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A tantárgy tanításának célja  

A Ruházati áruismeret oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók biztonsággal 
eligazodjanak a textilipari és a konfekcióipari termékek jellemzői között, legyenek képesek 
csoportosítani azokat és elméleti tájékoztatást nyújtani a vevőknek. A vegyes iparcikkek 
esetében a csoportosításon és a jellemzőkön túlmenően ismerjék a minőségi 
követelményeket és a hozzájuk tartozó felhasználói tapasztalatokat.   

Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan 
gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: 
mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a 
képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, 
a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi 
árumegóvásra.  

 
 
A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.  

 

Tanagyag: https://tanextker.wixsite.com/tanext 
itt van a teljes tananyag, aminek a végén online tesztek segítik a sikeres tanulást. 

Az értékelés a kerettanterv alapján történik. 
A tesztek sikeres kitöltése szükséges. 

Írásbeli dolgozatok és szóbeli feleletek, az anyagok végén. 
 

 
 

 9. 10. 11. évfolyam  

  SZAKMAI ISMERETEK   

Témakör  Óraszám  Részletesen  

Lakástextíliák 
  

10 óra  1) Darabáruként- és méterben forgalmazott 
szőnyegek fajtái, méretei.   

2)  A szőnyegek felülete, hátoldal kiképzése.  
3)  Különleges kikészítésű szőnyegek és 

jellemzői, jelölésük.  
4)  A szőnyegek felhasználására vonatkozó 

piktogramok értelmezése.  
5) A szőnyegek használati, kezelési 

útmutatója, tisztítószerei.  
6) A szőnyegek tárolásának szabályai.  
7) A függönyök, alapanyagai, 

csoportosításuk szempontjai, fajtái.   
8) Különleges kikészítésű függönyök 

jellemzői, jelölésük.   
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9) A függönyök használati, kezelési 
útmutatója, tisztítószerei.  

10) Paplanok, párnák típusai, különleges 
kikészítésű termékek és jelölésük.  

11) Takarók felhasználási lehetőségei, fajtái, 
méretei, kezelésük.  

12) Konfekcionált ágyneműk típusai, 
garnitúrák fajtái, darabszáma, mérete.  

13) Háztartási fehéráruk: asztalneműk, 
konyharuhák, törlőruhák, 
konyhagarnitúrák, törölközők, 
fürdőlepedők. 

14) Vevőtájékoztató jelképek.    
 

Lakástextíliák  Első negyedév vége  

Gyártástechnológia, 
Vevőtájékoztató címkék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 óra 15) Vevőtájékoztató jelképek.  
16) A kötött-hurkolt, és szövött 

gyártástechnológiák felismerése.  
17) A két fő gyártástechnológia és a 

késztermékek használati, viselési 
tulajdonságainak kapcsolata.  

18) A ruházati kereskedelem árucsoportjai.  
19) A textíliák címkézése, kezelési-, 

használati útmutató jelképei és 
értelmezése. 

20) Natur és bio alapanyagok jelentősége, 
jelölése, ajánlása.  

21) Valódi- és műbőrök fajtái, felületük, 
kezelésük.  
 

 

Felsőruházat 6 óra 22) Női, férfi, gyermek felsőruházati 
konfekció áruk típusai, fazonjai, 
méretezésük. 
 

 

Gyártástechnológia, 
Vevőtájékoztató címkék,  
Felsőruházat 

 Fél év vége  

Alsóruházat 2 óra 23) Női-, férfi-, gyermek alsóruházati 
konfekció áruk típusai, fazonjai, 
méretezésük. 
 

 

Csecsemő ruházat 1 óra 24) Csecsemő ruházati termékek választéka, 
bébi kelengye részei, bébi áruk 
méretezése   A divatáruk és öltözék 
kiegészítők fajtái, ajánlásuknál 
figyelembe vett szempontok.  
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Lábbeli 1 óra 25) Lábbeli áruk, csoportosítása, fajtái, 
méretezésük, kezelésük, forgalmazásuk 
jellemzői.   
 

 

Háztartási edényáruk 3 óra 26) Háztartási edényáruk ismerete:  
27) Háztartási edényáruk csoportosítása 

funkció és alapanyag szerint.    
28) Edényárukhoz kapcsolódó kísérő 

okmányok, tájékoztató címkék.  
 

 

Papír, írószer 2 óra 29) Papír-, írószer áruismeret:  
30) Papírfajták főbb csoportjai felhasználás 

szerint.   
31) Írószerek, rajzszerek, iskolai és irodai 

felszerelési cikkek.  
 

 
 
 
 
 

Lábbelik,  
Háztartási edényáruk,  
Papír írószer 

 Háromnegyed év vége  

Sportáruk 2 óra 32) Sportáruk áruismerete: labda-, vízi-, 
küzdő- és erősportok, téli- és 
szabadidősportok eszközei.  

33) Az iskolai testnevelés sportfelszerelései, 
minőségi és biztonsági követelményei. 
 

 

Játékszerek 3 óra 34) A játékszerek felosztása korcsoport és 
alapanyagaik szerint.   

35) A játékszerekkel szemben támasztott 
követelmények.   

36)  A játékszereken található jelölések, 
piktogramok értelmezése.  

37)    
 

 

Kempingáruk 1 óra 38) Kemping áruk csoportosítása, fajtái, 
felhasználása. 
 

 

Sportáruk, Játékszerek, 
Kempingáruk 

       Év vége  

 


