
Test z materiałoznawstwa  odzieżowego –  nazwy tkanin i ich przeznaczenie.  Bawełna i Len  
 
1. Materiał, z którego została wykonana spódnica pokazana na rysunku to :  
 
      A) Flanela                B. Dżins ( Teksas)      C. Płótno                  D. Kora 
 
2. Tkanina bawełniana o strukturze runowej, na powierzchni której występują 
charakterystyczne prążki :  
 

A) Etamina                 B. Drelich                C. Satyna                   D. Welwet ( sztruks) 
 
3. Materiał, który  ma na powierzchni lekki meszek przez to jest ciepły i zastosowany 
najczęściej na koszule męskie i chłopięce oraz piżamki i ubrania dziecięce nosi nazwę :  
 

A) Płótno                    B.   Kora                C.  Flanela              D.   Atłas 
 
4. Materiał , z którego został wykonany szlafroczek dziecięcy pokazany na rysunku to :  
 

A) Drelich                   B. Frotte                 C. Popelina             D. Perkal 
 
5. Materiał nadający się idealnie na pościel, który nie trzeba prasować nosi nazwę :  
 

A) Kreton                     B. Etamina             C. Aksamit               D. Gofra 
 
6. Materiał lekko przezroczysty przeważnie koloru białego zastosowany na bluzki a także na  
    chusteczki do nosa to :  
           A.   Teksas               B. Etamina               C. Drelich               D. Aksamit 
 
7. Materiał z którego najczęściej wytwarza się odzież roboczą to :  

A) Drelich                      B. Gofra                   C. Satyna               D. Atłas 
 
8. Materiał, gruby mocno wykrochmalony przeważnie jednokolorowy stosowany najczęściej 
na fartuchy szpitalne to :  
 

A) Teksas                       B. Welwet                  C. Perkal            D. Atłas 
 
9. Materiał z okrywą włosową, ciepły przeważnie zastosowany na marynarki, spódnice  
    podstawowe oraz odzież dziecięcą  to :  
 

A) Kora                         B. Aksamit                  C. Frotte                D. Teksas 
 
10. Tkanina merceryzowana o lepszym połysku najczęściej zastosowana na płaszcze i kurtki 
letnie oraz koszule męskie  to :  
 

A) Teksas                       B. Frotte                      C. Popelina            D. Flanela 
 
11. Tkanina o jakiej nazwie jedną stronę ma błyszczącą a drugą matową i z meszkiem często 
ostatnio zastosowana na piękną  pościel oraz piżamy : 
 

A) Satyna                      B. Teksas                     C. Welwet               D. Drelich 



 
12. Z tkanin lnianych znany jest  materiał o nazwie : 
 

A) Frotte                      B.  Welwet                    C.  Teksas                   D. Płótno 
 
13. Podkoszulki, dresy  wykonuje się z  :  

A) tkaniny bawełnianej 
B) dzianiny bawełnianej 
C) z tkaniny aksamitnej 
D) z tkaniny płóciennej 

 
14. Najbardziej modna tkanina ostatnich lat przeznaczona na ubrania letnie przez to że jest 
przewiewna  ale niestety się gniecie to :  

A) tkanina syntetyczna 
B) tkanina lniana 
C) tkanina wełniana 
D) tkanina stylonowa 

 
15. Najpopularniejsza tkanina bawełniana o splocie skośnym , kolorowo tkana  - osnowa biała  
      a wątek  przeważnie niebieski . Zastosowana na spódnice, spodnie, katany , koszule itp. 

A) Welwet                       B. Teksas                 C. Satyna                      D. Kora 
 

 
16. Tkanina bawełniana, merceryzowana o wypukłej powierzchni, stosowana m.in. na pościel 

D. Drelich,                  B.  Płótno,               C.  Perkal,                      D. Kora. 
 
17 . Na bieliznę dla niemowląt najlepiej zastosować materiały wykonane z  

A. Jedwabiu           B.   Wełny           C   Bawełny            D)   Lnu 
 

 18. Tkanina o splocie płóciennym przeznaczona najczęściej na prześcieradła nosi nazwę :  
A) Elana                  B. Tropik              C. Wiskoza            D. Płótno 

 
19.  Najodpowiedniejszym  materiałem odzieżowym na ciepłą piżamę męską jest :   
 
       A.    krepa wełniana 
       B.    kora  bawełniana  
       C.    satyna jedwabna 
       D.    flanela  bawełniana  
 
20. Damską kamizelkę sportową z odcinanym karczkiem w przodzie i w tyle, cięciami pionowymi 
oraz naszytymi  kieszeniami należy uszyć z : 
 
        A.  Dżinsu                              B. Weluru                         C. Boucli                         D. Kaszmiru  
 
21.  Projektant wykonał kolekcję odzieży sportowej dla szkolnej drużyny dziewcząt.  
        Do uszycia tej kolekcji należy wybrać dzianinę o nazwie :  
 
A. Dżersej                         B. Denim                           C.  Flausz                        D. Flanele  


