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• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din partea I şi din partea a-II-a, se acordă 90 de puncte. 

Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

Partea I 

1.Încercuiţi varianta de răspuns corectă:                                                             25 puncte 

         

1.1. Cu ce se realizează operaţiile de şablonare în industria de confecţii? 

          a) maşina de cusut; 

          b) presa de călcat ; 

          c) manual cu creta sau creion; 

         

 1. 2. Condiţiile tehnice la operaţia de şablonare: 

                a) Materialul de bază şi desenul acestuia; 

                b) Reglajul maşinii de cusut ; 

                c) Fineţea firului din materialul de bază. 

          

 1. 3. Şabloanele sunt: 

         a) Copii fidele ale tiparelor produselor de îmbrăcăminte; 

         b) Copii ale tiparelor produselor de îmbrăcăminte la care se adaugă rezerva de coasere; 

         c)  Copii ale desenelor realizate de designerii vestimentari cu privire la produsul vestimentar de 

realizat.      

          

1. 4. Dacă la un şablon se deteriorează o parte din acesta, cum vom proceda la remedierea situaţiei? 

             a) Se va încerca realizarea unui alt şablon din material mai rezistent; 

            b) Se va lipi partea deteriorată; 

            c) Se va elimina şablonul cu defect din operaţia de şablonare. 

        

1. 5. Din ce materiale se realizează şabloanele? 

            a) Material textil de bază; 



            b) Material textil auxiliar; 

            c) Din carton şi tablă; 

 

2. În coloana A sunt prezentate şabloane pentru realizarea produselor textile,  iar in coloana B , diferite 

produse vestimentare. 

  Să se realizeze prin săgeţi corespondenţa dintre 2 coloane:    

                                                                                                                                          15 puncte 

A B 

1.Faţa şi spate pantalon, 

betelie şi buzunare a) Fusta clasică 

2.Faţa şi spate fustă, 

betelie b)Tricou damă 

3.Faţa şi spate tricou, 

mâneci c) Pantalon 

 

3. Completează spaţiile libere:                                                                                            15 puncte 

       

   3.1. Şablonarea materialelor este operaţia de................................. pe materialul ce trebuie 

croit, conturarea se poate realiza în cretă sau creion. 

3.2. Aşezarea şabloanelor pe................................................se va face respectând firul de urzeală. 

3.3.   Pentru aşezarea şabloanelor pe material se va face respectând ....................................... şi 

aducând pierderi cât mai mici de material. 

 

4. Citeste următoarele enunţuri şi notează cu litera A, dacă le consideri adevărate şi cu litera F, dacă le 

consideri false.                                                                                                                    15 puncte 

    4. 1. La operaţia de şablonare trebuie respectate o serie de condiţii. 

 

    4. 2. Croirea clasică nu se deosebeşte de cea modernă şi tehnologizată. 

 

    4. 3. Şpănuirea materialului este operaţia prin care materialul se aşează în straturi suprapuse 

cu lungimi si lăţimi egale. 

 

 

Partea  a-II-a      

                                                                                                                                             20puncte   

1.Realizaţi un eseu structurat cu tema:  Şabloane necesare pentru un tricou damă cu mânecă scurtă, 

urmărind structura de idei:   

 

a) Definirea şablonului şi a condiţiilor de realizare a acestora. 



 

b) Enumeraţi piesele componente ale unui tricou damă cu mânecă scurtă. 

 

c) Enumeraţi câteva condiţii tehnice de realizare a operaţiei de şablonare la materialele cu carouri. 

 

 

 

Barem de evaluare şi de notare 

Partea I 

 

                1.     1.1-c ;          5 puncte 

                        1.2-a;           5 puncte 

                        1.3-b;           5 puncte 

                        1.4-a;            5 puncte 

                        1.5-c;            5 puncte 

 

               2.     2.1-c;              5 puncte 

                 2.2-a;              5 puncte 

                 2.3-b;              5 puncte 

 

        3.     3.1- de conturare a şabloanelor                 5 puncte 

                3.2- material;                                             5 puncte 

                3.3.-desenare;                                            5 puncte 

       

       4.      4.1 –A ;          5 puncte 

                4.2  - F;           5 puncte 

                4.3 –A ;          5 puncte 

 

Partea a-II-a 

 

       1.Descrierea şabloanelor şi a condiţiilor de realizare ;                                               5 puncte; 

       2.Enumerarea pieselor componente ale tricoului de damă;                                       10 puncte; 

       3.Condiţiile de şablonare a materialelor cu dungi si carouri                                      5 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

Total:90 de puncte. 

 


