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Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. 

          Timp de lucru : 50 min. 

☺ SUCCES ŞI SPOR LA LUCRU ! 

 

I.Precizaţi varianta corectă de răspuns pentru fiecare din enunţurile:                                    8x3p=24p     

1. Vatirul este utilizat ca : 

        a. material de bază; 

        b. căptuşeală; 

        c. întăritură; 

        d. furnitură. 

2.  Pernițele pentru umeri fac parte din categoria: 

        a. material de bază; 

        b. căptuşeli; 

        c. întărituri; 

        d. furnituri.. 

3. Materialele auxiliare care dublează detaliile produselor, mărindu-le rezistența la purtare, sunt: 

        a.   ața de cusut; 

        b.   căptușelile; 

        c.   garniturile; 

        d.   accesoriile de încheiat. 

4.  Materialul utilizat pentru întărituri este: 

        a.   canafasul; 

        b.   atlasul; 

        c.   satinul; 

       d.    dantela. 

5.   Suitașul este o garnitură: 

       a.   folosită pentru format bride; 

       b.   realizată prin împletirea simplă sau dublă a unuia sau a mai multor șnururi: 

       c.   care are formă de zig-zag; 

       d.   utilizată pentru încheiat și ajustat îmbrăcămintea pe corp. 

6.   Cuiele, scoabele, știfturile și butonii sunt materiale cu rol de: 

       a.   încheiere; 

       b.   îmbinare; 

       c.    întărire; 

       d.    finisare. 

7.   După sacrificarea și jupuirea animalului, se obține pielea numită: 

       a.    piele crudă; 

       b.    piele brută conservată; 

       c.    piele finită; 

       d.    piele jupuită. 

8.   După momentul în care s-au produs defectele, pieile finite pot avea: 

       a.    defecte provenite de la pieile crude; 

       b.    defecte punctiforme; 

       c.    defecte grave; 



       d.    defecte locale.. 

 

II. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că 

enunţul este fals.                                                                                                                       15p 

         

1. Ţesătura golf este utilizată la întărirea unor detalii. 

2. Banda de retenție se aplică la terminaţia pantalonilor pentru a o întări. 

3.   Rejansa are rolul de a ornamenta produsele vestimentare. 

4.   Moleschinul este o ţesătură utilizată la confecţionarea buzunarelor. 

    5.   Colțarele se utilizează ca detalii de încheiere. 

 . 

                                                  

  III.Completaţi definiţiile:                     

1. Materialele pentru ....................... au rolul de a dubla detaliile produselor de îmbrăcăminte, mărindu-le 

astfel rezistența la ...................., șifonare și păstrarea formei în timp. 

2. .................. este o țesătură subțire, bine apretată, din fire obținute din deșeuri de bumbac, folosită ca 

întăritură. 

3. Cuiele de lemn sunt utilizate ca elemente de ………………. și ca detalii de rigidizare.  

4.  Săpunurile și detergenții sunt agenți de ................... apoși. 

                                                                                                                                             4x2p=8p 

 

 IV.Realizaţi o corespondenţă între cifrele din coloana A, ce conţine produse de îmbrăcăminte, şi litera  

corespunzătoare din coloana B care face referire la materialele auxiliare utilizate la confecţionarea produsului. 

 

 
A. Produse de îmbrăcăminte 

B. Materiale auxiliare utilizate la 

confecţionare 

 1. sacou 

 
a.aţa de cusut 

 2. tricou 

 
b. aţa de cusut, întăritură , căptuşeală, nasturi 

 3. pantalon pentru femei 

 
c. aţa de cusut, întăritură, nasturi, fermoar 

  

 
d. aţa de cusut, copci, dantelă 

                                                                                                                                            3x3p=9p   

 

V. 1.Precizați rolurile materialelor auxiliare în structura articolelor din piele și înlocuitori.                              5p                                                                   

     2.Clasificaţi materialele auxiliare din structura articolelor din piele și înlocuitori, în funcție de natura lor. 10p                                                                                             

3.Ce tipuri de materiale de bază și auxiliare s-au folosit la confecționarea acestui produs? Precizați rolul acestor 

materiale.                                                                                                                                                              19p 

 

 

 


