T 1346-06/2/1

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 01 1000 00 00

Bőrdíszműves

Bőrdíszműves

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.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.
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1. Bőrdíszműipari termékeket fog gyártani. A bőrdíszműipari termékek gyártásához
ismernie kell a termékek fajtáit. Csoportosítsa a bőrdíszműipari termékeket
rendeltetésük szerint (példákkal kiegészítve)!
Összesen: 6 pont

2. A bőrdíszműipari termékek gyártásához ismernie kell a technológiai folyamatot, az
alkalmazott gépeket, berendezéseket. Ismertesse a bőrdíszműipari termékek
általános technológiai folyamatát és az alkalmazott gépeket, berendezéseket,
eszközöket!
Összesen: 7 pont

3. Varrásvédős (kéderes) termékeket kell készítenie. A feladat végrehajtásához
ismernie kell az összeállítási mód különböző változatait. Ábrázolja a varrásvédős
összeállítási módok (lapos, profil, zsinóros) metszetrajzait!
Összesen: 6 pont
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4. Kazetta összeállítási módot kell alkalmaznia, így ismernie kell annak szerkezetét (az
összeállítási módot). Ábrázolja a kazetta összeállítási mód rajzát, és nevezze meg az
egyes alkatrészeket!
Összesen 4 pont

5. Milyen összeállítási módot szemléltet az alábbi ábra? Nevezze meg az alkatrészeket!
Jellemezze az összeállítási módot, és írja le az összeállítás rövid műveleti sorrendjét!
Összesen: 13 pont
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6. A bőrdíszműipari termékeket be kell bélelnie. Ahhoz, hogy szakszerűen végezze el a
feladatát, ismernie kell a bélelési technológiákat. Sorolja fel a bélelési módokat, és
ismertesse a süllyesztett bélés készítését! Ábrázoljon három különböző bélészsebet!
Összesen 16 pont

7. Fedeles táskákat kell készítenie. A munka szakszerű végrehajtásához ismernie kell a
fedélrészek fajtáit. Ismertesse a fedélfajtákat!
Összesen 7 pont

8. Az a feladata, hogy keretes táskákat készítsen. Munkája végrehajtásához ismernie
kell a keretek fajtáit és a keretezés műveleteit, eszközeit. Milyen keretek láthatóak az
alábbi ábrákon? Ismertesse a keretezés műveleti sorrendjét (süllyesztett keret),
gépeit, eszközeit!
Összesen: 9 pont
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9. Milyen termék látható az alábbi rajzon? Nevezze meg a termék bejelölt alkatrészeit
és ismertesse a termék külső-, bélés-, és betétalkatrészeit!
Összesen: 11 pont

10. A bőrdíszműipari termékek legfontosabb összeerősítési módja a varrás. A jó
minőségű varráshoz ismernie kell a varrási hibákat és kiküszöbölésük módjait.
Ismertesse a varrási hibákat és kiküszöbölésük módjait!
Összesen 6 pont

11. Rendszerezze az aktatáskákat! Nevezze meg az ábrán látható aktatáska típusát.
Ismertesse az ábrán látható aktatáskák típusának legfontosabb jellemezőit!
Összesen: 8 pont

12. Vállalkozásában sporttáskákat fog gyártani. Munkájához ismernie kell a
sporttáskák fajtáit és jellemzőit. Jellemezze a sporttáskákat!
Összesen 7 pont
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