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Ekonomikos ir verslo pagrindai. Kompetencija 3.3  

1. Kas yra savikaina? 

   a) rodiklis, parodantis ūkio ar jo šakos pelningumą; 

  b) visa tai, kas sunaudojama produktui pagaminti; 

  c) įmonės išlaidos visiems gamybos veiksniams apmokėti; 

  d) tiksli išlaidų klasifikacija. 

 

2. Darbo našumas parodo: 

   a) pagamintų prekių kainas ir jų pokyčius; 

   b) tikslią išlaidų klasifikaciją; 

   c) kiek pagaminta produkcijos per tam tikrą laiko tarpą; 

   d) ūkio, jo šakų ar gaminių pelningumą. 

3. Kas yra rinka? 

   a) vieta, kur susitinka pardavėjai ir pirkėjai; 

   b)  vieta, kur laisvai kuo nors mainomasi; 

   c)  prekyba Internetu; 

   d)  prekyba turguje ir mugėje. 

 

4. Ką vadiname paklausa? 

   a)  prekių ir paslaugų vartojimą; 

  b)  pardavėjų galėjimą parduoti prekę ar paslaugą; 

   c)  pirkėjų norą pirkti prekę ar paslaugą; 

  d)  vartotojų norą ir galėjimą pirkti prekę ar paslaugą. 

 

5. Kuris iš išvardintų verslo organizavimo formų savininkas už įmonės veiklą atsako visu savo turtu? 

   a) akcinės bendrovės; 

   b) Uždarosios  akcinės bendrovės; 

   c) individualiosios įmonės; 

   d) viešosios  įstaigos. 

 

6. Kas yra akcija? 

   a) dokumentas, liudijantis teisę į bendrovės turto dalį; 

   b) skolos dokumentas; 

   c) trumpalaikis vertybinis popiersiu; 

   d) kredito dokumentas. 

 

7. Kuriuo teiginiu tiksliausiai apibūdintas bedarbis? 

   a) nedirbantis ir nenorintis dirbti žmogus; 

   b) norintis dirbti, bet nerandantis darbo žmogus; 

   c) nedirbantis ir neieškantis darbo žmogus; 

   d) nedirbantis žmogus. 

 

8. Darbdavys, prieš atleisdamas darbuotoją savo iniciatyva ir nesant jo kaltės, turi įspėti prieš:   

   a) 2 mėnesius; 

   b) 5 mėnesius; 

   c) 6 mėnesius; 

   d) 12 mėnesių. 

 

 



9. Kas yra būdinga rinkos ekonomikai? 

     a) ji remiasi konkurencija; 

     b) privati nuosavybė priklauso tik stambiems verslininkams; 

    c) galima plėtoti  bet kokį  legalų ir nelegalų verslą; 

    d) ji gali egzistuoti tik  išsivysčiusiose  šalyse.  

 

10. Kam reikalingi pinigai? 

      a) kad  pagerintų gyvenimą; 

      b) kad palengvintų mainus; 

      c) kad suteiktų saugumo jausmą; 

      d) kad sukurtų konkurenciją.  

 

 DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA. Kompetencija 2.6 

            

 

1. Kaip elgtis veriant siūlą į adatą ar keičiant adatą? 

a) mašina turi būti išjungta; 

b) mašinos išjungti nebūtina; 

c) saugaus darbo taisyklės apie tai neužsimena; 

d) teisingi visi atsakymai.   

e)      

2. Išvardinkite pavojingas mašinos dalis: 

      a)  variklis, adata; 

      b)  siulvedis, adata, variklis; 

      c)  skriemulys, siulvedis, prispaudimo kojelė, adata; 

      d)  prispaudimo kojelė, adata. 

 

3. Kaip elgtis su elektros prietaisais (lygintuvu, el. virykle) pabaigus darbą? 

a)  palikti įjungtus;  

b)  išjungti nebūtina; 

c)  būtina išjungti iš tinklo; 

d)  teisingi a, b atsakymai. 

4. Kur dedamos nulūžusios, palinkusios ar atšipusios adatos? 

a) metamos į šiukliadėžę; 

b) netinkamos adatos surenkamos į tam skirtą vietą; 

c) taikomos adatinėje; 

d) teisingi a, c atsakymai. 

 

KOMPOZICIJOS PAGRINDAI. Kompetencija 2.1 

1. Apibūdinkite, kas yra kompozicija? 2.1. 

a) tai sudėstymas, sudarymas arba elementų sujungimas į visumą, 

b) tai vaizduojamosios dailės rūšis, kuri komponuoja aplinką, 

c) tai taikomosios dailės rūšis, apimanti visą meną. 

d) teisingi atsakymai b ir c. 

 

2. Kokios yra kompozicijos harmonizavimo priemonės? 2.1. 

a) Kūrinio sandara, harmoningas visų elementų išdėstymas, 

b) Forma, geometrinis vaizdas, masė, 

c) Taškas, linija, dėmė, šviesa, šešėlis, spalva, simetrija, asimetrija, ritmas. 



d) Teisingi atsakymai c ir a.  

3. Kas būdinga simetrinei kompozicijai? 2.1. 

a) skiriančioji linija- ašis, padedanti formuoti visą piešinį, 

b) įstrižainė, 

c) ant pasvirusios ašies sukomponuoti kūnai, 

d) spalvingumas. 

 

4. Kokios yra ornamento rūšys? 2.1. 

a) augalinis, geometrinis, zoomorfinis, 

b) vertikalus, horizontalus, 

c) simetrinis, asimetrinis, 

d) chromatinis, achromatinis. 

 

5. Pagal ką nustatomos žmogaus kūno proporcijos? 2.1. 

a) Pagal rankų ilgį, 

b) Pagal kojų ilgį, 

c) Pagal klubų apimtį, 

d) Pagal tai, kiek kartų galva telpa į kūno ilgį.  

 

6. Kas plonina figūrą? 2.1. 

a) įstrižos ir vertikalios linijos, 

b) horizontalios linijos, 

c) uždėtinės detalės, 

d) stambus ornamentas.  

 

7. Kokia kompozicija vaizduojama šiuose paveikslėliuose? 2.1. 

 

 

a) simetrinė, 

b) asimetrinė, 

c) įstriža, 

d) dinaminė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Koks ornamentas pavaizduotas šiame paveikslėlyje? 2.1. 

 

 

 

a) augalinis ir geometrinis, 

b) geometrinis ir zoomorfinis, 

c) zoomorfinis ir augalinis, 

d) visi variantai teisingi. 

 

9. Koks lietuvių liaudies ornamentas pateiktas paveikslėlyje? 2.1. 

 

a) kambarinė gėlė, 

b) saulė, 

c) gyvybės medis, 

d) lelija.  

 

10. Ką simbolizuoja paveikslėlyje pavaizduoti simboliai? 2.1. 



 

a) dangaus palaimą, 

b) gerą gyvenimą, derlingumą, apsaugą nuo nelaimių, 

c) blogą lemtį, neturtą, 

d) žirgininkystę.  

 

11. Kurios iš pavaizduotų suknelių lieknina? 2.5. 
                         

   

 

 

 

 

 

 

        A                                 B                          C                         D 

 

a) A ir D, 

b) A ir C, 

c) B ir D, 

d) A ir B.  

 

12. Apibūdinkite, kas yra optinė iliuzija? 2.5. 

a) tai optikos mokslo dalis, 

b) tai tokia iliuzija, kai ją matai optiškai, 

c) tai iškreiptas realių daiktų ar reiškinių suvokimas, 

d) tai tikroviškas daiktų ir reiškinių suvokimas.  

     

 

 

DEKORATYVINIS AUDINIŲ DAŽYMAS. Kompetencija 1.2 

1. Kokios yra šiltos spalvos? 1.2.  



a) Spalvos, primenančios ledą ir vandenį; 

b) Spalvos, primenančios ugnį ir vandenį, 

c) Spalvos, primenančios žemę ir ugnį, 

d) Spalvos, primenančios žemę ir ledą. 
 

2. Kaip gaunamas nurodyto pavyzdžio piešinys? 2.8.  

 
 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

 



3. Norint užfiksuoti dažus dažant šaltosios batikos būdu, į dažus pilame: 2.8.  

a) druskos arba acto, 

b) cukraus, 

c) cinamono, 

d) teisingi a ir b variantai. 

 

4. Kokius žinote karštosios batikos efektus? 2.8.  

a) rezervo purslai ir krakeliūros, 

b) šaltos spalvos, 

c) šiltos spalvos, 

d) vaškas. 

 

5. Nurodykite, kaip atliktas šis darbas: 2.3.  

 

 

a) vašku padengti tik kontūrai, o fonas vėliau dažomas, 

b) vašku padengtas visas piešinys, o fonas vėliau dažomas, 

c) vašku padengtas fonas ir vidinės piešinio linijos, o pats piešinys dažomas, 

d) vašku padengti kontūrai ir po to visas piešinys.  

 

6. Kokia technika atliktas šis darbas: 2.8.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) karštosios batikos technika, 

b) šaltosios batikos technika, 

c) trafaretinės batikos technika, 

d) šilko tapybos technika. 

 

 JUOSMENINIŲ DRABUŽIŲ SIUVIMAS. Kompetencija 2.2   

1. Kaip siuvami įsiuvai  mašina? 

     a)   nuo įsiuvo galo link detalės kirptinio krašto; 

     b)   nėra nurodyta; 

           c)   nuo kirptinio krašto link įsiuvo galo; 

     d)   priklausomai nuo audinio storio. 

 

      2.  Nuo ko priklauso kilpos ilgis? 

     a)   nuo sagos diametro; 

     b)   nuo audinio storio; 

     c)   nuo gaminio rūšies; 

     d)   nuo sagos diametro ir formos. 

 

      3.  Kokios kelnių detalės standinamos? 

     a)   juosmuo ir kelnių pamušalas; 

     b)   priekinė ir užpakalinė kelnių detalės; 

     c)   juosmuo ir kišenių maišeliai; 

     d)   juosmuo, užsegimo užlaidos ir kitos detalės priklausomai nuo modelio. 

 

      4. Kuris teiginys teisingas? 

      a)   mašininės siūlės yra: jungiamosios, kraštinės ir apdailos; 

      b)   apsiūtinės siūlės rėmelio plotis  - 0,4-0,6 cm.; 

      c)   apdailos peltakiais sujungiamos detalės; 

           d)   klijinės medžiagos skirtos pamušalui. 

 

      5.  Koks turi būti siuvamų gaminių siūlių plotis? 

      a) 1.0 cm, jei kirptiniai kraštai apsiūlėjami, 1,5 cm, jei kirptiniai kraštai išlaidomi į priešingas 

puses; 

     b)  1.6 cm, jei kirptiniai kraštai apsiūlėjami, 1,8 cm, jei kirptiniai kraštai išlaidomi į priešingas 

puses; 

     c)   2.0cm, jei kirptiniai kraštai apsiūlėjami, 2.5 cm,jei kirptiniai kraštai išlaidomi į priešingas 

puses; 

    d)  visi atsakymai teisingi. 

 

     6.  Kaip siuvamos ir apsiūlėjamos dvi skirtingo dydžio detalės? 

          a)  didesnė detalė dedama ant mažesnės; 

          b)  mažesnė detalė dedama ant didesnės; 

          c)  detalių dydžiai neturi reikšmės; 

          d)  visi atsakymai teisingi. 

 

    7. Nurodykite kuris užsegimas pasiūtas su paslėptu užtrauktuku: 



a 

 

       a) 

       b) 

       c) 

       d) 

 

    8. Nurodykite, kuri gaminio apačia atsiūta su juostele: 

           a) 

           b)  

           c) 

           d) 

 

 

    9.  Kam naudojama speciali juostelė vyriškų kelnių apačiai palenkti? 

           a)  apdailai; 

          b) kad kelnių apačia greitai nenusidėvėtų; 

          c)  sutvirtinti apačios kirptinius kraštus; 

          d) kad nebrigztų audinys. 

 

     10. Kuris teiginys teisingas? Juosmeniniai drabužiai – tai  

           a) drabužiai, dengiantys apatinę kūno dalį ir turintys fiksuotą liemens liniją; 

           b) drabužiai, naudojami spec. darbams; 

           c) aprangos detalės; 

           d) sijonai, liemenės ir palaidinės. 

 

     11. Kodėl rekomenduojama prieš prisiuvant juosmens detalę, ją lygintuvu suformuoti? 

            a)  dėl grožio; 

            b)  kad juosmuo būtų laisvas ties liemeniu; 

            c)  kad juosmuo gražiai priglustų prie liemens; 

  
 



            d)  visi atsakymai teisingi.  

 

     12.  Kaip formuojama lygintuvu juosmens detalė prieš prisiuvant prie sijono? 

            a)  šiek tiek lenktai; 

            b)  šiek tiek išgaubtą; 

            c)  ištempiant; 

            d)  sulaikant. 

 

 

     13.  Kokias sijonų detales ar jų vietas rekomenduojama standinti? 

           a)  juosmens detalė, užtrauktuko įsiuvimo vieta, sijono apačia; 

           b)  užtrauktuko įsiuvimo vieta, sijono apačia; 

           c)  juosmens detalė; 

           d)  visi atsakymai teisingi. 

 

    14.  Į kurią pusę nuverčiami išlyginti sijono įsiuvai? 

           a)  šoninių kraštų link; 

           b)  vidurio linijos kryptimi; 

           c)  nesvarbu į kurią pusę; 

           d)  visi atsakymai teisingi. 

 

    15. Kaip prisiuvamas juosmuo prie pagrindo? 

           a)  iš pagrindo pusės; 

           b)  iš juosmens detalės pusės; 

           c)  neturi reikšmės iš kurios pusės; 

           d)  visi atsakymai teisingi. 

 

   16. Ar būtina užtvirtinti atbuliniais sutvirtinamaisiais peltakiais viršutinius uždėtinės kišenės 

kraštus? 

           a) nebūtina; 

           b)  rekomenduojama, kad būtų gražiau; 

          c)  būtina, kad neatirtų; 

          d) a ir b atsakymai teising.i 

 

   17. Kaip jungiamos pagrindinės detalės siuvimo mašina? 

        a)  tiesiai; 

        b)  detalių kirptiniai kraštai gali ir nesutapti; 

        c)  detalių kirptiniai kraštai siuvant turi sutapti; 

        d)  a ir b atsakymai teisingi. 

 

   18. Kada prisiuvamas juosmuo prie pagrindinės sijono dalies? 

         a)  apdorojus priekio, nugaros detales; 

         b)  sujungus šonines siūles; 

         c)  apdorojus priekio, nugaros detales ir susiuvus šonines siūles; 

        d)  visi atsakymai teisingi. 

 

  19. Koks turi būti apdailos peltakių tankumas? 

       a)  5-6 dygsniai į 10 mm.; 



       b)  3-4 dygsniai į 10 mm.; 

       c)  3-4 dygsniai į 15 mm.; 

       d)  4-5 dygsniai į 15 mm. 

 

 20. Kaip prisiuvama saga su keturiomis skylutėmis? 

      a)  4-5 dygsniais į kiekvieną skylučių porą; 

      b) 3-4  dygsniais į kiekvieną skylučių porą; 

      c) 4-5 dygsniais į kiekvieną skylutę; 

      d) visi atsakymai teisingi. 

 

 

 

 21. Kuri kelnių siūlė turi būti tvirčiausiai susiūta? 

      a) žingsnio; 

      b) šoninės; 

      c) vidurio; 

      d) žingsnio ir šoninės. 

 

22. Kokios būna klostės? 

      a)  vienpusės, dvipusės; 

b) apdailos  ir sujungiamosios;  

b) vienpusės, dvipusės, apdailos  ir sujungiamosios; 

c) vienpusės, apdailos  ir sujungiamosios.       

    

23. Kokios būna kišenės?                  : 

      a)  uždėtinės; 

      b)  įleistinės; 

      c) uždėtinės, įleistinės, vidinės; 

      d)  įleistinės, vidinės. 

 

24. Kokių peltakių pradžia ir pabaiga netvirtinama atbuliniais dygsniais? 

      a) visų peltakių; 

      b) rankinių; 

      c) apdailos; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

VILNOS VĖLIMAS. Kompetencija 2.7; 3.1 

1. Kaip taisyti blogai suveltos vilnos defektus? 3.1 

     a) sausuoju būdu, apibadant spec. adata; 

     b) veliant šlapiuoju būdu; 

     c) susiūti defektus; 

     d) suklijuoti. 

 

2. Kaip kinta veltinio fizinės savybės apdorojant termiškai? 2.7 

     a) lydosi; 

     b) traukiasi; 

     c) plečiasi; 

     d) keičia spalvą. 

 



3. Nuo ko priklauso veltinio gaminio storis? 2.7 

     a)  nuo panaudoto šilto vandens kiekio; 

     b) nuo naudojamo muilo rūšies; 

     c) nuo išsiklotų vilnos sluoksnių storio; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

4. Kaip sulyginamas veltinio paviršius, jei jis yra per daug pūkuotas ar plaukuotas? 3.1 

     a) pūkelius ar plaukelius galima pašalinti atsargiai apkirpus paviršių žirklėmis; 

     b) pūkelius ar plaukelius galima pašalinti atsargiai apskutus paviršių skutimosi peiliuku; 

     c) veltinio paviršiaus sulyginti neįmanoma; 

     d) a ir b atsakymai teisingi. 

 

 

 

5. Kas pagreitins vėlimosi procesą? 2.7 

     a) veltinio sušlapinimas karštesniu muiluotu vandeniu; 

     b) veltinio sušlapinimas šaltu muiluotu vandeniu; 

     c) stipresnis kočiojimas; 

     d) b ir c atsakymai teisingi. 

 

6. Kuris teiginys teisingas? Veltinis – tai 2.7 

     a) susivėlusi įvairių pluoštų masė; 

     b) negrįžtamai susivėlę įvairūs siūlai; 

     c) negrįžtamai persipynę, susivėlę ir į vietisą medžiagą susitraukę vilnos plaukeliai; 

     d) įvairių gyvūnų vilna. 

 

7.  Kaip pagaminta ši skraistė? 2.7. 

 

       a) šlapiuoju vėlimu ant medžiagos; 

       b) apvalios formos vėlimu; 

       c) suvėlus veltinį ir jį priklijavus; 

      d) pridaigsčius veltinį.  

 

8.Kokie įrankiai ir priemonės reikalingi, norint nuvelti šį žaislą sausuoju būdu? 2.7. 



 

      a) vilna, burbulinė plėvelė, muilas, karštas vanduo; 

      b) vilna, muilas, karštas vanduo, siuvimo siūlai, siuvimo adata; 

      c) vilna,  muilas, karštas vanduo, kempinė; 

      d) vilna, vėlimo adata, kempinė.  

 

 

 

DRABUŽIŲ MODELIAVIMAS, kompetencija 2.2 

 

1. Kaip drabužio detalių iškarpas dėstyti ant  medžiagos su pūku? 

     a) dėstoma taip, kad trumpas pūkas drabužyje gultų žemyn, o ilgas- aukštyn; 

     b) dėstoma taip, kad trumpas pūkas drabužyje gultų aukštyn, o ilgas- žemyn; 

     c) dėstoma taip, kad trumpas ir ilgas pūkas drabužyje gultų žemyn; 

     d) dėstoma taip, kad trumpas ir ilgas pūkas drabužyje gultų aukštyn. 

 

2. Ką reiškia sąvoka ,,modeliavimas“? 

     a) figūros išmatavimas; 

     b) konkretaus modelio iškarpų parengimas atliekant įvairius pakeitimus baziniame brėžinyje:   

įsiuvų vietos ir krypties pakeitimas, reljefinių linijų  nubrėžimas, detalių paplatinimas ar      

pasiaurinimas; 

     c) audinio parinkimas konkrečiam modeliui; 

     d) mokslas, kuris nagrinėja įvairius detalių braižymo būdus. 

 

3. Į ką atsižvelgti renkantis medžiagą siuviniui? 

      a) audinio rūšį, faktūrą, kritimą, spalvą; 

      b) atsparumą dėvėjimuisi; 

      c) audinio mechanines savybes; 

      d) visi atsakymai teisingi. 

 

 

4. Koks pateiktas iškarpų išdėstymo būdas ant audinio? 

     a) viena kryptimi; 

     b) dviem kryptimis; 



     c) visais įmanomais būdais. 

 

 

5. Kokios detalės pavaizduotos brėžinyje? 

     a) petinio gaminio nugaros ir priekio detalės; 

     b) sijono nugaros ir priekio detalės; 

     c) kelnių nugarinė ir priekinė detalės; 

 

 

 

 

 

6. Kuris figūros matavimo būdas yra teisingas? 

     a) kai siuvami lengvi drabužiai, matuojamas žmogus turi būti su apatiniais drabužiais, kai siuvami 

viršutiniai drabužiai, matuojamas žmogus turi būti su švarku ar storu megztiniu; 

     b) kai siuvami viršutiniai drabužiai, matuojamas žmogus turi giliai įkvėpti, kad padidėtų krūtinės 

apimtis, nekeisti laikysenos, rankos laisvai nuleistos; 

     c) stovėti tiesiai, bet natūraliai, neįsitempęs, nekeisti įpratinės laikysenos; rankos laisvai nuleistos, 

matuojamas žmogus turi būti su lengvais ( geriausia – apatiniais) drabužiais;  

     d) matuojamas žmogus turi būti su lengvais (geriausia – apatiniais) drabužiais; stoveti tiesiai, bet 

natūraliai, neįsitempęs, nekeisti įprastinės laikysenos, rankos laisvai nuleistos, matuojant kiekvienai 

apimčiai turi būti pridedami 5cm drabužio laisvumui. 

 

7. Kam reikalinga drabužių  detalių lekaluose pažymėta išilginė linija? 

     a) išilginę liniją reikia sutapdinti su audinio metmenų kryptimi; 

     b) išilginę liniją reikia sutapdinti su audinio ataudų kryptimi; 

     c) nuo išilginės linijos krypties priklauso siūlių užlaidų dydžiai; 

     d) išilginę liniją reikia sutapdinti su siūlės kryptimi. 

 

 

 

8.  Kuri iš duotų priekinės detalės iškarpų yra naudojama šios palaidinės kirpimui? 

             a); b); c); d).       



                a                          b           c                              d 

 

9. Kokia tai apykaklė? 
      a) šalinė; 

      b) su apvaliais kampais ir atskirai kirpta stove; 

      c) platėjanti į viršų; 

      d) plokščia. 

              

 

 

10. Kokia paveikslėlyje pavaizduota rankovė? 

     a) įsiūtinė; 

     b) reglano; 

     c) ištisinė (kimono); 

     d) kombinuota.  

 

 

  

 

 

11. Koks pateiktas drabužių siluetas? 

     a) tiesus; 

     b) prigludęs; 



     c) pusiau prigludęs; 

     d) trapecinis. 

 

12. Koks paveikslėlyje pateiktas drabužių siluetas: 

     a) tiesus; 

     b) prigludęs; 

     c) pusiau prigludęs; 

     d) trapecinis. 

                                                                                                                

13. Koks matavimas pažymėtas raide A ? 
     a) krūtinės apimtis; 

     b) liemens apimtis; 

     c )klubų apimtis; 

d) krūtinės plotis. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Išvardinkite kelnių kirptinių kraštų pavadinimus:                            

     a) a-viršutinis, b-vidurio, c-žingsnio, d-apačios, e-šoninis kraštas; 

     b) a-vidurio, b-viršutinis, c-žingsnio, d-apačios, e-šoninis kraštas; 

     c) a-žingsnio, b-kanto, c-vidurio, d-apačios, e-šoninis kraštas; 

     d) a-apačios, b-vidurio, c-vidinis, d-viršutinis, e-šoninis kraštas. 

 

15. Kuris iš duotų rankovės brėžinių yra naudojamas šios rankovės kirpimui?  

 

 



 

 

                            

                          a                                        b                                              c 

a); b); c. 

19. Kaip vadinamos detalės, pavaizduotos  piešinyje? 

 

 

 

                                

           

     

  

                        a                                           b 

a) a- sijono priekinė detalė, b- sijono užpakalinė detalė; 

b) a- kelnių užpakalinė detalė b- kelnių priekinė detalė; 

c) a- sijono užpakalinė detalė, b- sijono priekinė detalė.  

 

20. Kaip skirstomos rankovės pagal konstrukciją? 

     a) įsiutinės, ištisinės, su įdurais. 

     b) švarko, palaidinės, suknelės. 

     c) plačios, siauros, su raukiniais. 

     d) statytos, kimono, reglano. 

17. Kuris iš duotų priekio brėžinių yra naudojamas šios palaidinės kirpimui?  

 

 

 

 

 

 

                                      a                             b                                        c                                 d 

 



     a) 

     b) 

     c) 

     d) 

 

 18. Kas tai yra užsiūtė? 

       a) tai viršutinė sijono dalis nuo liemens linijos iki klubų, kuri prisiuvama ir užpeltakiuojama ant 

apatinės sijono dalies; 

       b) tai apatinė sijono dalis nuo apačios iki klubų, kuri prisiuvama ir užpeltakiuojama ant 

viršutinės  sijono dalies; 

      c) tai viršutinė sijono dalis virš liemens linijos; 

      d) tai apatinė sijono dalis žemiau klubų linijos. 

 

19. Pagal kokį pagrindinį figūros išmatavimo dydį parenkamos mot. palaidinės iškarpos iš “Burdos” 

žurnalo? 

     a) Kra; 

     b) La; 

     c) Kla; 

     d) Di. 

 

20. Pagal kokį pagrindinį figūros išmatavimo dydį parenkamos mot. sijono iškarpos iš “Burdos” 

žurnalo? 

     a) Kra; 

     b) La; 

     c) Kla; 

     d) Di. 

 

 

21.Kaip išdėstytos suknelės iškarpos ant audinio? 

    a) istrižai metmenų ir ataudų krypčiai; 

    b) lygiagrečiai metmenų krypčiai; 

    c) lygiagrečiai ataudų  krypčiai; 

    d) bet kaip. 

 

 

22.Koks platinimo būdas pritaikytas modeliuojant pateiktą sijono modelį? 

     a) atskirų dalių platinimas; 

     b) lygiagretus platinimas; 

     c) tolygus platinimas; 



     d) krašto platinimas. 

 

 
 

23. Koks platinimo būdas pritaikytas modeliuojant pateiktą sijono modelį? 

   a) kūgiškas platinimas; 

    b) lygiagretus platinimas; 

   c) tolygus platinimas; 

   d) krašto platinimas. 

 

 

24.Kelių siūlių sijonas, jei priekis ir nugara vienodi? 

      a) šešiasiūlis; 

      b) dvisiūlis; 

     c) trisiūlis; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

 

 25. Kaip matuojamas sijonų ir kelnių ilgis? 

     a) nuo liemens per prieki iki norimo ilgio; 

     b) iš nugaros puses nuo liemens iki norimo ilgio; 



     c) nuo liemens per šoną iki norimo ilgio; 

     d) matuojama ir per šoną, ir per priekį. 

DEKORATYVUSIS SIUVIMAS. Kompetencija 1.1.; 2.1.; 2.2. 

 

1. Kaip tvirtinamas apdailos peltakis siuvant pagal uždarą kontūrą? 

     a) netvirtinamas; 

     b) trimis grįžtamaisiais peltakiais; 

     c) peltakių galai turi užeiti vienas ant kito 15-20 mm.; 

     d) surišamas. 

 

2. Ką daryti, jei nežinoma audinio lyginimo temperatūra? 

     a) pradedama lyginti nuo aukščiausios temperatūros; 

     b) pradedama lyginti nuo žemiausios temperatūros; 

     c) lyginimo temperatūra nesvarbi; 

     d) audinys nelyginamas. 

 

3. Kokia kopijavimo dygsnio paskirtis? 

    a) laikinai perkelti reikiamus kontūrus nuo vienos detalės ant kitos; 

    b) laikinai palenkti gaminio apačią;. 

    c) nuolatinai apsiūlėti prakirptus kilpos kraštus; 

    d) įdaigstyti detalę į ovalų kontūrą. 

 

4. Kaip suraukiami raukinukai? 

     a) vienu grandininio dygsnio peltakiu; 

     b) zigzaginiu dygsniu; 

     c) dviem lygiagrečiais šaudyklinio dygsnio peltakiais; 

     d) apsiūlėjimo peltakiu. 

 

5. Kaip atpažinti grandininio dygsnio peltakį? 

    a) peltakis labai elastingas, iš viršaus atrodo kaip šaudyklinis peltakis, iš apačios lyg grandinėlė; 

    b) peltakis iš viršaus ir iš apačios atrodo vienodai, kaip brūkšninė linija; 

    c) peltakis iš viršaus ir iš apačios atrodo vienodai, išsidėstęs zigzagu; 

    d) peltakis skirtas detalių kraštų apsiūlėjimui. 

 

6. Ką nurodo adatos numeris?  

     a) strypelio skersmenį šimtosiomis milimetro dalimis; 

     b) storgalio storį milimetrais;  

     c) smaigalio užsmailinimo kampą; 

     d) adatos ilgį centrimetrais. 

 

7. Ką vadiname peltakiu siuvime? 

     a) pasikartojantis elementas tarp dviejų adatos dūrių; 

     b) eilė nuoseklių dygsnių; 

     c) kelių medžiagos sluoksnių sujungimas; 

     d) atstumas nuo eilės dygsnių iki siūlės krašto. 

 

8. Kodėl medžiagas patartina lyginti iš išvirkščiosios pusės? 

    a) kad nepersikreiptų raštas;  



    b) kad neišsitampytų kraštai; 

    c) kad neblizgėtų geroji pusė; 

    d) kad geriau matytųsi lyginimo kokybė. 

 

9. Kaip skirstomos mašininės siūlės? 

    a) jungiamosios, kraštų apdorojimo (kraštinės), apdailos; 

    b)  susiūtinės, klijuotinės, suvirinimo; 

    c)  į įvairius mašininius peltakius. 

 

 

10. Kuri siūlė yra palenkiamoji? 

      a) 

      b) 

      c) 

      d) 

  

11. Kokia siūlė aprašyta: detalės sudedamos gerosiomis pusėmis į vidų, kraštai sutapdinami,     

susiuvami 1,0 sm atstumu nuo krašto? 

     a) baltininė;  

     b) susiūtinė;  

     c) apsiūtinė;  

     d) dviguba. 

 

12. Kokie yra pagrindiniai šaudyklinio dygsnio  mašinos  mechanizmai ? 

      a) adatos, šaudyklės, siūlvedžio, medžiagos stūmimo, prispaudimo kojelės;  

       b) adatos, kilpiklio, medžiagos stūmimo, prispaudimo kojelės;  

       c) adatos, šaudyklės, kilpiklio, siūlvedžio;  

      d) adatos, šaudyklės, kilpiklio, medžiagos stūmimo, prispaudimo kojelės. 

 

13.Kokia šaudyklės paskirtis? 

      a) paduoti siūlą adatai; 

      b) perpinti viršutinį ir apatinį siūlą, sudarant šaudyklinį dygsnį; 

      c) perstumti audinį per dygsnio ilgį. 

 

14. Kaip  veriamas siūlas į adatą? 

      a) iš kairės nuo siuvėjo;  

      b) iš dešinės nuo siuvėjo; 

      c) iš adatos ilgojo griovelio pusės; 

      d) iš adatos mažojo griovelio pusės. 

15. Kokios siūlo trūkimo priežastys? 

      a) per didelis siūlo įtempimas, bloga siūlo kokybė, neteisingai įverti siūlai; 

      b) bloga siūlų kokybė, nesutepta siuvimo mašina; 

      c) aštrūs detalių kraštai; 

      d) per ilga adata.  

                 

 
 

 
a  



16. Kokią mašiną vadiname pusautomačiu? 

      a) jei kartojant operaciją reikalingas darbininkas; 

      b) jei kartojat operaciją darbininkas nereikalingas; 

      c) tai mašina, kuri automatiškai pereina prie pasikartojančių operacijų; 

      d) tai mašina, kurios darbe dalyvauja vienas ar daugiau darbininkų. 

 

17. Kokius reikalavimus turi atitikti dekoratyvusis dirbinys? 

      a) paskirties, medžiagos, konstrukcijos, išvaizdos; 

      b) storio, pločio, ilgio, masės; 

      c) šilumines ir sorbcines savybes; 

      d) atsparumą dėvėjimuisi. 

   

18. Kuo remtis komponuojant dakoratyvųjį siuvinėjimo dirbinį? 

      a) lietuvių liaudies tradiciniais ornamentų elemantais ir raštais; 

      b) rusų liaudies tradiciniais ornamentų elemantais ir raštais; 

      c) latvių liaudies tradiciniais ornamentų elemantais ir raštais; 

      d) lietuvių arba kitų tautų tradiciniais ornamentų elemantais ir raštais. 

 

AUDIMAS IR RIŠIMAS. Kompetencija 1.2; 2.6 

1.   Kokie siūlai naudojami rišant siūlą? 1.2. 

a)   neaustiniai; 

b)   ploni šilkiniai, kaproniniai, medvilniniai siūlai; 

c)   daigstymo siūlai; 

d)   pluoštas. 

 

2.   Kas sudaro pinikų technikos pagrindą? 2.6. 

a)   kutų rišimas; 

b)   pintos juostos; 

c)   mazgelių rišimas; 

d)   pynelių nėrimas. 

 

3.   Kaip vadinamas siūlas, kuriuo rišamas mazgas? 2.6. 

a)   laikomuoju; 

b)   pagrindiniu; 

c)   pinamuoju; 

d)   virveliniu. 

4.   Trys virvelės yra laikančiosios. Ant jų formuojasi mazgas. Pradžioje iš ketvirtosios virvelės 

padaroma kilpa. Po to ši kilpa apsukama taip, kad jos beveik nesimatytų. Apačioje virvelės galas yra 

užtvirtinamas perkišant jį per kilpos apačią. Koks tai rišimo mazgas? 2.6. 

a)   plokščiais mazgas; 

b)   kiniškas mazgas; 

c)   jūreiviškas mazgas; 

d)   suktasis mazgas. 

 

5. Kuris mazgas dažniausiai rišamas iš vienos virvelės? 2.6. 

a) slovakiškas mazgas; 

b) kiniškas mazgas; 

c) paprastasis mazgas; 

d) plokščiasis mazgas.  

 

6. Kokie įrankiai ir priemonės reikalingi gobeleno audimui? 2.3.; 2.1. 



a) šaudyklė, peiliukai; 

b) siūlai, piešinys, rėmas, lentelė; 

c) virbalai, muilas, kreida; 

d) erdvės tarp metmenų siūlų, paskirstytų į viršutinę ir apatinę plokštumos. 

 

7. Ką vadiname žiotimis, audžiant rankiniu būdu? 2.3. 

a) metmenų ir ataudų visuma; 

b) šaudyklės išpjova; 

c) pervertas ataudų siūlas; 

d) erdvės tarp metmenų siūlas, paskirstytų į viršutinę ir apatinę plokštumas. 

 

8. Kaip audžiant ant rėmo yra pritvirtinami metmenys? 2.3. 

a) jie ištempiami  ant rėmo viršaus ir apačios sukaltų vinučių; 

b) apvyniojami aplink rėmą; 

c) suvyniojami i šaudyklę; 

d) kiekvienas siūlas atskirai rišamas ant skersinio. 

 

9. Ką reikia atlikti, kad audžiant audinį, jis būtų lygus vienodo tankumo? 2.3. 

a) tvirtai prispausti (primušti) audinį, vieną ataudų siūlą prie kito; 

b) gerai įtempti metmenis; 

c) naudoti storus siūlus; 

d) pasirinkti lengvą raštą. 

 

10. Kokia adata naudojama rankiniam audimui ant apvalaus pagrindo? 2.3. 

a) speciali adata su išlenktu galu; 

b) ilga adata; 

c) stora adata; 

d) dvi adatos. 

 

11. Kam reikalinga šaudyklė, audžiant ant rėmų rankiniu būdų? 2.3.  

a) metmenų perpynimui;  

b) vyniojami ataudų siūlai; 

c) kad prilaikytų audimo rėmuose esančias vinutes; 

d) metmenų pakėlimui. 

 

12. Kokie rankdarbiai audžiami, naudojant gobeleno audimo techeniką? 2.3. 

a) rankšluoščiai; 

b) nosinės; 

c) audžiami kilimai, kilimėliai, diržai, pagalvėlės; 

d) juostos. 

 

13. Kaip skirstomos juostos? 2.3. 

a) vytinės, pintinės, austinės; 

b) siūtinės, megztinės; 

c) rištinės, siūtinės; 

d) austinės, siūtinės. 

 

14. Kurių juostų gamybai nereikalingas audimo rėmas, staklės? 2.3. 

a) rinktinėmis; 

b) pintinėmis;  

c) vytinėmis; 



d) austinėmis. 

 

15. Kaip vadinamas mažiausias pasikartojantis audinio pynimo rašto elementas? 2.3. 

a) pynimo perdanga; 

b) pynimas; 

c) pynimo raportas; 

d) pagrindinis  pynimas. 

 

SIUVINĖJIMAS. Kompetencija 2.4 

1. Kur naudojamas lygusis siuvinėjimas? 2.4. 

a) kaip susiuvamoji siūlė; 

b) labai elastingas, todėl juo galima gražiai papuošti trikotažą; 

c) adinukės, rišeljė siuvinėjimo technikose, siuvinėjant spalvotais siūlais; 

d) siuvinėjant kryželiu. 

 

2. Kuris kilpinis dygsnys? 2.4. 

 

a) a; 

b) d; 

c) b; 

d) c. 

 

3. Koks siuvinėjimas pavaizduotas paveikslėlyje? 2.4. 

 



a) lygusis;  

b) eglutės;  

c) grandinėlės;  

d) pintinis.  

 

4. Koks siuvinėjimo būdas pavaizduotas paveikslėliuose? 2.4. 

 

  

a) lygusis dygsnis;  

b) peltakiavimas;  

c) kryželiu dygsnis;  

d) grandinėlės dygsnis.  

 

5. Ką reiškia “peltakis” siuvinėjime? 2.4. 

a) įvairios ažūrinės siūlės;  

b) reljefinis siuvinėjimas;  

c) spalvotas siuvinėjimas;  

d) pumpurėlių dygsniai.  

6. Kokie audiniai tinka peltakiavimui?  

a) labai tankūs audiniai;  

b) lininiai, medvilniniai audiniai, kurių matmenų bei ataudų siūlai yra vienodo sorio, vienodai 

persipynę;  

c) sintetiniai audiniai;  

d) ornamentuoti spalvoti audiniai.  

 

7. Kokiam siuvinėjimui naudojama speciali medžiaga “kanva”? 

a) siuvinėjant lygiuoju siuvinėjimu;  



b) siuvinėjant kilpiniu dygsniu;  

c) siuvinėjant paltakiais; 

d) siuvinėjant kryželiu. 

  

8. Kas yra adinukė? 2.4. 

a) kai dygsniai guli lygiagrečiai vieni prie kitų, sudarydami lygų paviršių; 

b) kai siuvama iš kairės pusės į dešinę 45 laipsnių kampu; 

c) siūlės gaunamos audinyje ištraukiant viena kryptimi einančius siūlus; 

d) vienspalvio siūvinėjimo būdas, kurį sudaro mažesnių ir didesnių skylučių kauraraščio bei jas 

supančių lapelių ir šakelių kompozicijos. 

 

9. Kas yra aplikacija? 2.4. 

a) vienspalvio siuvinėjimo būdas, kurį sudaro mažensių ir didesnių skylučių kauraraščio bei jas 

supančių lapelių ir šakelių kompozicijos; 

b) dekoratyvinio siuvinėjimo būdas, kai siuvinėjamą raštą sudaro įvairių spalvų ir faktūrų 

audinių skiautelės, dekoratyviniais dygsniais prisiūtos prie audinio; 

c) įvairios ažiūrinės siūlės; 

d) siuvinėjimo technika. 

 

10. Kam reikalingas lankelis? 2.4. 

a) skylutėms pradurti siuvinėjant; 

b) audiniui ištempti siuvinėjant; 

c) kad neslystų audinys; 

d) kad neįsidurtumėte su adata. 

 

11. Kaip siuvinėjamas bulgariškas kryželis? 2.4. 

a) ant vienpusio kryželio dar išsiuvamas „pliusas“; 

b) zigzaginiu dygsniu; 

c) siūlas apvyniojamas prie pat audinio aplink adatą kelis kartus; 

d) siuvinėjama lygiaisiais dygsniais. 

 

12. Kuo skiriasi vienpusis kryželis nuo dvipusio kryželio? 2.4. 



a) siuvinėjimo kryptimi; 

b) siuvinėjant dvipusiu kryželiu, kryželio abi pusės vienodos, o vienpusiu – kryželis vienoje 

audinio pusėje; 

c) kryželio dydžiu; 

d) vienpusio kryželio dygsneliai pasvirę, o dvipusio – stati. 

SPECIALIZACIJA.  

Kostiumo dekoravimas. Kompetencija 1.1; 1.2 

1.Kokia rankdarbio komponavimo seka? 

      a) užduotis, idėjų ieškojimas, detalizavimas; 

      b) kūrybos procesas, idėjų ieškojimas; 

      c) detalizavimas, kūrybos procesas; 

      d) nebūtinai laikytis nuoseklumo. 

 

2. Kas tai yra avalonas? 

     a) vandenyje tirpi medžiaga, kuri naudojama kaip pagrindas siuvant ar siuvinėjant rankdarbį; 

      b) vandens nesugerianti medžiaga, kuri naudojama kaip pagrindas siuvant ar siuvinėjant 

rankdarbį; 

      c) tekstiliniai klijai. 

 

3. Kokių priemonių reikia netradiciniam ažūrui pagaminti, naudojant vandenyje tirpią plėvelę? 

      a) vandenyje tirpios plėvelės, įvairios faktūros siūlų, skiautelių, siuvimo siūlų, tekstilinių klijų, 

siuvimo mašinos; 

      b) įvairios faktūros siūlų, skiautelių, siuvimo siūlų, tekstilinių klijų, siuvimo mašinos; 

      c) mezgimo siūlų, skiautelių, siuvimo siūlų, tekstilinių klijų, siuvimo mašinos; 

      d) medžiagos, siūlų, siuvimo mašinos. 

 

4. Kokia netradicinio ažūro gaminimo eiga, naudojant vandenyje tirpią plėvelę? 

     a) ant pagrindui skirtos plėvelės dalies sudėliojami siūlai, užpurškiami klijai, uždengiama kita 

plėvelės dalis, susiuvama, ištirpinama plėvelė, džiovinama; 

     b) sudėliojami siūlai, užpurškiami klijai, susiuvama, ištirpinami klijai; 

     c) ant plėvelės sudėliojami siūlai,  ištirpinama plėvelė ir rankdarbis džiovinamas. 

 

5.Kaip prisiūti juosteles „Rąstinės trobelės“ tipo skiautinyje? 

     a) juostelės siuvamos aplink vidurinę skiautę; 

     b) siuvama eilės tvarka; 

     c) siuvama ant tvirto pagrindo; 

     d) prisiuvama bet kaip. 

 

6. Kokias aplikacijų kompozicijas rinktis pradedančiam aplikuotojui? 

     a) rinktis tiesių linijų ar nedidelių vingių kompozicijas, sudarytas iš nedidelio skaičiaus stambių 

arba vidutinio dydžio skiaučių; 

    b) kompozicijas rinktis, kurios sudarytos iš didelio skaičiaus smulkių skiaučių; 

    c) rinktis  smulkių linijų kompozicijas; 

    d) rinktis bet kokias skiauteles. 

 

7. Kaip puošti plonus audinius? 



    a) vientisais, nėrinių ir tinklelių aplikacijų motyvais; 

    b) tai nemadinga; 

    c) šie audiniai ir taip puošnūs. 

 

8. Kokiu būdu raštas gali būti pažymimas ant kimštinių rankdarbių? 

     a) naudojant lekalus; 

     b) trafaretus; 

     c) siuvėjų kalkę; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

9.Kokių priemonių reikia siuvinėtai segei ant tirpios plėvelės? 

    a) vandenyje tirpi plėvelė, siuvinėjimo lankas, viskoziniai ir metalizuoti siūlai, siauros juostelės, 

saga; 

    b) siuvinėjimo lankas, viskoziniai ir metalizuoti siūlai, siauros juostelės, saga; 

    c) įvairūs siūlai, siuvinėjimo lankas, siauros juostelės, saga; 

    d) siuvinėjimo lankas, siauros juostelės, saga. 

 

10.Kokių rūšių būna siuvinių puošmenos? 

     a) puošmenos pritvirtintos prie pagalbinės juostelės ir plokščios; 

     b) įvairūs nėriniai, virvutės, 

     c) kuteliai; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

11.Kas tai yra aplikacija? 

     a) tai dekoravimo technika, kai iš audinio iškirpti ornamentai prisiuvami prie audinio pagrindo; 

     b) tai pats paprasčiausias pilnojo siuvinėjimo būdas; 

     c) tai viso rašto kontūro užpildymas tiesiais ir įstrižais dygsniais spalvotais siūlais; 

     d) tai toks siuvinėjimo būdas, kai skaičiuojami audinio siūlai. 

 

12.Kokie yra populiariausi mezginių puošybos karoliukais būdai? 

      a) karoliukai užverti  ant nukeltų akių arba įmegzti į ripso raštą; 

      b) karoliukais puoštas mezginys nemadingas; 

      c) prisiuvant karoliuką. 

 

13.Kokie gali būti mezginių puošybos būdai? 

     a) siuvinėjimas, puošyba karoliukais, dantytai megzti krašteliai; 

     b) prisegant sagę; 

     c) prisiuvant kišenę. 

 

14.Kokiais būdais galima atlikti rankdarbių kraštų apdailą? 

     a) atsiuvant, peltakiuojant, darant kutus, apneriant; 

     b) vienlinka arba dvilinka palanka, palanka au apsiuvu; 

     c) kraštą apsiūti tiesia arba įstriža juostele; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

15.Kaip gali būti tvirtinami karoliukai? 

     a) tvirtinami atskirai arba didesni karoliukai pritvirtinti mažesniais karoliukais; 

     b) karoliukai suveriami ant siūlo ir jis tvirtinamas prie audinio mažais dygsneliais; 

     c) abu siūlo su karoliukais galai tvirtinami toje pačioje vietoje; 

     d) a,b,c atsakymai teisingi.  

 



16. Kaip gali būti tvirtinami žvyneliai? 

      a) prisiūti taip, kad vienas užeitų ant kito ir visai paslėptų siūlą; 

      b) plonu šilkiniu siūlu pritvirtinti vienu ar dviem dygsneliais; 

      c) žvyneliai tvirtinami mažu tos pačios spalvos karoliuku; 

     d) a,b,c atsakymai teisingi.  

 

17.Kas tai yra sutažas? 

     a) plokščia plona medvilninė virvelė, apvyta šilku; 

      b) storas siūlas; 

      c) vilnonis siūlas. 

 

18. Kokiais siūlais siuvami fasoniniai peltakai? 

      a) vienu storu ir vienu plonu siūlu; 

      b) siūlų storis neturi reikšmės; 

       c) abu siūlai t.b. ploni. 

 

19.Kas tai yra apdailos apvadas (kantas)? 

      a) išilgai per pusę sulenkta įstriža apdailinio audinio juostelė; 

      b) storas audinys; 

      c) plonas audinys; 

      d) vilnonis audinys. 

 

20.Koks klasikinis puošybinių siūlyčių plotis? 

      a) 1-3 mm.; 

       b) 10-15 mm.; 

       c) 15-20 mm.; 

       d) 20mm. 

 

21. Kur galima pritaikyti lygiojo siuvinėjimo trikampį? 

       a) klosčių, kišenių sutvirtinimui ir papuošimui; 

       b) rūbų papuošimui; 

       c) prakirpimams paslėpti; 

       d) visi atsakymai teisingi. 

 

22.Iš ko gaminamos kabančios kilpos? 

       a) iš audinio arba siūlų; 

       b) kilpos įsiuvamos zigzagu; 

       c) tik iš siūlų; 

       d) tik iš audinio. 

 

23. Kokio dydžio iškerpamas apskritimas sagos aptraukimui? 

      a) t.b. du kartus didesnis už sagos skersmenį; 

      b) t.b. sagos skersmens; 

      c) trigubam sagos skersmeniui; 

     d) kerpama sagos dydžio. 

 

24.Kaip kerpamas diržas iš audinio? 

      a) dvigubo diržo pločio juostelė su siūlės 1 cm. užlaida; 

      b) naudojama speciali juosta; 

      c) diržas iš audinio negali būti; 

      d) diržą geriausia gaminti iš odos. 



 

25. Kas tai yra eskizas? 

      a) paprastas ir greitas būsimo dirbinio piešinys; 

      b) tikslus dirbinio atvaizdas plokštumoje; 

      c) pagrindinis brėžinys. 

 

26.Kokios gali būti reklamos priemonės? 

      a) stendai, lankstinukai; 

      b) stovai, skrajutės; 

     c) kalendoriai, plakatai; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

27. Ko siekiama pristatant gaminį parodoje? 

     a) patraukti pirkėjų, parodos lankytojų dėmesį; 

     b) sužadinti norą įsigyti prekę; 

     c) skatinti pirkti prekę; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

28.Ką reiškia terminas „pakuotė“? 

     a) trumpalaikis dirbinio apdaras; 

     b) tvarkingai dėstyti, rišti vynioti daiktus; 

     c) ekologiškos medžiagos. 

 

29. Kokį pagrindą rinktis sagei iš karoliukų? 

     a) veltinio gabalėlį; 

     b) lininę skiautelę; 

     c) medvilninę skiautelę. 

 

30. Kaip džiovinti skiautinius? 

     a) džiovinti paklotus; 

     b) džiovinti pakabintus; 

     c) visi atsakymai teisingi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTINĖS UŽDUOTYS 
 

I. UŽDUOTIS (I variantas): vadovaujantis, pateiktomis techninėmis sąlygomis, pasiūti 

pirkinių maišelį. 

TECHNINĖS SĄLYGOS 

Gaminio pavadinimas: pirkinių maišelis 

I. Siuvinio piešinys 

 

II. Siuvinio  aprašymas 

Tai daugkartinio naudojimo pirkinių maišelis. Jis  siuvamas iš sintetinės, drėgmę 

nepraleidžiančios medžiagos. Detalės sujungiamos tiesiasiūle šaudyklinio dygsnio mašina ir 

apmėtomos; kirptiniai kraštai apmėtomi ir nupeltakiuojami, palenkus juos į išvirkščią gaminio pusę. 

III. Rekomenduojamų medžiagų, priemonių ir darbo įrankių sąrašas 

1. Sintetinė, drėgmę sulaikanti medžiaga.  

2. Siuvimo siūlai. 

3. Liniuotė. 

4. Adatėlės, kreida. 

5. Žirklės. 

6. Rankinės adatos. 

7. Tiesiasiūlė šaudyklinio dygsnio siuvimo mašina. 

8. Trisiūlė grandininio dygsnio kraštų apsiūlėjimo mašina (overlokas). 

9. Lyginimo sistema, laidynė (lygintuvas). 

 

V. Techniniai gaminio siuvimo reikalavimai 



1. Gaminio siuvimui naudojamos tiesiasiūlės šaudyklinio dygsnio siuvimo ir grandininio dygsnio 

kraštų apsiūlėjimo mašinos; 

2. Jungiamųjų siūlių plotis – 10 mm; 

3. Kirptinių kraštų palenkimas – 5 – 7 mm; 

4. Palenkiamųjų siūlių plotis (apdailos peltakiai) - 1- 2 mm; 

5. Pasiūto maišelio 

-  plotis – 490 mm; 

- aukštis – 600 mm (iki rankenų viršaus) 

 

II.UŽDUOTIS: vadovaujantis pateiktomis techninėmis sąlygomis, išsikirpti maišelio detales, pasiūti 

maišelį ir jį dekoruoti aplikacija. 

TECHNINĖS SĄLYGOS 

Gaminio pavadinimas: “Aplikacija dekoruotas  maišelis” 

I. Gaminio  bendras vaizdas 

 

 
 

II.Modelio aprašymas 

 

Maišelis pasiūtas su rankenėlėmis ir  dekoruotas aplikacija.  

Maišelis siuvamas iš lininio audinio.   

III.Maišelio detalių sąrašas 

 

1.Pagrindinė maišelio detalė – 1 vnt.  

2.Rankenėlės detalė – 2 vnt. 

3.Aplikacijos detalė – 3 vnt. 

IV. Maišelio kirpinio matmenys 

1. Maišelio pagrindinės detalės ilgis – 80 cm, plotis – 32 cm. 

2.Rankenėlės ilgis – 32 cm, plotis – 6 cm. 

 
 



V. Rekomenduojamų medžiagų, priemonių ir darbo įrankių sąrašas 

 

1. Lininis audinys. 

2. Siuvimo siūlai.  

3. Liniuotė. 

4. Kreida. 

5. Žirklės. 

6. Rankinės adatos. 

7. Universali siuvimo mašina. 

8. Siuvimo- apmėtymo mašina. 

9. Laidynė (lygintuvas). 

 

VI. Techniniai gaminio siuvimo reikalavimai 

 

1. Gaminys siuvamas universalia ir siuvimo- apmėtymo mašinomis. 

2. Maišelio rankenėlių paruošimas: užlenkite į vidų 1 cm. ir užlyginkite vieną, paskui kitą kraštą, 

sulenkite juostą išilgai pusiau, nulyginkite. Nusiuvame 0,1-0,2  cm. atstumu nuo krašto universalia 

siuvimo mašina abu juostelės kraštus. 

3. Maišelio kirpinį perlenkiame pusiau gerąją puse į vidų. Šonus susiuvame universalia siuvimo mašina 

1 cm. pločio siūle, siūlę apmėtome siuvimo – apmėtymo mašina. 

4. Kad maišelio dugnas būtų plokščias, reikia nusiūti jo kampus. Maišelio dugno kampą sulenkite taip, 

kad šoninės siūlės sutaptų su dugno lenkimo linija, susmeikite smeigtukais, atmatuokite nuo kampo 4 

cm, nusiūkite universalias siuvimo mašina. Tą patį padarykite su kitu maišelio kampu. 

5. Išverskite maišelį ir nusiūkite peltakius 0,1- 0,2 cm. atstumu nuo lenkimo (maišelio formai suteikti): 

po du abiejuose maišelio šonuose ir du maišelio dugne.  

6. Maišelio viršutinį kraštą užlenkite į vidų 1 cm ir užlyginkite lygintuvu, tada dar kartą užlenkite 2 cm. 

ir vėl užlyginkite. Perlenkite maišelį išilgai pusiau ir kreidele pažymėkite vidurį. Atmatuokite nuo 

vidurio 6 cm į vieną ir į kitą pusę, pažymėkite tą vietą. Pridėkite ties žyma rankeną, pakiškite ją 1 cm 

po užlenktu kraštu. Nusiūkite pagal kraštą 0,1-0,2 cm. Rankenėles užlenkite į maišelio kraštą ir 

universalia mašiną nusiūkite 0,1-0,2 cm. atstumu nuo lenkto krašto. 

7. Skersai maišelio rankiniais dygsniais pritvirtinkite iš anksto pagamintos aplikacijos detales.   

8. Pasiūto maišelio išmatavimai: 

- plotis 30 cm. 

- gylis 37 cm. 

- rankenos ilgis – 26 cm. 

- rankenos plotis – 2 cm. 

  

 

 

 

 

 

 



III.UŽDUOTIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.UŽDUOTIS: vadovaujantis pateiktomis techninėmis sąlygomis, pasiūti prijuostę. 

TECHNINĖS SĄLYGOS 

Gaminio pavadinimas: Prijuostė 

I.Gaminio schema 

 
 

II. Modelio aprašymas 

Prijuostė – daugkartinio naudojimo, siuvama iš audinio. 

Prijuostės šoniniai lenkti kraštai apsiuvami apsiuvais. Prijuostės ilgis ir apimtis reguliuojama 

įveriamu diržu.  

III. Prijuostės detalės 

 

   Prijuostės kirpiniai: 

1. Pagrindinė prijuostės detalė – 1 vnt. 

2. Stačiakampė kišenės detalė – 1 vnt. 

3. Apsiuvo detalė – 2 vnt. 

4. Pakabos detalė– 1 vnt. 

5. Diržo detalė  – 1 vnt. 

 

IV. Rekomenduojamų priemonių ir darbo įrankių sąrašas 

1. Siuvimo siūlai.  

2. Liniuotė. 

3. Pagalbinis lekalas kišenės vietai pažymėti. 



4. Kreida. 

5. Žirklės. 

6. Rankinės adatos, smeigtukai. 

7. Tiesiasiūlė šaudyklinio dygsnio siuvimo mašina. 

8. Ketursiūlė grandininio dygsnio kraštų apsiūlėjimo mašina (overlokas).  

9. Laidynė (lygintuvas). 

 

V. Techniniai gaminio siuvimo reikalavimai 

 

1. Gaminys siuvamas tiesiasiūle šaudyklinio dygsnio siuvimo mašina, kraštai apmėtomi ketursiūliu 

grandininio dygsnio kraštų apsiūlėjimo mašina. 

2. Kišenės paruošimas ir prisiuvimas. 

Kišenės viršutinis kraštas paklijuojamas ir apmėtomas. Apmėtomi apatinis ir šoniniai kraštai. 

Viršutinio krašto užlaida užlenkiama į detalės gerąją pusę pagal įkirpius. Nusiuvami kišenės šoniniai 

kraštai 0,7- 1,0 cm. pločio peltakiu. Kampai iškerpami ir išverčiami. Pagal viršutinį kraštą 

nusiuvamas 2,0 cm. pločio peltakis. Kišenės apačia ir šoniniai kraštai palenkiami 1,0 cm. ir uždėtine 

siūle pagal pažymėtą vietą prisiuvami 0,2 - 0,3 cm. pločio peltakiu. Nuo kišenės vidurio į abi puses 

nusiuvami du peltakiai. Atstumas tarp peltakių 0,5 - 0,7 cm.  

3. Pakabos detalė sulenkiama per pusę, įlenkiant jos kraštus 0,5 cm. Peltakiuojama 0,2 cm. pločiu 

nuo krašto. 

4. Prijuostės prieširdės užlaida užlenkiama į detalės išvirkščiąją pusę pagal įkirpius. Pagal pažymėtas 

vietas pakabos galai 1 cm. pakišami po palenkimo. Peltakiuojama 2,0 cm. pločiu nuo lenkto 

viršutinio krašto. 

5. Prijuostės šoniniai kraštai ir apačia užlenkiami: 0,5 cm., o po to  1,2 cm. ir atsiuvami 1,0 cm. 

pločio peltakiu. 

6. Apsiuvų galai apmėtomi ir juos 0,5 cm. palenkus, nusiuvamas 0,3 cm. peltakis. Apsiuvų 

prisiuvimo plotis 0,5 – 0,7 cm. Laisvasis apsiuvo kraštas palenkiamas 0,5 -07 cm. ir prisiuvamas 0,1 

– 0,2  cm. pločiu.  

7. Diržas perlenkiamas pusiau išilgai gerąja puse į vidų. Susiuvama 0,5 - 0,7 cm. pločio siūle, 

paliekant 5 cm. angą išvertimui. Kampai iškerpami, diržas išverčiamas. Nupeltakiuojama 0,2 – 0,3 

cm. atstumu nuo krašto. 

8. Pasiūtos kišenės plotis – 28 cm., gylis – 18 cm. 

9. Pasiūto diržo plotis – 4,0 cm., ilgis – 251,0 cm. 

10. Pasiūtos pakabos plotis 0,7 cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.UŽDUOTIS: vadovaujantis pateiktomis techninėmis sąlygomis, iškirpti servetėlės detalę, apsiūti 

kraštus ir ją dekoruoti trafaretine batika. 

TECHNINĖS SĄLYGOS 

Gaminio pavadinimas: “Lininė, dekoruota servetėlė” 

I. Gaminio  bendras vaizdas 

 

 

 
 

II.Modelio aprašymas 

 

Servetėlės kraštai  atsiuvami universalia mašina  ir  dekoruota trafaretine batika.  

Servetėlė siuvama iš lininio audinio.   

 

III. Servetėlės kirpinio matmenys 

 

1. Servetėlės ilgis – ………… cm, plotis – ……….. cm. 

 

IV. Rekomenduojamų medžiagų, priemonių ir darbo įrankių sąrašas 

 

1. Lininis audinys. 

2. Siuvimo siūlai.  

3. Liniuotė. 

4. Kreida. 

5. Žirklės. 

6. Rankinės adatos, smeigtukai. 

7. Universali siuvimo mašina. 

8. Laidynė (lygintuvas). 

 

V. Techniniai gaminio siuvimo reikalavimai 

 

1.Gaminys siuvamas universalia siuvimo  mašina. 

2.Servetėlės kampų apdorojimas:  

a) užlenkite visus servetėlės kraštelius 1 cm. ir gerai užlyginkite, tada užlenkite antrą kartą 2,0 

cm. ir vėl užlyginkite. 



 
 

 

b) Užlenkite kraštelį įstrižai ties ta vieta, kur susikerta antrosios linijos, užlyginkite. 

 

c) Sulenkite kamputį taip, kad gerosios pusės liestųsi, o įstriža linija padalintų pusiau ir sutaptų. 

Kraštelius vieną kartą palenkite. Susiūkite per įstrižą liniją  (peltakio vietą nurodyta rodykle). 

Tokiu būdų apdorokite  ir  likusius servetėlės kampus. 

 



d) Ties susiūta linija nukirpkite medžiagos perteklių, tada išverskite kampuką ir gerai 

užlyginkite.  

 

3.Apsiūti servetėlės kraštelius iš blogosios pusės 0,1-0,2 cm. atstumu nuo lenkto krašto. 

4.Pasiūtos servetėlės išmatavimai:  

           - plotis -……. cm. 

           - ilgis –  ….. cm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTO ATSAKYMAI 

 

Ekonomikos ir verslo pagrindai 

 

1-B; 2-C; 3-A; 4-D; 5-C; 6-A; 7-B; 8-A; 9-A; 10-B 

 

 

Darbuotojų sauga ir sveikata 

1-A; 2-C; 3-C; 4-B 

 

Kompozicijos pagrindai 

2-C; 3-A; 4-A; 5-D; 6-A; 7-A; 8-A; 9-C; 10-B; 11-D; 12- C 

Dekoratyvusis audinių dažymas 

1-C; 2-A; 3-A; 4-A; 5-C; 6-D 

Dekoratyvusis siuvimas.  

1-C; 2-B; 3-A; 4-C; 5-A; 6-A; 7-B; 8-C; 9-A; 10-B; 11-B; 12-A; 13-B; 14-C; 15-A; 16-A; 17-A; 

18-D 

Juosmeninių drabužių siuvimas 

1-C; 2-D; 3-D; 4-A; 5-A; 6-B; 7-D; 8-B; 9-B; 10-A; 11-C; 12-A; 13-A; 14-B; 15-B; 16-C;  

17-C; 18-C; 19-B; 20-B; 21-C; 22-B; 23-C; 24-C 

Drabužių modeliavimas 

1-C; 2-B; 3-D; 4-A; 5-A; 6-C; 7-A; 8-A; 9-D; 10-A; 11-A; 12-D; 13-A; 14-A; 15-C; 16-C;  

17-D; 18-C; 19-A; 20-A; 21-C; 22-A; 23-B; 24-A; 25-A; 26-C 

 

Audimas ir rišimas. 

1-B; 2-C; 3-C; 4-A; 5-C; 6-B; 7-D; 8-B; 9-A; 10-A; 11-B; 12-C; 13-A; 14-C; 15-C 

Siuvinėjimas 

1-C; 2-A; 3-B; 4-B; 5-A; 6-B; 7-D; 8-D; 9-B; 10-B; 11-A; 12-B; 13 

 

Specializacija.  

Drabužių dekoravimas. Kompetencija 1.1; 1.2 

 

1-A; 2-A; 3-A; 4-A; 5-A; 6-A; 7-A; 8-D; 9-A; 10-D; 11-A; 12-A; 13-A; 14-D; 15-D; 16-D; 17-A; 

18-A; 19-A; 20-A; 21-D; 22-A; 23-A; 24-A; 25-A; 26-D; 27-D; 28-A; 29-A; 30-A 

 



 

 

PRAKTINĖS UŽDUOTIES VERTINIMAS 

Prijuostės vertinimas 
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Eil. 
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ncijos 
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Paruošiamieji darbai 
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1.  2.4. 

Sukirpti 

drabužį. 

 

Prijuostė  ir jos pagalbinės detalės (kišenė, 

apsiuvai, pakaba ir diržas) nesukirptos.  

0-1 

Prijuostė  ir jos pagalbinės detalės (kišenė, 

apsiuvai, pakaba ir diržas) sukirptos neteisingai, 

nesilaikant techninių sąlygų.  

2-3 

 

Prijuostė  ir jos pagalbinės detalės (kišenė, 

apsiuvai, pakaba ir diržas) sukirptos teisingai, 

laikantis techninių sąlygų.  

4 

2.  

3.3. Siūti 

mašinine

s siūles, 

apdoroti 

atskiras 

drabužio 

dalis. 

Mašininės siūlės nesusiūtos, atskiros prijuostės 

dalys  (kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas) 

neapdorotos.  

0 

Mašininės siūlės susiūtos, atskiros prijuostės 

dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas)  

apdorotos nesilaikant techninių sąlygų, yra 

dideli nukrypimai.  

1-2 

Mašininės siūlės susiūtos, atskiros prijuostės 

dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas)  

apdorotos nepilnai laikantis techninių sąlygų, 

yra nedideli nukrypimai. 

3-4 

Mašininės siūlės susiūtos, atskiros prijuostės 

dalys(kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas)  

5-6 



apdorotos pilnai laikantis techninių sąlygų, 

nukrypimų nėra. 

Viso surinkta balų iš paruošiamųjų darbų 10 

 

Gebėjimų demonstravimas 

(atliekamas įgytų kompetencijų  praktinės dalies (gebėjimų) 

vertinimo metu) 

 

 

10 

3. 3.3. Siūti 

mašinine

s siūles, 

apdoroti 

atskiras 

drabužio 

dalis. 

Mašininės siūlės nesusiūtos, atskiros prijuostės 

dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas) 

neapdorotos.  

0 

Mašininės siūlės susiūtos, atskiros prijuostės 

dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas)  

apdorotos nesilaikant techninių sąlygų, yra 

dideli nukrypimai.  

1 

Mašininės siūlės susiūtos, atskiros prijuostės 

dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas) 

apdorotos nepilnai laikantis techninių sąlygų, 

yra nedideli nukrypimai. 

2-3 

Mašininės siūlės susiūtos, atskiros prijuostės 

dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir diržas) 

apdorotos pilnai laikantis techninių sąlygų, 

nukrypimų nėra. 

4-5 

4.  

3.4. 

Sujungti 

drabužio 

dalis į 

gaminį, 

atlikti 

apdailą. 

Prijuostės dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir 

diržas) į gaminį nesujungtos arba nepilnai 

sujungtos, baigiamoji apdaila neatlikta, defektai 

nepašalinti.  

0-1 

Prijuostės dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir 

diržas)  į gaminį sujungtos, nesilaikant techninių 

reikalavimų,  baigiamoji apdaila atlikta, defektai 

nepašalinti. 

1-2 

Prijuostės dalys (kišenė, apsiuvai, pakaba ir 

diržas)  į gaminį sujungtos, laikantis techninių 

reikalavimų,  baigiamoji apdaila atlikta, defektai 

pašalinti. 

3 

5. 3.6. 

Naudotis 

drabužių 

Netinkamai parinkta ir parengta darbui įranga ir 

jos darbo režimai. 

Nenustatyti ir nepataisyti nesudėtingi įrangos 

0-1 



gamybos 

įranga. 

gedimai. Nepademonstruoti sugebėjimai 

naudotis drabužių gamybos įranga. 

Tinkamai parinkta ir parengta darbui įranga ir 

jos darbo režimai. 

Nustatyti ir pataisyti nesudėtingi įrangos 

gedimai. Pademonstruoti sugebėjimai naudotis 

drabužių gamybos įranga 

2 

Surinkta balų iš gebėjimų demonstravimo 10 

Viso surinkta balų (paruošiamieji darbai + gebėjimų 

demonstravimas) 

20 

 

2 lentelė 

Balai 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 

Vertinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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