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AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MŰVÉSZETEK 

NÓGRÁD MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLAI RAJZVERSENY 

(5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

A teljes versenykiírás elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/salgotarjan/salgotarjan_versenyek 

A verseny pedagógiai célja: A művészeti nevelés erősítése, bővebb ismeretek szerzése a rajz és vizuális kultúra 

területéről. 

A verseny kategóriái: 5-6. évfolyam 

 7-8. évfolyam 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 

Versenykoordinátor: Keléné Szabó Ágnes szaktanácsadó +36-70/420-0040 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: iskolai (pályázatos) 

 megyei (helyszíni alkotás) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány a megyei döntőn 1-3. helyezést elért versenyzők részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: Iskolai forduló 

 5-6. évfolyam: Kányádi Sándor Költögető című versének illusztrálása 

 7-8. évfolyam: Petőfi Sándor: Három madár című versének illusztrálása 

 Megyei forduló 

 Mindkét korcsoportban: Madáretető, madárodú tanulmány készítése (szabadtéri 

rajz). 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

Nevezési határidő: 2019. április 26. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról) 

A jelentkezési lappal együtt beküldendő az eredeti munkáról készített digitális fénykép kevesebb, mint 5 megabyte 

méretben, az alkotó, évfolyam, iskola megjelölésével, jpg formátumban (Pl.: Varga Kata_6_Ecseg.jpg). 

Kérjük, az alkotásokról készült fotókat ne módosítsák! 

Cím: rajzverseny.poksalgotarjan@gmail.com 

Minden általános iskola korcsoportonként legfeljebb 3 tanulót nevezhet. Alapfokú művészeti iskola esetében 

tanáronként, korcsoportonként legfeljebb 3 tanuló pályázhat. 

 

A verseny két fordulóból áll. Egy színes és egy fekete-fehér alkotás készítése a feladat. 

Az 1. forduló (pályázatos) feladata: témakibontás évenként változó, előre meghatározott témában. 

A 2. forduló (helyszíni alkotás) feladata: látvány megörökítése. 

Minden pályázó eldöntheti, hogy színes vagy fekete-fehér munkával vesz részt az első fordulóban. Amennyiben 

színes alkotással pályázik és bejut a 2. fordulóba, ott fekete-fehérben kell dolgoznia; ha fekete-fehér alkotással 

pályázik, és bejut a 2. fordulóba, ott színesben kell dolgoznia. A második forduló napján, a helyszínen az első forduló 

alkotásainak kiállítása látható. 

Színes technikák eszközei: színes ceruza, filctoll, akvarell, tempera, … festék. 

Fekete-fehér technikák eszközei: grafit ceruza, toll, fekete kréta, szén. 

Méret: A2 vagy A3 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 
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MEGYEI DÖNTŐ: 

Ideje: 2019. május 21. (kedd) 12.00 óra 

Helye: Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola (2659 Érsekvadkert, Eötvös út 1.) 

 

Téma mindkét korcsoportban: Madáretető, madárodú tanulmány készítése (szabadtéri rajz). Méret: A3 

 

Az eredménylistát a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

 

Salgótarján, 2018. szeptember 27. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 

 


