T 1327-06/1/1

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
33 542 05 0010 33 02

Férfiszabó

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 1327-06 azonosító számú „Férfiruhák készítése” szakmai követelménymodul 1.
vizsgafeladata szerint a Vizsgázónak szabadon választott méretes férfiruházathoz
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 a 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: 3 pont

a) Nevezze meg azt a terméket, amelyet az 1327-06 Férfiruhák készítése követelménymodul
előírása szerint Ön választott, és a szerkesztést, műszaki leírást elkészítette!
……………………………………………………………………………………
b) Aláhúzással jelölje, hogy a testmagasság szerint milyen testalkattípusra készítette a
szerkesztést!
- Normál
- Alacsony
- Magas
c) Nevezze meg, hogy a kerületméretek szerint milyen testalkattípusra készítette a
szerkesztést!
……………………………………………………………………………………
2. feladat

Összesen: 10 pont

Készítsen gyártmányrajzot ceruzával a modellről elöl- és hátulnézetben!
A rajzot a kijelölt területre készítse, törekedjen arányos rajz készítésére!
Elölnézet

Hátulnézet
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3. feladat

Összesen: 8 pont

Fogalmazza meg a modell külalakleírását!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. feladat

Összesen: 6 pont

a) Nevezze meg a modellhez választott alapanyag szélességét!
__________ cm
b) Adja meg a modell elkészítéséhez szükséges anyag mennyiségét!
__________ cm
c) Sorolja fel, milyen kellékekre van szükség a modell elkészítéséhez! (Maximum négyet
nevezzen meg!)
-

5. feladat

Összesen: 6 pont

Soroljon fel megfigyelési szempontokat, teendőket, melyeket az I. próbán kell ellenőrizni!
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
c) __________________________________________________

T 3/4

T 1327-06/1/1

6. feladat

Összesen: 10 pont

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

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!
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