
MEGYEI   KÉPZŐMŰVÉSZETI   VERSENY   ALSÓ   TAGOZATOS   TANULÓK 

SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) 

Versenykiírás a 2017/2018-as tanévre 

  

„A természet varázsát ontja bőven: 

A fűben, a virágban és a kőben. 

Ó, nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná 

javad De nincs oly jó, melyben ne 

volna vész, Ha balga módra véle 

visszaélsz!” 

(Shakespeare) 
 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ. 

 

Közreműködők:Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

Rácz Imre festőművész, rajztanár 
 

A verseny célja: komplex gondolkodás, kompetenciák erősítése, megjelenítése a vizualitás 

területén. Az alsó tagozatos diákoknak lehetőséget adni a tehetségük kibontakoztatására: a 

beküldött pályamunkák által tükrözzék a természet, az ember és az ember alkotta világ szépségét, 

harmóniáját, azt, ahol jól érezzük magunkat, ahol szívesen élünk, ahol vigyázunk a környezetünkre, 

hogy legyen jövőnk!  
 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 
 első és második évfolyamosok kategóriája 
 harmadik és negyedik évfolyamosok kategóriája 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a 

képzőművészet iránt érdeklődő valamennyi 1-4. évfolyamos általános iskolai tanuló. 

 

A verseny témája: A természetben élő állatok és környezetük. Egy irodalmi alkotás 

részletének illusztrálása.  

    Mutasd be egy állat élőhelyét, annak részletét! 

    Ábrázold az állat természetes környezetét! 

    Ilyennek láttam az állatot különböző évszakokban. 

    Rajzold le, milyen állatok élnek a megyénkben! 

    Kirándultunk a megyénkben, rajzold le élményedet! 

    Mutass be egy szép természetes élőhelyet! 

    „Mesetáj” lerajzolása az állatokkal. 
 

Technika: szabadon választható (grafikai eljárás, pasztell, kréta, tempera, akvarell, stb.) 

Méret: maximum fél-íves rajzlap 
 

A pályamunkák beküldési határideje: 2018. február 2. 
Cím: DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 
4024 Debrecen, Kossuth u. 33.; Rácz Imre 

  
  A versenyző által fizetett díjak: a versenyen a részvétel ingyenes. 



 
  Fordulók: az alsó tagozatos verseny egy fordulós.  

 

Az eredmények közzétételének módja:  az értékelés a beküldött pályamunkák alapján 

történik, az eredményeket az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

honlapján tesszük közzé. A tanulók az alkotásaikat kiállítás keretében tekinthetik meg.  

 

Díjazás: a versenyen részt vevő legeredményesebb diákok oklevelet, könyvjutalmat kapnak. 

 

A szervezők elérhetősége:  

Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  

Tel: 52/536-584 

www.oktatas.hu 

Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu 

 
 
Debrecen, 2017. szeptember 20. 

 
 

 
Őri Józsefné Dalmi Anikó 

főosztályvezető

http://www.oktatas.hu/
mailto:Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu


MEGYEI   KÉPZŐMŰVÉSZETI   VERSENY   FELSŐ   TAGOZATOS   TANULÓK 
SZÁMÁRA (5-8. ÉVFOLYAM) 

Versenykiírás a 2017/2018-as tanévre 

 
 

„A természet varázsát ontja bőven: 

A fűben, a virágban és a kőben. 

Ó, nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná 

javad De nincs oly jó, melyben ne 

volna vész, Ha balga módra véle 

visszaélsz!” 
(Shakespeare) 

 

 
 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ. 

 

Közreműködők: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium; 

     Rácz Imre festőművész, rajztanár 

 
A verseny célja: komplex gondolkodás, kompetenciák erősítése, megjelenítése a vizualitás 

területén. A felső tagozatos diákoknak lehetőséget adni a tehetségük kibontakoztatására: a 

beküldött pályamunkák által tükrözzék a természet, az ember és az ember alkotta világ szépségét, 

harmóniáját, azt, ahol jól érezzük magunkat, ahol szívesen élünk, ahol vigyázunk a környezetünkre, 

hogy legyen jövőnk!  

 

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 
 ötödik és hatodik évfolyamosok kategóriája 
 hetedik és nyolcadik évfolyamosok kategóriája 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a 

képzőművészet iránt érdeklődő valamennyi 5-8. évfolyamos általános iskolai vagy a  6 és 8 

évfolyamos gimnáziumok e korosztályának megfelelő életkorú tanulói. 

 

A verseny témája: A természetben élő állatok és környezetük. Egy irodalmi alkotás 

részletének illusztrálása.  

    Mutasd be egy állat élőhelyét, annak részletét! 

    Ábrázold az állat természetes környezetét! 

    Ilyennek láttam az állatot különböző évszakokban. 

    Rajzold le, milyen állatok élnek a megyénkben! 

    Kirándultunk a megyénkben, rajzold le élményedet! 

    Mutass be egy szép természetes élőhelyet! 

    „Mesetáj” lerajzolása az állatokkal. 

    Ábrázold a táj és az állat harmonikus kapcsolatát! 

    Fantázia alkotta állatok lerajzolása. 

    Az állatok jövőbeni környezetének ábrázolása. 

 

Technika: szabadon választható (grafikai eljárás, pasztell, kréta, tempera, akvarell, stb.). 

Méret: maximum fél-íves rajzlap 
 



A versenyző által fizetett díjak: a versenyen a részvétel ingyenes. 
 
Fordulók: a felső tagozatos verseny két fordulós.  
 

1. forduló 

 

A pályamunkák beküldési határideje: 2018. március 2. 
Cím: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
 
2. forduló 
 
A szakmai zsűri által az első fordulóból továbbjutott diákok helyben kiadott feladatok alapján 

készítenek alkotásokat.  

A megyei verseny ideje: 2018. április 7. (szombat) 9-14 óráig. 
Helye: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
 
 

Az eredmények közzétételének módja:  az eredményeket az Oktatási Hivatal Debreceni 

Pedagógiai Oktatási Központ honlapján tesszük közzé. A tanulók az alkotásaikat kiállítás 

keretében tekinthetik meg.  

 

Díjazás: a versenyen részt vevő legeredményesebb diákok oklevelet, könyjutalmat kapnak. 

 

A szervezők elérhetősége:  

Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  

Tel: 52/536-584 

www.oktatas.hu 

Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu 

 
 
Debrecen, 2017. szeptember 20. 

 
 

 
Őri Józsefné Dalmi Anikó 

főosztályvezető

http://www.oktatas.hu/
mailto:Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu


 

MEGYEI   KÉPZŐMŰVÉSZETI   VERSENY   KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA  
Versenykiírás a 2017/2018-as tanévre 

 
 

„A természet varázsát ontja bőven: A 

fűben, a virágban és a kőben. 

Ó, nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad 

De nincs oly jó, melyben ne volna 

vész, Ha balga módra véle visszaélsz!” 
(Shakespeare) 

 

 
 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ. 

 

Közreműködők: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium; 

     Rácz Imre festőművész, rajztanár 

 
A verseny célja: komplex gondolkodás, kompetenciák erősítése, megjelenítése a vizualitás 

területén. A középiskolás diákoknak lehetőséget adni a tehetségük kibontakoztatására: a 

beküldött pályamunkák által tükrözzék a természet, az ember és az ember alkotta világ szépségét, 

harmóniáját, azt, ahol jól érezzük magunkat, ahol szívesen élünk, ahol vigyázunk a környezetünkre, 

hogy legyen jövőnk!  

 

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 
 9-10. évfolyam kategóriája  
 11-12. évfolyam kategóriája 

 
A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a 

képzőművészet iránt érdeklődő valamennyi 9-12. évfolyamos tanuló. 

 

A verseny témája: A természetben élő állatok és környezetük. Egy irodalmi alkotás részletének 

illusztrálása.  

    Mutasd be egy állat élőhelyét, annak részletét! 

    Ábrázold az állat természetes környezetét! 

    Ilyennek láttam az állatot különböző évszakokban. 

    Rajzold le, milyen állatok élnek a megyénkben! 

    Kirándultunk a megyénkben, rajzold le élményedet! 

    Mutass be egy szép természetes élőhelyet! 

    „Mesetáj” lerajzolása az állatokkal. 

    Ábrázold a táj és az állat harmonikus kapcsolatát! 

    Fantázia alkotta állatok lerajzolása. 

    Az állatok jövőbeni környezetének ábrázolása. 

    Színek, hangulatok az állatok világában. 

    Egy állat „életének” rajzos bemutatása. 

    A jövőkép, projekt rajzi ábrázolása. 

    Múlt, jelen, változás az állatok fejlődésében. 

    Álomkép 

    Életkép, kreatívkép 

 

 

 

 



 

Technika:  szabadon  választható  (olaj,  grafikai  eljárás,  pasztell,  kréta,  tempera,  akvarell, 

tűzzománc, bőr, textil stb.) 

Méret: maximum fél-íves rajzlap 

A versenyző által fizetett díjak: a versenyen a részvétel ingyenes. 
 
Fordulók: a verseny két fordulós.  
 

 

1. forduló 

 

A pályamunkák beküldési határideje: 2018. március 9. 
Cím: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
 

2. forduló 
 
A szakmai zsűri által az első fordulóból továbbjutott diákok helyben kiadott feladatok alapján 

készítenek alkotásokat.  

A megyei verseny ideje: 2018. március 24. (szombat) 9-14 óráig. 
Helye: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
 

 

Az eredmények közzétételének módja:  az eredményeket az Oktatási Hivatal Debreceni 

Pedagógiai Oktatási Központ honlapján tesszük közzé. A tanulók az alkotásaikat kiállítás 

keretében tekinthetik meg.  

 

Díjazás: a versenyen részt vevő legeredményesebb diákok oklevelet, könyjutalmat kapnak. 

 

A szervezők elérhetősége:  

Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  

Tel: 52/536-584 

www.oktatas.hu 

Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu 

 
 
Debrecen, 2017. szeptember 20. 

 
 

 
Őri Józsefné Dalmi Anikó 

főosztályvezető 

http://www.oktatas.hu/
mailto:Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu

