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IV. ORSZÁGOS MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ-, FATÁRGYKÉSZÍTŐ-, 

FÉMMŰVES VERSENY  

 

A verseny időpontja: 2014. április 25-26. 

Rendező: Kovács Margit Német Nemzetiségi Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

9024 Győr, Répce u. 2. 

Telefon: 96-428-033, mobil: 20-262-4393 

E-mail: kovacsmargit@amk-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.kmamk.uw.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok, 

makett- és papírtárgykészítő, fatárgykészítő és fémműves tudásának megismerése, a tanulók 

tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, 

kreativitásának értékelése. 

A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő)  

 

A verseny kategóriái:  

A) Makett- és papírtárgykészítő  

B) Fatárgykészítő  

C) Fémműves  

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2004. május 31. és 2002. június 1-je, 

II.  korcsoport: 2002. május 31. és 2000. június 1-je, 

III. korcsoport: 2000. május 31. és 1997. június 1-je, 

IV. korosztály: 1997. május 31. és 1991. április 27-e között született tanulók.  

 

Az intézmények mindhárom kategóriában korcsoportonként maximum 6-6 tanuló 

pályamunkáival nevezhetnek. 

Egy tanulót csak egy kategóriában, maximum 2 pályamunkával lehet nevezni. 

 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunka tartalmi követelménye: A pályamunka témája szabadon választott. 

A választott műfajban készült alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelményeknek megfelelő 

tudását. 

A pályamunkák formai követelményei:  

A tanulók által készített pályamunkákról kérünk több nézetben készült fotódokumentációt 

vagy nyomtatott képet (nem digitális adathordozót) és pályamunka leírást. 

A pályamunka leírás tartalmazza: 

1. a pályamunkához használt alapanyagokat, 

2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét, 

3. a felhasznált eszközöket, szerszámokat, 

4 a téma választás rövid indoklását. 

 

A pályamunka beküldésének módja: 

Az alábbiakat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére: 

1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát és annak leírását, 

2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját.  

 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról letölthető 2014. február 3-ától. 

Kérésre az iskola elektronikusan megküldi a nevezési lapot. 
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A pályamunkák postára adási határideje: 2014. március 10.  

A versenybizottság csak a postára adási határidőig feladott pályamunkákat értékeli.  

 

Az értékelés szempontja: 

A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelő ismeretek alkalmazásának 

színvonala, a munka mívessége, eredetisége. 

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2014. április 

4-éig kapnak értesítést elektronikus úton. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Versenyfeladatok: 

Szabadon választott feladat: a tanuló által választott témára szabadon választott technikával 

tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokból, mely térjen el a beküldött pályamunka 

témájától és technikájától. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra 

Kötelező feladat: megadott témára tervezés, tárgyalkotás hozott alapanyagokból. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra 

 

A) MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA 

 

Kötelező feladatok: 

I. korcsoport: Egy magyar monda egyik karakterének elkészítése karton és egyéb anyagok 

felhasználásával.   

II. korcsoport: Szabadtéri sakkfigura készítése (pl. drótból és papírból). 

III. korcsoport: Egy, a versenyző által meghatározott képzelt vagy valós funkcióra megálló 

(pl. buszmegálló, végállomás, stb.) tervezése, makettjének elkészítése maximum A/3–as 

alapterületen, melynek formája tetszőleges lehet. 

IV. korcsoport: Domború plakát készítése papírmaséból és talált tárgyak felhasználásával 

70x100 cm-es méretben.  

 

B) FATÁRGYKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA 

 

Kötelező feladatok: 

I. korcsoport: Természetben található (pl. uszadékfa, ág, kéreg) faanyagokból plasztika, relief 

készítése.  

II. korcsoport: Díszített nyelű evőkanál készítése egy a versenyző által meghatározott személy 

számára. 

III. korcsoport: Rekeszes játékbútor (pl. szatócs pult) készítése. 

IV. korcsoport: Az intézmény által biztosított faanyagból logikai játék készítése. 

 

C) FÉMMŰVES KATEGÓRIA 

 

Kötelező feladatok: 

I. korcsoport: Ékszer készítése ásványok, kavicsok, fémlemez és –huzal felhasználásával. 

II. korcsoport: Dekoratív fémintarzia készítése vörös- és sárgaréz segítségével. 

III. korcsoport: Képzelt vagy valós szereplők számára címerpajzs tervezése és zománcozása 

10x10 cm-es vörösrézlemezre rekeszes technikával a heraldika klasszikus szabályai szerint. 

IV. korcsoport: Fémlemezből fűrészeléssel természeti motívum felhasználásával sík vagy 

plasztikus felület képzése. 

 

A versenyzők a feladat megoldása során saját eszközeiket használják. 
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A zománcozáshoz az égetőkemencét a rendező intézmény biztosítja. 

 

Az országos döntőben részt vevő versenyzők létszámát a versenybizottság határozza meg.  

 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., 

III. helyezést és különdíjat adhat ki.  

Eredményhirdetés ideje: 2014. április 26. 

 

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, 

étkezés) a nevező intézményt terheli. 

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény 

vagy a versenyző által.  

 

 

NEVEZÉSI LAP 

 

IV. ORSZÁGOS MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ-, FATÁRGYKÉSZÍTŐ-, 

FÉMMŰVES VERSENY 

 

A VERSENYZŐ 

 

Neve:  

Születési ideje (év, hó, nap):  

Iskolai évfolyama:  

Korcsoportja:  

Nevezési kategória:  

Felkészítő tanár neve:  

Jelige:  

 

A NEVEZŐ ISKOLA 

 

Neve:  

OM azonosítója:  

Címe:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

A kísérő tanár neve, elérhetősége:  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. 

 

Dátum: ……………………………………….. 

 

………………………………………….   …………………………………… 

  felkészítő tanár         P.H.   igazgató 

 

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell 

megküldeni! 

A postára adás határideje: 2014. március 10. 

 

Cím: Kovács Margit Német Nemzetiségi Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Győr, 9024 

Répce u. 2. 


