
 

 

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesinio mokymo 

programa 

 

 

 

 

Teorinių ir praktinių užduočių 

mokinio sąsiuvinis 

 

Modulis – tekstilės dirbinių komponavimas ir dekoravimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Kompetencija- pažinti lietuvių liaudies tautinius drabužius ir ornamentiką. 

 

1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS APIE LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS 

ORNAMENTUS IR RAŠTUS. PASIRINKITE VIENĄ TEISINGĄ ATSAKYMĄ. 

Klausimai Atsakymai 
Teisingas 

atsakymas 

1. Kas yra rašto motyvas? a) įvairių formų grupės;  

b) audinio elementų visuma; 

c) geometrinės figūros. 

2. Kur taikomi lietuvių 

liaudies tekstilės ornamentai ir 

raštai? 

a) audžiant;  

b) rūbuose; 

c) puošiant buitį (rankšluosčių, užuolaidų, juostų, 

užtiesalų, staltiesių, lovatiesių, takų gamyboje); 

d) visi aukščiau išvardinti atvejai. 

3. Kokias tautines juostas 

dėvėdavo aukštaičiai? 

a) pintines, austines ir rinktines juostas, vyrai - vytines, 

austines bei pintines; 

 

b) vytines ir pintines; 

c) austines ir pintines. 

4. Kokias tautines juostas 

dėvėdavo dzūkai? 

a) vytines;  

b) austas rinktines, raštai labai įvairūs; 

c) pintines. 

5. Kokias tautines juostas 

dėvėdavo žemaičiai? 

a) austines bei pintines;  

b) vytines ir pintines; 

c) austines, pintines ir vytines. 

6. Kas sudaro ornamento 

raštą? 

a) stačiakampiai;  

b) raštus (ornamentus) sudaro vienodų ir įvairių motyvų 

deriniai; 

c) skirtingo dydžio elementai. 

7. Kas yra kompozicijos 

motyvo struktūra? 

a) dviejų spalvų skirtingo dydžio elementų visuma;  

b) skirtingų dydžių vienos spalvos elementų junginiai; 

c) motyvo struktūra – tai vienodų dviejų, trijų, keturių ir 

daugiau dydžių elementų junginiai iš dviejų, trijų, 

keturių, penkių bei daugiau spalvų. 

 

2 užduotis. ĮVARDINKITE KAIP VADINASI AUDINIŲ MOTYVAI IR RAŠTAI. 
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3 užduotis. NUSTATYKITE KOKIŲ LIETUVOS REGIONŲ KOSTIUMUS MATOTE IR KURIO 

LAIKOTARPIO JIE YRA.  
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2. Kompetencija -išmanyti spalvų teoriją ir jų harmoningą derinimą. 

 

1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS. PAŽYMĖKITE VIENĄ TEISINGĄ ATSAKYMĄ. 

1. Kas yra ažūras? 

a) ornamentas; 

b) dekoratyvinis kiauraraštis; 

c) faktūros technika; 

d) grafikos technika. 

 

2. Kaip vadinamas paprasčiausias ritmas? 

a) metras; 

b) ornamentas; 

c) kompozicija; 

d) perspektyva. 

 

3. Kas būdinga dinamiškai kompozicijai? 

a) stabilumas, ramybė; 

b) kitimas, judrumas, vidinė energija; 

c) simetrija; 

d) asimetrija. 

 

4. Kas yra ornamentas? 

a) tai raštas, sudarytas iš neritmiškai pasikartojančių figūrų; 

b) tai spalvinė kompozicija, sudaranti erdvės įspūdį; 

c) tai raštas, sudarytas iš vienos arba kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių ar vaizdinių formų. 

 



5. Kas yra asimetrija? 

a) simetrijos priešingybė; 

b) disimetrijos priešingybė; 

c) ritmo priešingybė. 

 

6. Kas yra kompozicija? 

a) tai sudėstymas, elementų sujungimas į visumą; 

b) elementų komponavimas kompozicijos apačioje; 

c) elementų komponavimas kompozicijos viršuje; 

d) elementų komponavimas kompozicijos viduryje. 

 

7. Kas yra kontrastas? 

a) ryškus lyginamų daiktų ar reiškinių skirtumas; 

b) nedidelis lyginamų daiktų ar reiškinių skirtumas; 

c) asimetriška kompozicija; 

d) disimetriškos kompozicijos. 

 

8. Kas yra ritmas? 

a) netolygus ritmo kartojimas; 

b) kelių figūrų kompozicija; 

c) formų, erdvių, spalvų, dekoro tolygus paskirstymas; 

d) netolygus formų paskirstymas. 

 

9. Kaip vadinami spalvų rate esančių gretimų spalvų grupių deriniai turintys panašius atspalvius? 

a) analogiškų spalvų deriniai; 

b) papildomų spalvų deriniai; 

c) monochromatiniai deriniai; 

d) priešingų spalvų deriniai. 

 

10. Spalvos, esančios priešingose spalvų rato pusėse ir sudarančios ryškius, intensyvius ir efektingus 

derinius vadinamos: 

a) analogiškų spalvų deriniais; 

b) papildomų spalvų deriniais; 

c) monochromatiniais deriniais; 

d) panašių spalvų deriniais; 

e) kontrastinių spalvų deriniai. 

 

11. Kai viena spalvos grupė panaudojama įvairiu intensyvumu tai vadinama: 

a) analogiškų spalvų deriniais; 

b) papildomų spalvų deriniais; 

c) monochromatiniais deriniais; 

d) panašių spalvų deriniais. 

 

12. Pirminės spalvos: 



a) raudona, geltona, mėlyna; 

b) geltona, žalia, raudona; 

c) geltona, mėlyna, žalia, raudona; 

d) rožinė, ruda, mėlyna. 

 

13. Spalvos: violetinė, žalia ir oranžinė yra vadinamos: 

a) pirminėmis; 

b) antrinėmis; 

c) tretinėmis; 

d) papildomomis. 

 

14. Į kokias grupes skirstomi ornamentai pagal komponavimo būdą? 

a) juostinius ir tinklinius; 

b) juostinius, centriškuosius, simetrinius, asimetrinius, tinklinius; 

c) geometrinius ir augalinius. 

 

15. Ką simetrija suteikia drabužio kompozicijai? 

a) suvienija kompoziciją, suteikia aiškumo, tvarkos ir dekoratyvumo; 

b) kompozicija tampa ypač dekoratyvi, efektinga; 

c) simetrija kompoziciją padaro ypač dinamišką. 

 

16. Su kuo žmogui asocijuojasi asimetrija? 

a) su tvarka ir harmonija; 

b) su judėjimu, atsitiktinumu, laisve; 

c) su puošnumu ir dekoratyvumu. 

 

17. Kokios kompozicijos priemonės kuria šventinę nuotaiką? 

a) asimetrija, kontrastas, dinamika; 

b) statika, kontrastas, asimetrija; 

c) simetrija, niuansas, statika. 

 

18. Kas tai yra audinio faktūra? 

a) medžiagos sandaros ypatybės, atsiradusios veikiant fiziologiniams, cheminiams ir fiziniams 

procesams; 

b) dekoratyvinis kiauraraštis, plonas audinys, nėrinys ar mezginys; 

c) natūrali ar dirbtinai sukurta įvairių medžiagų paviršiaus ypatybė. 

 

 

3. Kompetencija - tinkamai parinkti ir suderinti medžiagas konkrečiai dekoravimo technikai. 

 

1.Užduotis. Užpildykite schema pluoštų rūšys ir jų klasifikavimas. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Užduotis. Pžymėkite teisingą atsakymą. 

 

1. Šilko pluoštas yra gaunamas iš: 

a) įvairių šilkverpių rūšių kokonų gijų; 

b) šilkmedžio lapų; 

c) šilkmedžio karnienos; 

d) šilkmedžio vaisių. 

 

2. Poliesteris – tai: 

a) sintetinis pluoštas; 

b) natūralus pluoštas; 

c) dirbtinis celiuliozinis pluoštas; 

d) cheminis pluoštas. 

 

3. Akrilinis pluoštas: 

a) sintetinis pluoštas; 

b) natūralus pluoštas; 

c) dirbtinis celiuliozinis pluoštas; 

d) cheminis pluoštas. 

 

4. Viskozė – tai: 

a) dirbtinis celiuliozinis pluoštas; 

b) sintetinis pluoštas; 

c) natūralus pluoštas. 

d) cheminis pluoštas. 



 

5. Audinys, kurio paviršiuje yra pjautinio arba šiauštinio pūko danga, vadinamas: 

a) kilpiniu; 

b) ažūriniu; 

c) pūkiniu; 

d) veltiniu. 

 

6. Audinys, kurio pagrindą sudaro įaustos kilpelės iš vienos arba abiejų pusių, vadinamas: 

a) pūkiniu; 

b) kilpiniu; 

c) ažūriniu; 

d) megztiniu. 

 

7. Pagrindiniai trikotažo struktūros elementai: 

a) skylutės; 

b) pūkai; 

c) mazgai; 

d) kilpelės. 

 

8. Kurie iš išvardintų augalinės kilmės pluoštų gaminami iš stiebų? 

a) kanapių, lino, džiuto; 

b) sizalis, abakas, kenkenas; 

c) medvilnė; 

d) grikių, rapsų stiebai. 

 

9. Kokį audinį apibūdina šios savybės: netamprus, smarkiai glamžosi, gerai sugeria drėgmę, 

atsparus karščiui, degdamas skleidžia degančio popieriaus kvapą, sudegęs subyra į pelenus? 

a) viskozė; 

b) medvilnė; 

c) vilna; 

d) natūralus šilkas. 

 

10. Kurios iš išvardintų yra neaustinės medžiagos? 

a) satinas, žakardas; 

b) organza, šifonas; 

c) vatalinas, sinteponas, veltinys, trikotažas. 

 

11. Neaustinės medžiagos sutvirtintos kombinuotaisiais būdais: 

a) siūtinės, kamšytinės, veltinės; 

b) klijuotinės; 

c) siūtinės-klijuotinės; 

d) kamšytinės-klijuotinės. 

 

12. Neaustinės medžiagos sutvirtintos mechaniniais būdais: 

a) siūtinės, kamšytinės, veltinės; 

b) klijuotinės; 

c) siūtinės-klijuotinės; 

d) kamšytinės-klijuotinės. 
 

13. Kaip vadinama medžiagos paviršiaus ypatybė: 



a) tekstūra; 

b) faktūra; 

c) struktūra; 

d) manufaktūra. 

 

14. Kaip vadinama medžiagos paviršiaus ypatybė: 

e) tekstūra; 

f) faktūra; 

g) struktūra; 

h) manufaktūra. 

 

15. Medvilninis arba vilnonis drobinio arba ruoželinio pynimo iš abiejų pusių šiauštas audinys: 

a) flanelė; 

b) barchatas; 

c) frote; 

d) velvetas. 

 

16. Tankus audinys lygiu blizgančiu paviršiumi kai audinio gerojoje pusėje vyrauja ilgos ataudų 

perdangos: 

a) satinas; 

b) drobė; 

c) krepas; 

d) atlasas. 

 

17. Kuris pynimas audinyje sukuria įstrižą su nežymiu reljefu metmenų ar ataudų perdangos liniją? 

a) atlasinis; 

b) drobinis; 

c) ruoželinis; 

d) velvetas. 

 

18. Kaip vadinami audiniai, turintys sudėtingos sandaros austinį raštą? 

a) Žakardiniais; 

b) ruoželiniais; 

c) drobiniais. 

 

19. Kokiais būdais galima kurti audinio faktūrą? 

a) audžiant; 

b) karpant; 

c) naudojant chemines medžiagas; 

d) tinka visi išvardinti. 

20. Kaip galima atlikti aplikaciją? 

a) siuvant rankomis; 

b) siuvimo mašina; 

c) klijuojant; 

d) tinka visi išvardinti variantai. 

 

21. Kaip galima atlikti aplikaciją? 

e) siuvant rankomis; 

f) siuvimo mašina; 

g) klijuojant; 



h) tinka visi išvardinti variantai. 

 

22. Kokios medžiagos naudojamos aplikacijai atlikti? 

a) sintetiniai ir natūralūs audiniai; 

b) oda; 

c) veltinis; 

d) tinka visi išvardinti. 

 

23. Kurios iš išvardintų medžiagų naudojamos kaip aplikacijų įdėklai? 

a) veltinio sluoksniai; 

b) sintetiniai įdėklai; 

c) kartonas, flizelinas; 

d)         tinka visi išvardinti 

 

 

3. Užduotis. Nupiešti medžiaginio pirkinių krepšelio su prisiuvama dekoracija eskizą ir aprašyti kokios 

yra naudojamos parindinės ir kokios yra pagalbinės medžiagos. 
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1. Užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą. 

 

1.Kokia rankdarbio komponavimo seka? 

      a) užduotis, idėjų ieškojimas, detalizavimas; 

      b) kūrybos procesas, idėjų ieškojimas; 

      c) detalizavimas, kūrybos procesas; 

      d) nebūtinai laikytis nuoseklumo. 

 

1. Apibūdinkite, kas yra kompozicija? 

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. 

 

11.Kokių rūšių būna siuvinių puošmenos? 

     a) puošmenos pritvirtintos prie pagalbinės juostelės ir plokščios; 

     b) įvairūs nėriniai, virvutės, 

     c) kuteliai; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

14.Kokie gali būti mezginių puošybos būdai? 

     a) siuvinėjimas, puošyba karoliukais, dantytai megzti krašteliai; 

     b) prisegant sagę; 

     c) prisiuvant kišenę.  
 

26. Kas tai yra eskizas? 

      a) paprastas ir greitas būsimo dirbinio piešinys; 

      b) tikslus dirbinio atvaizdas plokštumoje; 

      c) pagrindinis brėžinys.  
 

30. Kokį pagrindą rinktis sagei iš karoliukų? 

     a) veltinio gabalėlį; 

     b) lininę skiautelę; 

     c) medvilninę skiautelę. 

 

12.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. 

 

7. 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. 

 

8. Kaip puošti plonus audinius? 

    a) vientisais, nėrinių ir tinklelių aplikacijų motyvais; 



    b) tai nemadinga; 

    c) šie audiniai ir taip puošnūs. 

 

16.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.  

 

17. 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.  

 

18.Kas tai yra sutažas? 

     a) plokščia plona medvilninė virvelė, apvyta šilku; 

      b) storas siūlas; 

      c) vilnonis siūlas. 

 

13.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. 

 

14.Kokie gali būti mezginių puošybos būdai? 

     a) siuvinėjimas, puošyba karoliukais, dantytai megzti krašteliai; 

     b) prisegant sagę; 

     c) prisiuvant kišenę. 

 

2. Užduotis. Nupiešti planuojamos gaminti segės eskizą, pagaminti segę pasirinkta technika ir ja 

dekoruoti megztą kepurę. Segės aminimo eigą fiksuoti ir aprašyti. 

 

2. Užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

10.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. 

 

15.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. 

 

19. Kokiais siūlais siuvami fasoniniai peltakai? 

      a) vienu storu ir vienu plonu siūlu; 

      b) siūlų storis neturi reikšmės; 

      c) abu siūlai t.b. ploni. 

 

20.Kas tai yra apdailos apvadas (kantas)? 

      a) išilgai per pusę sulenkta įstriža apdailinio audinio juostelė; 

      b) storas audinys; 

      c) plonas audinys; 

      d) vilnonis audinys. 

 

21.Koks klasikinis puošybinių siūlyčių plotis? 

      a) 1-3 mm.; 

      b) 10-15 mm.; 

      c) 15-20 mm.; 

      d) 20mm. 

 

23.Iš ko gaminamos kabančios kilpos? 

       a) iš audinio arba siūlų; 

       b) kilpos įsiuvamos zigzagu; 

       c) tik iš siūlų; 

       d) tik iš audinio. 

 

24. 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. 

 

25.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. 



 

 

31. Kaip džiovinti skiautinius? 

     a) džiovinti paklotus; 

     b) džiovinti pakabintus; 

     c) visi atsakymai teisingi. 

 

28. Ko siekiama pristatant gaminį parodoje? 

     a) patraukti pirkėjų, parodos lankytojų dėmesį; 

     b) sužadinti norą įsigyti prekę; 

     c) skatinti pirkti prekę; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

29.Ką reiškia terminas „pakuotė“? 

     a) trumpalaikis dirbinio apdaras; 

     b) tvarkingai dėstyti, rišti vynioti daiktus; 

     c) ekologiškos medžiagos. 

 

27.Kokios gali būti reklamos priemonės? 

      a) stendai, lankstinukai; 

      b) stovai, skrajutės; 

     c) kalendoriai, plakatai; 

     d) visi atsakymai teisingi. 

 

 

4. Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Pasirinkite ir pagaminkite apyrankę naudojant mišrias 

medžiagas. Derinkite prie konkretaus rūbo. 

 

Apyrankės gaminimas: 

1. Sukurkite apyrankės eskizą gėlių tema. 

2. Gaminant apyrankę galima naudoti įvairių rūšių odą, įvairius sintetinius ir natūralius audinius, 

biserį, stiklo karoliukus, veltinį ir kt. 

  
1 pav. Apyrankės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo profesinio mokymo 
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Teorinių ir praktinių užduočių 

mokinio sąsiuvinis 

 

SIUVINĖJIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Užduotis. Padidinti ir sumažinti savo pasirinktą paveikslėlį pagal pateiktą pavyzdį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Užduotis. Pažymėti teisingus atsakymus. 

1. Parašykite kaip vadinami šie siuvinėjimo dygsniai. 

2.  3.  4.  

5.  

6.  

7.  8.  

 

 



1.       

       

3.       

       

5.       

       

7.       

       

2.       

       

4.       

       

6.       

       

8.       

       

 

2. Siuvinėjimas būna:  

a) ažūrinis, reljefinis; 

b) baltasis, spalvotasis; 

c) lygusis; 

d) visi išvardinti. 

 

3. Kilpinis dygsnis taikomas: 

 

a) piešinio kontūro siuvinėjimui; 

b) siuvinėjimui karpytiniu būdu, rankdarbių kraštų apsiuvimui, aplikacijoms; 

c) fono užpildymui; 

d) rožyčių, chrizantemų ir lapelių siuvinėjimui. 

 

4 . Kaip išgauta ši faktūra? 

a) audžiant; 

b) klijuojant; 

c) siuvinėjant; 

d) mezgant. 

 
5. Kur naudojamas lygusis siuvinėjimas?  

a) kaip susiuvamoji siūlė; 

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

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

d) siuvinėjant kryželiu. 

 

6. Kuris kilpinis dygsnys?  

a) a; 

b) d; 

c) b; 

d) c. 



7. Koks siuvinėjimas pavaizduotas paveikslėlyje?  

a) lygusis;  

b) eglutės;  

c) grandinėlės;  

d) pintinis.  

 

 

8. Koks siuvinėjimo būdas pavaizduotas paveikslėliuose? 

a) lygusis dygsnis;  

b) peltakiavimas;  

c) kryželiu dygsnis;  

d) grandinėlės dygsnis.  

 

 

 

 

9. Ką reiškia “peltakis” siuvinėjime?  

a) įvairios ažūrinės siūlės;  

b) reljefinis siuvinėjimas;  

c) spalvotas siuvinėjimas;  

d) pumpurėlių dygsniai.  

 

10. 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.  

 

11. Kokiam siuvinėjimui naudojama speciali medžiaga “kanva”? 

a) siuvinėjant lygiuoju siuvinėjimu;  

b) siuvinėjant kilpiniu dygsniu;  

c) siuvinėjant paltakiais; 

d) siuvinėjant kryželiu. 

  

12. Kas yra adinukė?  

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. 

 

 

 



13. Kas yra aplikacija?  

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. 

 

14. Kam reikalingas lankelis?  

a) skylutėms pradurti siuvinėjant; 

b) audiniui ištempti siuvinėjant; 

c) kad neslystų audinys; 

d) kad neįsidurtumėte su adata. 

 

15. Kaip siuvinėjamas bulgariškas kryželis?  

a) ant vienpusio kryželio dar išsiuvamas „pliusas“; 

b) zigzaginiu dygsniu; 

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

d) siuvinėjama lygiaisiais dygsniais. 

 

16. Kuo skiriasi vienpusis kryželis nuo dvipusio kryželio?  

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. 

 

3. Užduotis. “Kanvos” medžiagoje, kryželiu išsiuvinėti savo pasirinktą paveikslėlį. Paveikslėlio dydis turi 

būti ne mažesnis nei 20x20 cm. ir būtina panaudoti ne mažiau kaip 3 spalvas 

4. Užduotis. Saugus darbas dirbant siuvinėjimo mašinomis. Parašyti kelias pagrindines taisykles kurių 

reikia laikytis dirbant su diuvinėjimo mašinomis. 

• ……………………………………………………………………………………….…………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………………. 
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MODULIS – TEKSTILĖS DIRBINIŲ MEZGIMAS IR 

NĖRIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kompetencija - suprasti mezgimo ir nėrimo būdus bei raštus, pasirinkti įrankius pagal žaliavą. 

1.Užduotis. Parašykite ką reiškia šitie mezgimo ir nėrimo scemose esantys ženklai. 

                                                 

…………………………………………..…. 

…………………………………………..…. 

……………………………………………... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

 

…………………………………………..….. 

…………………………………………..…… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

2. Užduotis. Pasirinkite teisingą atsakymą. 

1. Pagal ką parenkami virbalai mezgimui?  

a) pagal siūlo faktūrą; 

b) pagal siūlo spalvą; 

c) pagal siūlų rūšį ir storį; 

d) pagal raštą. 

2. Koks yra pagrindinis mezgimo įrankis?  

a) vašelis; 

b) adata; 

c) virbalai; 

d) žiogelis. 

 

3. Kuo žymimas virbalų storis?  

a) milimetrais; 

b) centimetrais; 

c) metrais; 

d) numeriais. 

 

4. Pagal ką parenkamas nėrimui vąšelio storis?  

a) pagal siūlų spalvą; 



b) pagal siūlų storį; 

c) pagal siūlų struktūrą; 

d) pagal vąšelio spalvą. 

 

5. Kokie duomenys nurodomi mezgimo siūlų kamuoliuko etiketėje?  

a) spalva; 

b) produkcijos tiekėjas; 

c) siūlų gaminimo aprašymas; 

d) siūlų pluoštų procentinė sudėtis, svoris gramais, ilgis metrais, priežiūros ypatumai. 

 

6. Koks nėrimo būdas pavaizduotas paveikslėlyje?  

 

 
a)   trumpas stulpelis; 

b)   trys drauge sunerti stulpeliai; 

c)   dantelis; 

d)   stulpelis su užmetimu. 

 

7. Kaip reikia paplatinti mezginį?  

a)   kelias akis sumegzti mezginio pradžioje ir pabaigoje; 

b)   mezginio pradžioje ir pabaigoje uždėti akis; 

c)   kelias akis sukeisti mezginio viduryje; 

d)   kelias akis suimti mezginio viduryje. 

 

8. Kaip skirstomi mezginių raštai?   

a) dryžuoti ir languoti; 

b) vienspalviai ir daugiaspalviai; 

c) ornamentai ir kryputės; 

d) pynutės ir kiauraraščiai. 

 

9. Kaip gaunami vienspalviai raštai mezgime?  

a) mezgant kaitaliojami virbalai; 

b) kaitaliojant įvairiaspalvius siūlus; 

c) kaitaliojant įvairios faktūros skirtingos spalvos siūlus; 

d) kaitaliojant mezgimo techniką, bei įvairios faktūros tos pačios spalvos siūlus. 

 

10. Kokia dažniausia mezginių puošybos priemonė?  

a) saulutė; 

b) žvaigždutė; 

c) ornamentas; 

d) kryputės. 

 

11. Kaip mezgami kiauraraščiai?  

a) mezgama, panaikinant akis mezginio pradžioje ir pabaigoje; 

b) mezgama, kaitaliojant geras ir blogas akis; 



c) mezgama, sukeičiant akis vietomis, bei jas sukryžminant; 

d) mezgama, uždedant naujas akis, šalia esančias sumezgant. 

 

12. Kaip mezgamos pynės?  

a) kai mezginyje uždedamos naujos akys; 

b) kai mezginyje akys sukeičiamos vietomis, sukryžminamos; 

c) kai mezginyje pridedamos akys; 

d) kai mezginyje perrišamos dvi akys ar daugiau. 

 

13. Ką reiškia mezgime „kryžminti akis“?  

a) sukeisti akių mezgimo eilę – iš pradžių išmezgama antroji akis, po to pirmoji; 

b) apmesti akis; 

c) nuleisti akis; 

d) megzti gerosiomis akimis. 

 

14. Koks yra lygusis (kojinės) mezgimas?  

a) dvipusis mezgimas: mezgama vien gerosiomis akimis; 

b) vienpusis mezgimas: gerojoje pusėje gerosios akys, blogojoje – išvirkščiosios; 

c) gerųjų ir išvirkščiųjų akių raštai; 

d) akių kryžminimas. 

 

15. Kokie yra mezgimo būdai?  

a) kiauraraščiai ir pynės; 

b) apskritasis ir plokščiasis; 

c) retas ir tankus; 

d) ornamentais ir kryputėmis. 

 

16. Kokie yra nėrimo būdai?  

a) apskritasis ir plokščiasis; 

b) retas ir tankus; 

c) sudurtinis; 

d) spalvotas ir vienspalvis. 

 

17. Nuo ko priklauso  megztų rankdarbių priežiūros sąlygos?  

a) nuo siūlų spalvos; 

b) iš kokio  pluošto siūlų ar verpalų megzti rankdarbiai pagaminti; 

c) nuo megzto rankdarbio svorio ir ilgio; 

d) nuo megzto rankdarbio formos. 

 

 

 

 

 

 



2. Kompetencija - megzti virbalais ir nerti vašeliu. 

1. Užduotis. Pasirinkite teisngą atsakymą. 

1. Kuris iš žemiau parodytų raštų yra pynės? 

   
a) b) c) 

 

2. Kuris iš žemiau parodytų raštų yra kiauraraštis? 

   

a) b) c) 

 

3. Kaip skalbti, lyginti megztus gaminius? 

a) skalbti skalbimo mašina; 

b) skalbti rankomis, džiovinti patiestus ant pagrindo, lyginti nerekomenduojama; 

c) skalbti skalbimo mašina, džiovinti pakabintus ant džiovyklės. 

 

4. Kaip prižiūrėti nertus gaminius (skalbti, lyginti)? 

a) skalbti rankomis, džiovinti patiestus ant pagrindo, lyginti nerekomenduojama; 

b) skalbti skalbimo mašina; 

c) skalbti skalbimo mašina, džiovinti pakabintus ant džiovyklės. 

 

5. Kaip sujungiamos megzto gaminio dalys? 

a) susiuvamos siuvimo mašina arba rankomis, sujungiamos vąšelio pagalba; 

b) sumezgamos virbalais; 

c) tinka abu a ir b atsakymai. 

 

 



6. Kaip sujungiamos nerto gaminio dalys? 

a) susiuvama siuvimo mašina arba rankomis, sujungiama vąšelio pagalba; 

b) sujungiama vąšelio pagalba; 

c) tinka abu a ir b variantai. 

 

7. Kaip užbaigiamas mezginys? 

a) užbaigiama geromis arba išvirkščiosiomis akimis, sumegzdami po dvi akis, kol lieka viena, per ją 

perveriame siūlą; 

b) užbaigiama pagal iškarpą; 

c) tinka abu a ir b atsakymai. 

 

8. Kaip ištaisomos mezginio klaidos? 

a) jei mezgimo metu paleidome akį, vąšelio pagalba ištaisoma, jei raštas nesudėtingas; 

b) kai raštas sudėtingas, tenka išardyti ir megzti iš naujo; 

c) tinka abu a ir b atsakymai. 

 

9. Nuo ko pradedame megzti kojinę? 

a) paprastai kojinė mezgama nuo čiurnos, 5 virbalais; 

b) galima megzti nuo čiurnos, 2 virbalais; 

c) tinka abu a ir b atsakymai. 

 

10. Kaip mezgama riešinė, puošta karoliukų raštu? 

a) pirmiausia pasiskaičiuojama, kokio pločio riešinės reikia, paskaičiuojame akis, po to darome 

ornamento schemą, susiveriame reikiamą karoliukų kiekį ant siūlo ir pradedame megzti; 

b) susiveriame karoliukus ant siūlo ir mezgama pagal schemą; 

c) nusimezgame riešinę, o po to ją dekoruojame karoliukais. 

 

11. Kokie gali būti mezgimo raštai? 

a) lygus; 

b) pynės; 

c) kiauraraščiai; 

d) margaspalviai; 

e) gobelenas; 

f) teisingi atsakymai a, b, c, d, e. 

 

12. Kaip mezgamos pynės? 

a) sukeičiant mezginio akis vietomis; 

b) užmetant akis; 

c) mezgant lygiai. 

 

13. Kokiu natūralius pluoštus žinote? 

a) linas; 

b) medvilnė; 

c) vilna; 



d) viskozė; 

e) poliesteris; 

f) teisingas atsakymas a, b, c. 

14. Pagal kurią iš schemų yra numegztas šis kiauraraštis? 

 

   
a) b) c) 

   

15. Pagal kurią iš schemų yra numegztos šios pynės? 

 

   
a) b) c) 



 

16. Pagal kurią iš schemų yra nunertas šis raštas? 

 

   
a) b) c) 

 

2. Užduotis. Pagal pateiktą mezgimo schemą numegzti 30 cm. ilgio raštą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Užduotis. Pagal pateiktą nėrimo schemą numegzti servetėlę. 

 

3. Kompetencija - gaminti apdailos elementus mezginiams. 

1. Užduotis. Pagal ateiktą pavizdį pagaminti tris kutų ir bumbulų girliandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kompetencija - megzti rankinėmis mezgimo mašinomis bei kitomis priemonėmis. 

1.Užduotis. Virvelių mezgimo malūnėliu numegzti 4 metrų ilgio virvę ir iš jos pagaminti pavizdyje 

įkeltą kaklo papuošalą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTŲ IR UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI 

 

 

KOSTIUMO AKSESUARŲ GAMYBA 

 

 

1 Užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą. 

 

1.  a  6.  a 11.  d  

2.  a 7.  a 12.  a 

3.  a  8.  a  13.  a  

4.  a 9.  a 14.  a 

5.  a  10. d   

 

3. Užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą. 

 

1.  a  6.  a 11.  a 

2.  a 7.  a 12.  a 

3.  a  8.  a  13.  d  

4.  a 9.  a 14.  a 

5.  d  10. a 15.  d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTŲ IR UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI 

 

Modulis „TEKSTILĖS DIRBINIŲ KOMPONAVIMAS IR DEKORAVIMAS“ 

 

1. Kompetencija- pažinti lietuvių liaudies tautinius drabužius ir ornamentiką. 

 

1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS APIE LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS 

ORNAMENTUS IR RAŠTUS. PASIRINKITE VIENĄ TEISINGĄ ATSAKYMĄ. 

Eil. Nr. Teisingas atsakymas 

1. Audinio elementų visuma 

2. Visi aukščiau išvardinti atvejai 

3. Pintines, austines ir rinktines juostas, vyrai - vytines, austines bei pintines 

4. Austas rinktines, raštai labai įvairūs 

5. Austines, pintines ir vytines 

6. Raštus (ornamentus) sudaro vienodų ir įvairių motyvų deriniai 

7. Motyvo struktūra - tai vienodų dviejų, trijų, keturių ir daugiau dydžių elementų junginiai iš 

dviejų, trijų, keturių, penkių bei daugiau spalvų 

 

2 užduotis. ĮVARDINKITE KAIP VADINASI AUDINIŲ MOTYVAI IR RAŠTAI. 

Eil. Nr. Teisingas atsakymas 

1. Keturkampių motyvai  

2. Elipsių, apskritimų motyvai 

3. Keturkampių motyvai, katpėdžių raštai 

4. Keturkampių motyvai, katpėdės ir segmentų raštai 

5. Keturkampių motyvai, kryžiai ir akėčios 

6. Keturkampių motyvai, kryžiai ir akėčios 

7. Elipsių, apskritimų motyvai, obuolių raštai 

8. Elipsių, apskritimų motyvai, agurkų, ąžuolo lapų raštai 

9. Elipsių, apskritimų motyvai, agurkų, ąžuolo lapų raštai 

10. Elipsių, apskritimų motyvai, agurkų, ąžuolo lapų raštai 

 

3 užduotis. NUSTATYKITE KOKIŲ LIETUVOS REGIONŲ KOSTIUMUS MATOTE IR KURIO 

LAIKOTARPIO JIE YRA. 

Eil. Nr. Teisingas atsakymas 

1. Žemaičių tautiniai drabužiai (Šiaurės Žemaitija). Merginos ir moters kostiumai, XIX a. 

vidurys 

2. Dzūkų tautiniai drabužiai. Moters kostiumas. Alytaus r. , XIX a. pabaiga 

3. Suvalkiečių tautiniai drabužiai. Merginos kostiumas. XIX a. antroji pusė 

4. Aukštaičių tautiniai drabužiai (Šiaurės Vakarų Aukštaitija) Merginos ir moters kostiumai, 

XIX a. vidurys. 

5. Žemaičių tautiniai drabužiai. Vyrų kostiumai. XIX a. vidurys.  



6. Suvalkiečių tautiniai drabužiai. Vyro kostiumas. XIX a. vidurys. 

7. Dzūkų tautiniai drabužiai. Vyrų kostiumai. XIX a. antroji pusė. 

8. Aukštaičių tautiniai drabužiai. Šiaurės Vakarų (kairėje) ir Vakarų Aukštaitija. XIX a. 

vidurys. 

9. Klaipėdos krašto tautiniai drabužiai. Vyrų kostiumai. XIX a. pirmoji pusė.  

10. Žemaičių tautiniai drabužiai (Šiaurės Žemaitija). Moters kostiumai. XIX a. vidurys 

 

2. Kompetencija -išmanyti spalvų teoriją ir jų harmoningą derinimą. 

 

1 užduotis. ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS. PAŽYMĖKITE VIENĄ TEISINGĄ ATSAKYMĄ. 

Eil. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Teisingas 

atsakymas 

b a b c a a a c a b c a b b a b a c 

 

3. Kompetencija - tinkamai parinkti ir suderinti medžiagas konkrečiai dekoravimo technikai. 

 

3. Užduotis. Užpildykite schema pluoštų rūšys ir jų klasifikavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. užduotis. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ. 

1. a 2. a 3. a 4. a 5. c 

6. b 7. d 8. a 9. b 10. d 

11. a 12. a 13. a 14. d 15. d 

16. d 17. b 18. c 19. d 20. a 

21. a 

 

 



TESTŲ IR UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI 

 

SIUVINĖJIMAS 
 

 

2 Užduotis. Pažymėkite teisingą atsakymą. 

 

1. Virvutės dygsnis 2. Kilpinis dygsnis 3. Grandinėlės dygsnis. 4. Pintinis dygsnis. 5. Grandinėlės 

dygsnis. 6. Lygusis dygsnis. 7. Vikšrelio dygsnis. 

 

 

 

 

4. Užduotis. Saugus darbas dirbant siuvinėjimo mašinomis. Parašyti kelias pagrindines taisykles kurių 

reikia laikytis dirbant su diuvinėjimo mašinomis: 

• Niekada nepalikite be priežiūros įjungtos į tinklą siuvinėjimo mašinos. 

• Visuomet   ištraukite   šakutę  iš  kištukinio  lizdo  iškart,  kai  tik  baigsite  darbą. 

• Naudokite mašiną tik pagal paskirtį, kaip nurodyta taisyklėse. Naudokitės tik gamintojo 

rekomenduojamomis ir taisyklėse nurodytomis priemonėmis. 

• Niekada nesinaudokite mašina jeigu pažeistas jos prijungimo laidas ar šakutė, jei ji nedirba tinkamai 

arba buvo panardinta į vandenį. Jeigu atsirado kokių nors gedimų, grąžinkite siuvimomašiną pardavėjui 

arba į remonto centrą. 

• Niekada nenaudokite siuvimo mašinos, užsikimšus jos ventiliacinėms angoms. Tikrinkite ar mašinos ir 

kojinio pedalo ventiliacinės angos nėra užsikimšusios dulkėmis ir siuvimo atliekomis. 

• Niekada nekrapštykite ir nieko nekiškite į kiaurymes esančias mašinoje. 

• Niekada netraukite šakutės iš rozetės traukdami už laido. Išjungdami traukite šakutę, o ne laidą. 

• Saugokite pirštus nuo judančių mašinos dalių. Ypatingai saugokitės mašinos adatos. 

• Visuomet naudokite nurodytą adatų plokštę. Netinkama adatų plokštė gali sulaužyti adatą. 

• Nenaudokite sulinkusios adatos. 

• Siuvant, medžiagos nereikia nei stumti nei traukti. Tai gali sulenkti ir sulaužyti adatą. 

 

 

2.  d 7.  b 12.  d  

3.  b 8.  b 13.  b 

4.  c 9.  a  14.  b  

5.  c 10.  a 15.  a 

6.  a  11. d  16.  b 



TESTŲ IR UŽDUOČIŲ ATSAKYMAI 

MEZGIMAS IR NĖRIMAS 

1. Kompetencija - suprasti mezgimo ir nėrimo būdus bei raštus, pasirinkti įrankius pagal žaliavą. 

   1.Užduotis. Parašykite ką reiškia šitie mezgimo ir nėrimo scemose esantys ženklai. 

 

 

 

 

 

 

2.Užduotis. Pasirinkite teisingą atsakymą. 

 

 

 

  

 2. Kompetencija - megzti virbalais ir nerti vašeliu. 

1. Užduotis. Pasirinkite teisngą atsakymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  c 6.  d 11.  c  16. a 

2.  c 7.  b 12.  b 17. b 

3.  d 8.  b  13.  a   

4.  b 9.  d 14.  b  

5.  d  10. c 15.  b  

1.  a 6.  c 11.  e 16. c 

2.  c 7.  c 12.  a  

3.  b 8.  c  13.  f   

4.  a 9.  c 14.  b  

5.  c 10. a 15.  b  
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