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33 542 05 0010 33 01

Csecsemő- és gyermekruha-készítő

Szabó

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Információ a vizsgázó részére
Az 1326-06 azonosító számú „Csecsemő- és gyermekruhák készítése” szakmai
követelménymodul 1. vizsgafeladata szerint szabadon választott méretes
gyermekruházathoz szabásminta-szerkesztést és műszaki leírást kellett készítenie és
beadnia a tanév utolsó napjáig.
A központi írásbeli feladat kérdései az Ön által elkészített feladatra vonatkoznak, ezért
válaszait beadott munkájával egybehangzóan kell megfogalmaznia.

Értékelés
Összesen:

50 pont

100% =

50 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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1. feladat

Összesen: 20 pont

a) Nevezze meg azt a terméket, amelyet az 1326-06 Csecsemő- és gyermekruhák készítése
követelménymodul előírása szerint Ön választott, és a szerkesztést, műszaki leírást
elkészítette!
____________________________________
b) Nevezze meg, milyen testmagasságra készítette a szerkesztést!
____________________________________
c) Fogalmazza meg a választott termék külalakleírását!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) Sorolja fel a termék összeállítandó alkatrészeit!
e) Készítsen gyártmányrajzot a modellről ceruzával elöl- és hátulnézetben!
Elölnézet

Hátulnézet
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2. feladat

Összesen: 2 pont

a) Nevezze meg a modellhez választott alapanyag szélességét!
_________ cm
b) Adja meg a modell elkészítéséhez szükséges alapanyag mennyiségét!
_________ cm

3. feladat

Összesen: 3 pont

Sorolja fel, milyen kellékekre van szükség a modell elkészítéséhez! (Maximum hármat
nevezzen meg!)
4. feladat

Összesen: 2 pont

Egészítse ki a hiányos mondatot!
„A születéstől a serdülőkor végéig a testalkat _______________ növekedésben van.”
5. feladat

Összesen: 6 pont

Soroljon fel olyan fontos szempontokat, amelyeket a gyermekruházat modellezésénél
figyelembe kell venni!
a) ___________________________
b) ___________________________
c) ___________________________

6. feladat

Összesen: 1 pont

Aláhúzással jelölje, igaz vagy hamis az alábbi állítás!
„A gyermekek testalkatát – főleg a bébi korosztálynál – a feszes tartás és az előreálló has
jellemzi.”
IGAZ
HAMIS
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7. feladat

Összesen: 7 pont

a) Szerkessze meg és lássa el varrásszélességekkel az Ön által szabadon választott termék
valamelyik kisalkatrészét!

b) Adja meg a kisalkatrész méreteit!

8. feladat

Összesen: 9 pont

Sorolja fel technológiailag helyes sorrendben azokat a műveleteket, melyeket az Ön
modelljének készítésekor az I. próbáig el kell végezni!
Kezdje a méretvétellel!
-
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