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Директор /Мария Георгиева/

ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна
оценка по ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ за
IX клас
Специалности «Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил» и «Производство на облекло от текстил»
I. Форма на обучение: самостоятелна
II. Начин на провеждане на изпита: писмен
III. Изпитни теми:
1. Създаване и конструкция на шевната машина. Класификация на шевните машини.
2. Устройство на игла за шевна машина. Поставяне, счупване и загряване на иглата.
3. Видове грайферни механизми.
4. Транспортни устройства от първа и втора основна група.
5. Машинни бодове. Класове и типове. Машини за прав двуконечен еднолинеен затворен бод.
Принцип на образуване на бодовия ред.
6. Шевни полуавтомати за пришиване на копчета.
7. Шевни полуавтомати за изплитане на илици
8. Неизправности при работа на шевните машини.
9. Настилане и кроене. Машини и съоръжения.
10. Ютии и помощни средства за гладене. Гладачни машини. Паровъздушни маникени.

IV. Критерии за оценяване:
1 Описва основни понятия.

до 5 точки

2

Описва класификацията и начина на дийствие на определен вид шевна
машина.

до 15 точки

3

Прави анализи, оценки и сравнения на процеси и технологии по
предварително зададени критерии

до 20 точки

4

Точност на изложението - вярно дефинирани процеси, явления и
символи.

до 10 точки

5

Логичност и последователност на изложението

до 10 точки

V. Оформяне на оценка:

Оценка

Брой точки

Отличен ( 6 )

От 55 до 60

Много добър ( 5 )

От 45 до 54

VI. Препоръчителна литература:
1. Трифонов, К. Шевни машини и съоръжения. 2005. Техника

Изготвил: ст. учител по теория Соня Воденова

Добър ( 4 )

От 35 до 44

Среден ( 3 )

От 30 до 34

Слаб ( 2 )

До 29

VI. Препоръчителна литература:
1. Модева, С. и колектив. Процеси и машини в шевното производство.1999. Техника
2. Трифонов, К. Шевни машини и съоръжения. 1988. Техника

Изготвил: Соня Воденова

