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Teszt jellegű feladatsor 
1. Az alábbi fogalmak közül válasszon ki hatot, amelyek a reneszánsz korszak 

viseletét jellemzik! 
 (A kiválasztott fogalmakat írja a kipontozott helyre!)   (6 pont) 

 
a. szalagokkal, kapcsokkal rögzített, cserélhető, bő ruha ujjak 
b. bíbor színű széles szegéllyel díszített dalmatika 
c. magas talppal megerősített bőr harisnya 
d. barett 
e. magasított derekú pantalló talpalóval és nadrágtartóval 
f. lapos, hasítékokkal ékesített ökörszáj cipő 
g. bő, uszályos, rátétekkel sávosan díszített szoknya 
h. combközépig érő, buggyos, erősen tömött, hasítékos puffancs nadrág 
i. fodros, hajtásokba rakott fehér vászonból és csipkéből készült malomkő 

gallér 
 

A kiválasztott fogalmak: 
 
a. szalagokkal, kapcsokkal rögzített, cserélhető, bő ruha ujjak 
d. barett 
f.  lapos, hasítékokkal ékesített ökörszáj cipő 
g. bő, uszályos, rátétekkel sávosan díszített szoknya 
h. combközépig érő, buggyos, erősen tömött, hasítékos puffancs nadrág 
i.  fodros, hajtásokba rakott fehér vászonból és csipkéből készült malomkő 
gallér 

 
 Minden helyes válasz 1 pontot ér. Maximálisan adható pontszám: 6 pont. 
 

2. Melyik időszakhoz melyik fogalom kapcsolódik?  
 (Kösse össze a megfelelő párokat!)      (3 pont) 

 
Biedermeier      homokóra-sziluett 
1960-as évek      trapéz nadrág 

 Szecesszió      golf nadrág 
 
 

3. Melyik viselettörténeti korszakot jellemzik az alábbi divattörténeti kifejezések? 
 (Írja a kipontozott helyre a helyes válasz betűjelét!)    (5 pont) 

 
Párnázott állógallér - mi-parti - magas nyakú, elöl gombos zeke - prémmel szegélyezett, 
hosszú, uszályos szoknya - tölcséres, függő ujjak – hennin - houppelande 
 

A - Ókori egyiptomi viselet 
B - Ókori római viselet 
C - Gótikus viselet 
D - Rokokó viselet 
E - Biedermeier viselet 

 
 A helyes megoldás: C - Gótikus viselet  
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4. Melyik korszak melyik fogalmát jellemzi a következő leírás?  (2 pont) 
  
 A szoknya sziluettjét fűzfavesszőből, halcsontból, később fémből készített ovális,
 kosárszerű abroncs szélesítette. 
 
 A helyes válasz:…rokokó , panier………………………… 

 
5. Állítsa sorrendbe a tervezés alábbi szakaszait! 

  (Írja a részfeladatok elé a helyes sorrendnek megfelelő számokat!)  (4 pont) 
 

SORSZÁM RÉSZFELADAT 

2. Alapanyag választás nemzetközi szakvásáron 
4. Mintadarab elkészítése 
3. Modellszerkesztés 
1. Trend információk gyűjtése nemzetközi szakkiállításon 

 
 

6. A felsorolt fogalmak közül melyik nem illeszkedik a többihez?  (2 pont) 
 

a. exomisz 
b. khiton 
c. himation 
d. peplosz 
e. kolposz 
f. klaft 

 
A helyes válasz:…f..klaft………………………………………… 

 
7. Az alábbi tulajdonságok közül válasszon ki ötöt, amelyek az egyszínoldalas 

kötésre jellemzőek! (A tulajdonságok sorszámát írja a kipontozott helyre!) (5 
pont) 

 
 Tulajdonságok: 

1. szín- és fonákoldala eltérő, ezért egyszínoldalas kötés, 
2. színoldalon a szemszárak emelkednek ki a kötésből, 
3. szín- és fonákoldala megegyezik, ezért egyszínoldalas kötés, 
4. nyúlása, rugalmassága jó, 
5. a kelme szélei sodródnak, 
6. szemfutásra hajlamos, 
7. elcsavarodásra hajlamos, 
8. szemfutásra kevésbé hajlamos, 
9. a fonákoldalon a szemfejek látszanak, 
10.   fejthető. 
Az egy színoldalas kötés jellemzői:  1.; 2.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 10. 
 
A megoldásban a felsorolt sorszámok közül bármelyik elfogadható, minden helyes válasz 
egy pontot ér, összesen öt pont adható! 

  



Könnyűipari alapismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0721 4 / 7 2007. október 24. 

8. Egészítse ki a következő mondatot! (A hiányzó szót írja a kipontozott helyre!)
           (2 pont) 

 
 
A receréteg a szemölcsréteg alatt található, vastagsága állatfajtánkként változik. 
 
 
9. Nevezzen meg az alábbi csoportokba tartozó két-két szálasanyagot!  (2 pont) 

 
 

Szintetikus szálak Rostok 
Poliamid Len 
Poliészter Kender 
Poliakrilnitril Juta 
      
      
 

 
Minden helyes válasz fél-fél pontot ér, összesen két pont adható! A megadottól eltérő 
helyes válasz is elfogadható! 

 
 
10. Ismertesse a gyapjú égésjellemzőit!      (3 pont) 

 
 Láng: kis láng, lassan ég, hamar elalszik 
 
 Szag: égett hajszag vagy szaruszag 
 
 Égéstermék: szétmorzsolható salak 
 

 A láng, a szag és az égéstermék jellemzőinek helyes megnevezése egy-egy pont, 
összesen három pont adható! 

 
 

11. Melyik a felsorolt fogalmak közül a kakukktojás?    (2 pont) 
 
 Jelölje aláhúzással a helyes választ! 

• Kártolás 
• Nyújtás 
• Előfonás 
• Fésülés 
• Cérnázás 

 
12. Melyik szálasanyagra ismer rá a leírás alapján?    (2 pont) 
 
A földből gyökerestől tépik ki, majd eltávolítják róla a magokat, szárítják, törik, tilolják, 
gerbenezik. Általában szövéssel dolgozzák fel. 
 
Ez a len. 
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13. Kösse össze az összetartozó fogalmakat!     (3 pont) 

 
 Karbonizálás   Gyapjú 
 Hámtalanítás   Hernyóselyem  
 Mercerezés   Pamut 
 

Minden helyes párosítás egy-egy pontot ér! 
 
 

14. Milyen lépésekből áll a szintetikus szálak gyártásának menete? (5 pont) 
 
Az alapanyag előállítása (polimerizációval, polikondenzációval, poliaddícióval). 
Folyékony halmazállapot létrehozása oldással vagy olvasztással. 
A massza átpréselése a szálképző rózsán. 
A szálak szilárdítása kicsapófűrdőben vagy az oldószer elpárologtatásával, hűtéssel. 
A szálak nyújtása, a szakítószilárdság növelése.  
 
Minden részfolyamat ismertetése egy-egy pont, összesen öt pont adható! 
 
15. Határozza meg a gyapjú következő viselési tulajdonságait!   (4 pont) 
 
 Hőszigetelő képesség: legjobb hőszigetelő, feldolgozással javítható. 
 
 Nedvszívó képesség:  nagyon jó, szabványos légnedvesség tartalma 17%. 
 
 Tapintás:  változó, lehet puha és szúrós is. 
 
 Elektrosztatikus feltöltődés: nem hajlamos. 
 

 Mindegyik helyes válasz egy-egy pont, összesen 4 pont adható, részmegoldás is 
értékelhető! 

 
 

Feladatsor 
 

16. Ismertesse a románkori női viseletet!      (13 pont) 
 

A románkorban az egyszerű nép viseletét ruharendeletekkel szabályozták. Sötét színű, 
durvább anyagokból készült ruhadarabokat hordhattak, díszítést, ékszert nem  
alkalmazhattak. Az udvari öltözetek azonban vidám színű bársonyból, finom lenből  
vagy selyemből készültek. A ruhák szabása a tunikáéhoz hasonlított, hosszú ujjú volt, 
földig ért, hímzett szegélyekkel díszítették, övvel viselték. A XII. századra a női ruha  
felsőrésze szűk lett, cotte-nak nevezték el. A szoknyarészt gyakran uszállyal látták el. 
A cotte fölött egy öv nélküli, ujjatlan felső köntöst (surcot) hordtak. Díszcsatok, 
ékszerek egészítették ki az udvari öltözeteket. A férjes asszonyok fedetlen fővel 
nem mutatkozhattak.  
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17. Ismertesse az ókori egyiptomi női viseletet!    (7 pont) 
 

A korai korszakban az egyiptomi nők vállon pánttal rögzített, hosszú, szűk kendőben  
jártak. Az Újbirodalom korában kezdték viselni a kalaszíriszt, amely áttetsző, 
pliszírozott hatású, testhez álló, inghez hasonló ruhadarab volt. Színes, hosszan lelógó, 
gazdagon mintázott övvel és ékszergallérral díszítették öltözetüket.  
 
 
18. Mutassa be a matyó viseletet!       (8 pont)  

 
A matyó viselet mutatja a legdíszesebb férfi viseletet. Legjellegzetesebb ruhadarabja  
a bő ujjú, hímzett ing. Az inghez kezdetben fehér, később fekete vagy kék  
gatyát hordtak. A gatya elé gazdagon hímzett kötényt kötöttek.  
A díszes férfi viselet mellett az asszonyok köténye gazdagon hímzett, szimbolikusan  
a virágos kertet jeleníti meg. Három szoknyát vettek fel, amelyek alját sűrű  
fodor ékesítette, a szoknyák formája szélesedő. A blúzok buggyos ujjúak,  
hímzéssel díszítettek. Piros csizmát viseltek  

 
 

 
19. Ismertessen a ruházati bőrökkel szemben támasztott követelmények közül ötöt! 
           (5 pont) 

 Puhaság, hajlékonyság 
 Textilszerű fogás 
 Jó nedvességgel szembeni ellenállás 
 Jó légáteresztő képesség 
 Jó vízgőzáteresztés 
 Jó szakítószilárdság 
 Jó dörzsállóság 
. Jó színtartósság 
 A fedőréteg megfelelő rugalmassága 
 

Minden helyes válasz egy-egy pontot ér, a fenti válaszok közül bármelyik elfogadható, 
összesen öt pont adható! 
 

 
20. Ismertessen a bordás kötés jellemzői közül hatot!   (6 pont) 

 
 Bordás kötés: 
 Kétszínoldalas alapkötés 

1 egy sorban szín- és fonákoldali szemek váltakoznak, 
2 szemsor irányú rugalmassága nagyobb, 
3 szemoszlop irányban bordázott, 
4 szemfutásra kevésbé hajlamos, 
5 a kelme szélei nem sodródnak, 
6 fejthető. 
 

Minden helyes jellemző megnevezése egy-egy pont, összesen hat pont adható! 
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21. Nevezze meg a rajzon látható kötést, és írja le öt jellemző tulajdonságát! (7 pont)  
            
      Vetülékoldalú atlaszkötés 5/2-es. 
       
       
       
       
       
       
 
 
   - szín- és fonákoldala eltérő, 
   - laza szerkezetű, 
   - tű okozta mechanikai sérülésre nem  érzékeny, 
   - fonalcsúszásra hajlamos, 
   - rugalmas szövet.       
            
            
             

A kötésfajta megnevezése 2 pont, a tulajdonságok megnevezése egy-egy pontot ér, 
összesen hét pont adható! A megadottól eltérő jó megoldás is értékelhető! 
 

 
 

22. Határozza meg a nyersbőrök tartósításának célját és nevezzen meg három 
tartósítási eljárást!           (4 pont) 
A tartósítás célja a rothasztó mikroorganizmusok életfeltételeinek visszaszorítása, 
elpusztítása. 
Tartósítási eljárások: 

sózás, 
szárítás, 
sózva szárítás. 
 

A cél meghatározása egy pont, a tartósítási eljárások egy-egy pontot érnek! 
 

 


