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ИЗПИТНА ПРОГРАМА
за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка
по ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ - ЗИП за XΙΙ клас
специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”
I. Форма на обучение: самостоятелна
II. Начин на провеждане на изпита: писмен
III. Изпитни теми:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Технологична последователност за изработване на официален дамски панталон
Технологична последователност за изработване на официален мъжки панталон
Технологична последователност за изработване на официална дамска блуза
Технологична последователност за изработване на официална дамска рокля
Изработване на облекло по поръчка – извършване на първа, втора и трета проба
Качествен контрол и стандартизация на изделията
Етапи в процеса на качествения контрол
Проектиране на търговски качествени изисквания за готово облекло

IV. Критерии за оценяване:

1

- За изпитни теми от 1 до 4
Съставяне на скица и техническо описание на модела

до 5 точки

2

Подбор на подходящи текстилни и помощни
материали, съобразно техните свойства и
технологичното им предназначение

до 5 точки

3

Познаване на основните процеси в производството на
облекло. Съставяне на технологична схема и
последователност за изработване на изделията от
текстил - подготвителни, монтажни и довършителни
операции, символно изобразяване на операциите

до 25 точки

4

Познаване и определяне на необходимите шевни
машини и съоръжения за изработване на изделията

до 5 точки

5

Точност на изложението - вярно дефинирани процеси,
явления и символи

до 10 точки

6

Логичност и последователност на изложението

до 10 точки

-

За изпитни теми от 5 до 8

1

Дефинира понятия, процеси и явления

до 10 точки

2

Прави характеристика на отделните процеси, етапи и
операции

до 10 точки

3

Анализира и изяснява процесите, влияещи върху
качественото изработване на облекло от текстил, както
и взаимодействието между тях

до 10 точки

4

Точност на изложението - вярно дефинирани процеси,
явления и символи. Изложението е изцяло подчинено
на зададената тема

до 10 точки

5

Логичност и последователност на изложението –
логично структурирано и обосновано. Усвоените
знания се прилагат в конкретни ситуации

до 20 точки

V. Оформяне на оценка:
Оценка

Брой точки

Отличен ( 6 )

От 55 до 60

Много добър ( 5 )

От 45 до 54

Добър ( 4 )

От 35 до 44

Среден ( 3 )

От 30 до 34

Слаб ( 2 )

До 29

VI. Препоръчителна литература:
1. Кънчев, Ц. и колектив. Технология на облеклото. I част. 1995. Техника
2. Кънчев, Ц. и колектив. Технология на облеклото. II част. 2000. Техника
3. Модева, С. и колектив. Процеси и машини в шевното производство.1999. Техника
4. Стоянова, Е. Материалознание. 2000. Техника
5. Трифонов, К. Шевни машини и съоръжения. 1988. Техника
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