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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

15 iulie 2015 
 

Probă scris ă 
Confec ţii textile – Tricotaje - Finisaj textil  

Maiștri instructori 
 

Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 I.TÉTEL (30 pont) 

1. A sima huroköltésű varrógép a ruhaiparban a leghasználtabb gép. Jellemezzétek a gépet 
betartva az alábbi szerkezetet:   

a. a gép részeinek felsorolása; 
b. a gép azon öltésképző eszközeinek leírása, melyek a varratot képezik; 
c. a felső cérna feszültségének szabályozási módja  a sima huroköltésű gépnél; 
d. az öltéshossz szabályozás bemutatása a sima huroköltésű gépnél.  

                                                                                                                                            16 pont 
 
2. Az elsősegélykészlet nem hiányozhat a termelési részlegről. Mutassátok be az 
elsősegélykészletet az alábbi szerkezet szerint:    

a. az elsősegélykészlet helyének meghatározása a termelési részlegen; 
b.  az elsősegélykészlet leltártárgyainak felsorolása; 
c.  az elsősegélykészlet fogyóanyagainak felsorolása; 
d.  az elsősegélykészlet bármely két darabja/ anyaga  szerepének leírása. 

                                                                                                                                            14 pont  
  
 II. TÉTEL (30 pont) 
 

1. A fonalak előkészítésének célja kötés előtt, a fonalak ellenőrzése és minőségének 
javítása.Elemezzétek ezt a termelési szakaszt,követve az alábbi szerkezetet:    
      

a. az előkészítő műveletek felsorolása;  
b. a műveletek meghatározása;  
c. a műveletek céljának meghatározása; 
d. az a. pontban felsorolt egyik művelet elvégzésének leírása. 

                                                                                                                                           16 pont 
 
2. A ványolás a gyapjú szálak előkészítő művelete. Mutassa be a műveletet az alábbi szerkezet 
szerint:              

a. a művelet meghatározása; 
b. a ványolás műveletének bemutatása; 
c. a gyapjú ványolás során követett paraméterek értékeinek megadása; 
d. Mutassák be a hengeres ványológép tisztitási módját. 

                                                                                                                                            14 pont                                                                                                                              
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III.TÉTEL (30 pont) 
 
1. Mutassátok be a projekt módszert az alábbi gondolatmenet szerint:  

a. a projektmódszer leírása; 
b. a projektmódszer alkalmazásakor értékelt négy képesség felsorolása ; 
c. a tanár-diák viszony egy jellemzőjének bemutatása e módszer alkalmazása közben; 
d.a módszer alkalmazásának két előnye; 
e. egyéni vélemény indoklása az Információs és komunikációs technológia  felhasználására 
vonatkozólag, a projekt módszer alkakalmazásában.                                                13 pont  
 

 
2. Válasszon ki egy fejezetet/tartalmat a szakképzésének megfelelő vizsgatantárgyához tartozó 
egyik modulból. Készítsen két többválasztásos kérdést és egy feladatmegoldó kérdést. Határozza 
meg is: a választott modult, a fejezetet/tartalmat.  
 
Megjegyzés: pontozzák a kérdések megfogalmazásának helyességét, a kérdésre várt felelet 
részletes kidolgozását, a szakmai információ tudomá nyos helyességét.          17 pont 
 
 
 

 
 


