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Teszt jellegű kérdéssor 
 
1. Melyik viselettörténeti korszakot jellemzi az alábbi leírás?  

A helyes választ írja a kipontozott helyre!    (3 pont) 
 
 

„A Gobelin- műhelyt királyi manufaktúrává alakították. Az uralkodó család 
számára itt szőttek fali- és ajtókárpitokat, függönyöket. A főúri ruhák anyaga 
brokát és bársony. A csipkék alapanyaga a finomra font flandriai len.  
A női sziluett karcsúvá, elegánssá, de kissé merevvé vált. Fényűző, gazdag 
díszítések ékesítették a ruhákat. A keményített, szorosan fűzött, elöl csúcsos ívű 
derékrészt gazdagon díszített betétrész tartotta össze. A ruha ujja könyékig ért, 
tölcséresen kibővülő végeit csipkefodor díszítette. Az uszályos felsőruha elöl 
nyitott széleit felhajtották, kétoldalt és hátul gazdagon beráncolták.” 
 
 
 
A helyes válasz: Barokk 
 
 
2. A felsorolt divattervezők mikor kezdték meg pályafutásukat?  

(Írja a divattervezők nevét vagy sorszámát a táblázat megfelelő oszlopába!) 
           (6 pont) 

 
 

1. Issey Miyake 
2. Pierre Cardin 
3. Vivienne Westwood 
4. Paco Rabanne 
5. Yves Saint Laurent 
6. Giorgio Armani 

 
 
 
3. Melyik időszakhoz melyik fogalom kapcsolódik?  

(Kösse össze a megfelelő párokat!)        
(3 pont ) 

 
1910-es évek    „Bukj el szoknya” 
1950-es évek    A–, Y–, V–, X – vonal 
1960-as évek    Hippi divat 

 
 

1950–1960-as évek  1970–1980-as évek 

2. Pierre Cardin 
 

1. Issey Miyake 

4. Paco Rabanne 
 

3. Vivienne 
Westwood 

5. Yves Saint Laurent 
 

6. Giorgio Armani 
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4. Határozza meg a divatbemutatók szervezésének helyes sorrendjét! 
(Írja a részfeladatok elé a helyes sorrendnek megfelelő számokat!) (9 pont) 

 
SORSZÁM RÉSZFELADAT 

8. Világítás beállítása 
5. Koreográfia, zene összeállítása  
9. Főpróba a kifutón  
4. Ruha próba manökenre 
1. Költségvetés készítése 
7. Meghívók kiküldése 
2. Helyszín kiválasztása 
3. Modellválogatás 
6. Öltözékek és kellékek összeállítása 

 
5. Hányas éveket jellemzik az alábbi divattörténeti kifejezések?  

(Írja a kipontozott helyre a helyes válasz betűjelét!)    (2 pont ) 
 

Twiggy, mini szoknya, princess szabás, Sassoon frizura, „forró nadrág” 
 

A   1970-es évek 
B   1960-as évek 
C   1950-es évek 

 
A helyes válasz: B 1960-as évek 

 
 
6. Rajzolja le a len és a hernyóselyem mikroszkópi képét, és nevezze meg 

alapanyagukat!         (8 pont) 

     
 
 Len (Cellulóz)   Hernyóselyem (Fehérje, Fibroin) 
 
(A rajz 3–3 pont és a megnevezés 1–1 pont, összesen 8 pont)  
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7. Nevezze meg, hogy az ábrán melyik szál feldolgozásával kapcsolatos művelet 
látható, és magyarázza el annak lényegét!    (4 pont) 
 
 
 

 
 
 
 
A hernyóselyem gubók legombolyítása látható a képen. 
A gubókat lúgos vízben áztatják, a szericin ragasztóanyag leoldódik, és a szál 
legombolyíthatóvá válik. Egyszerre több (5-20) gubóról gombolyítják le a 
szálakat, és motollára tekercselik. A feltekercselt szál neve a grege. 
 
 
 

8. Nevezze meg, hogy melyik szálasanyaggal kapcsolatosak az alábbi 
szakkifejezések, és magyarázza meg azok jelentését!   (12 pont) 
 
 
Szakkifejezés  Szálasanyag Magyarázat 

Fibroin 
 

Hernyóselyem A hernyóselyem fehérje 
fajtájának a neve 

Tilolás 
 

Len A fás részek eltávolítása, 
kiverése 

Mercerezés 
 

Pamut A szálasanyag 
szakítószilárdságának és 
fényének növelése lúgos 
kezeléssel 

 
       (Minden helyes válasz 2-2 pont) 
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9. Melyik alapkötés látható az ábrán, sorolja fel annak jellegzetességeit!  

(3 pont) 
 

   
 
Sávoly kötés: 
 

• Az egymáshoz kapcsolódó kötéspontok sávátlót képeznek, ami balról 
jobbra, felfelé irányul, „Z” irányban. 

• Egyszínoldalas kötés, mert a szín- és fonákoldal eltérő. 
• Van fonallebegése, ezért lazább szerkezetű. 

 
 (Megnevezés 1 pont, jellemzők 2 pont) 
Feladatsor 
 
10. Ismertesse a női rokokó viseletet!       (10 pont) 
 

A női öltözetben új felsőruha jelent meg: a polonéz. 
XVI. Lajos uralkodása idején Maria Antoinette lett a divat irányítója. A 
szoknya sziluettjét fűzfavesszőből, később fémből készített ovális abroncs, a 
panier (tyúkos kosár) szélesítette. A ruhákat fodrok, masnik, virágok 
(girlandok) díszítették.  
A fűző darázsderekat biztosított a hölgyek számára. A rokokó jellegzetessége 
a hatalmas méretű, szoborként díszelgő paróka, és a púderezett arc.  

 
 
11. Ismertesse a szecesszió textíliáit és jellegzetes kiegészítőit!  (7 pont) 
 

Az alapanyagok sötét, matt, világos és természetes színekben készültek, a 
textilek gazdag, egyedi tervezésű növényi vagy geometrikus mintázatokat 
mutattak (pl. Paul Poiret egyedi tervezésű és gyártású szövetei). Élénk 
színek, dekoratív mintázatok, inda motívumok, természetes alapanyagok (pl. 
nyomott mintás karton) jellemezték a szecesszió textíliáit. 
Az öltözeteket gazdagon díszítették zsinórral, szalagokkal, csipkékkel.  
A nagy, hangsúlyos kalap, napernyő, szűk kesztyű, selyemharisnya, valamint 
a magas szárú, hegyes orrú cipő elengedhetetlen kiegészítője volt a hölgyek 
ruhatárának. 
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12. Mutassa be a női palóc viselet jellemző vonásait!    (6 pont)  
 
 

A nők szoknyája a 10-12 alsószoknyától igen bő. A hangsúlyos szoknyarészt 
a derékra kötött, textillel kitömött hurkával (a népi krinolinnal) még jobban 
kiemelték. A blúz ujja puffos. A ruhák mintázata egyszerű hímzésekből áll. 
Fejükön rojtos szélű kendőt viselnek, kedvelt lábbeli a piros vagy fekete 
csizma. 

 
 
13. Ismertessen a varrócérnákkal szemben támasztott követelmények közül 

négyet!         (4 pont) 
 

A varrócérnákkal szemben támasztott követelmények: 
• egyenletes keresztmetszet, 
• sima felület, 
• megfelelő, egyenletes szakítószilárdság, 
• megfelelő nyúlás és szakítószilárdság, 
• jó kopásállóság, 
• színtartósság. 

 
 
14. Ismertesse a gyapjú fizikai és kémiai tulajdonságait!    (8 pont) 

 
 

Szakítószilárdsága kicsi. Nyúlása, rugalmassága nagy, kopásállósága rossz. 
A lágyságuk a finomságuktól függ. A legjobb nedvszívó, szabványos 
légnedvesség tartalma 17%. Legjobb hőszigetelő. 
Elektrosztatikus feltöltődése kicsi. Mély fényű. 
A lúgok károsítják, oldják a gyapjút. A savak nem károsítják, a tisztításnál 
használják a kénsavat. Klóros fehérítés nem alkalmazható. 
Égése lassú, kis lánggal ég, égett szaruszagú vagy hajszagú, égésterméke 
szétmorzsolható salak. Vasalási hőmérséklete 150°C, gőzzel vagy nedves 
ruhán keresztül vasaljuk. Vegytisztítható. 
 
(Fizikai tulajdonságok 4 pont, kémiai tulajdonságok 4 pont). 
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15. Ismertessen a varrócérnák alapanyagai közül legalább hármat, és írjon azok 

alkalmazására egy-egy példát!      (6 pont) 
 

Alapanyagok lehetnek: 
• Pamut – legáltalánosabban használt varrócérna, főleg pamut és 

pamut típusú keverékanyagok varrásához. 
• Selyem – díszítő varrásokhoz, gomblyukak kivarrásához, 

selyem és gyapjútermékek varrásához. 
• Poliészter (vágott szálból) – bármilyen alapanyag varrásához 

használható. 
• Poliészter (monofil) – láthatatlan öltésekhez, bármilyen 

alapanyaghoz. 
• Körülfont cérnák – belül poliészter filament, pamuttal, vagy 

vágott szálú poliészterrel körülfonva, gyorsvarrógépeken, 
nyúlós varratokhoz, bármilyen alapanyaghoz. 

 
(Varrócérnák anyag fajtánként 1 pont – összesen három pont, példák egy-egy 
pont). 
 
 
16. Ismertesse a bőrfeldolgozás során alkalmazott tartósítás és cserzés 

módszereit!         (9 pont) 
 

 
a.)  Tartósítás: 
 
A bőrtartósításnak három fő módszere ismeretes: a levegőn való szárítás, a 
nedves sózás és a száraz sózás. Használják még a hűtéssel való tartósítást és a 
baktériumölő szerek alkalmazását. Előfordul az is, hogy a tartósítási 
módszereket kombinálva alkalmazzák. 
 
 
b.)  Cserzés: 
 
A cserzés során a bőrt különböző tartósító- és puhító anyagokkal kezelik. A 
cserzőanyagok lehetnek növényi, állati vagy vegyi anyagok, illetve ezek 
kombinációi.  
 

 (Tartósítás 5 pont, cserzés 4 pont). 
 


