nevezze meg az előző feladatban látható kézelőt!      ….. pont / 1 pont 

 

• …………………………………. 

 

 

c) Sorolja fel a metszetrajz alapján a kézelő készítésének műveleteit a műveleti sorrendnek 

megfelelően!      ..... pont / 3 pont 

 

 

1……………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………………….. 
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 5. Feladat 

a) Kösse össze a metszetrajzokat a hozzájuk tartozó bevágott zseb ábrájával, és karikázza be az 

egyszegélyes zseb részletrajzát!           ..... pont / 4 pont 

 

       

  

 

 

              

                                     

 

 

b) Sorolja fel az egyszegélyes bevágott zseb műveleteit a metszetrajz alapján! 

    ..... pont / 3 pont 

   

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………... 

6. ………………………………………………………………………………………………... 
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 6. Feladat 

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

 

mintaelem    ismétlődő        fonalrendszer     fonallebegések     sávolykötésű    kevésbé   

vászonkötés      atlaszkötésű        eltérőek      merőleges  

 

A szövetszerkezet a fonalrendszerek ………….…………….. kereszteződéséből alakul ki. 

A ………………………….. a kötés legkisebb, állandóan ………………………… része. 

A …………………………. mintaeleme két lánc és két vetülékfonalból áll. A legszorosabb 

kötés, nincsenek …………………..………………. . 

A ……………………………… szövet lágyabb fogású, ………..………….. gyűrődik. 

Az atlaszkötés mintaeleme 5 lánc és 5 vetülékfonalból áll. Az ………….………….. szövetekre 

jellemző, hogy szín és fonákoldalon csak az egyik ………….…………… fonalai 

érvényesülnek, és azok egymástól ……………..….. lehetnek. 

 

 

b) Karikázza be a gyapjú mikroszkópi képét!      ..… pont / 1 pont 

 

 

 

                          

 

 

 

c) Határozza meg, hogy IGAZ (I) vagy HAMIS (H) az állítás!      ..… pont / 3 pont 

 

……….  A juhfajták testét borító, összefüggő bundát alkotó szőrzetet gyapjúnak nevezzük. 

……….  A gyapjú növényi eredetű szálasanyag. 

……….  A gyapjú nedvességfelvétele kiváló. 

……….  A gyapjú rugalmassága a természetes szálak között a legkisebb. 

……….  Enyhén savas közegben mozgatás és gyömöszölés hatására nemezelhetővé válik. 

……….  A gyapjú elsődleges megmunkálásának egyik művelete a mercerezés. 
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 d) Határozza meg a textíliák kezelési alapjelképeinek jelentését. Számozza be a feltüntetésük 

sorrendjét a ruházati termékekben!      ..… pont / 5 pont 

 

……  ………………………………. 

 

……     ………………………………. 

 

……  ………………………………. 

 

……    ………………………………. 

 

……  ………………………………. 

 

 

7. Feladat     ..... pont / 10 pont 

 Hasonlítsa össze a vállalkozásokat a táblázat segítségével! Pótolja a táblázatból hiányzó 

adatokat!  

 

 
EGYÉNI 

VÁLLALKOZÁS 

BETÉTI 

TÁRSASÁG 

KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

RÉSZVÉNY-

TÁRSASÁG 

SZÖVETKEZET 

Alapító 

tagok száma 
 Minimum  

2 fő 

   

Alapító tőke 

minimális 

nagysága 

Nincs    Részjegy 

Tagok 

felelőssége 
Korlátlan    Korlátolt 

 


