
XXI. Országos rajzverseny 
 

A verseny időpontja: 2012. április 5-6. 

Rendező: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI 

 8420 Zirc Köztársaság út 9. 

 Telefon: 06-88-414-449, fax: 06-88-414-449 

 E-mail: 3bela@bela-zirc.sulinet.hu 

 Honlap: www.bela-zirc.sulinet.hu 
 

A verseny célja: A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának 

bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő 

tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés 

tapasztalatcseréje. A művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintű, 
rangos rajzverseny keretein belül. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 
 

A verseny korcsoportjai: 

I.   korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskolák 12-13. évfolyamos, 

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskolák érettségi utáni,  

 a kétéves szakképzésben résztvevő 13-14 évfolyamos tanulói. 
 

Versenyfeladatok: 

1. Szabályos és szabálytalan formákból összeállított tárgykonstrukció rajza térben, a tanulmányjelleget 

hangsúlyozva. 

Technika: Grafit (grafit, Pitt művészkréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron. 

A feladat megoldására adott idő: 3 óra. 
 

2.1. Portré rajza (félalak kézábrázolással) élő modell után, teljes tónusértékkel, a tanulmányjelleg 

hangsúlyozásával. 

Technika: Grafit (grafit, Pitt művészkréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron. 

A feladat megoldására adott idő: 4 óra. 
 

2.2. Akt egészalakos ábrázolása teljes tónusértékkel. 
Technika: Szabadon választott rajzi technika, fél íves (A/2) fehér rajzpapíron. 

A feladat megoldására adott idő: 6 óra, (2x3 óra). 
 

A versenyfeladatok sorrendiségéről a versenybizottság saját hatáskörben dönthet! 
 

A versenyzők személyes rajzeszközeikkel dolgozhatnak.  

A fél íves (A/2) fehér, fehér Pitt művészkréta esetén a fekete papírt a rendező iskola biztosítja. Fekete papír 

igényét a nevezési lapon kérjük jelezni. 

Ha a tanuló által választott rajzeszköz az iskola által biztosított normál papíroktól eltérőt tesz  szükségessé, akkor 

a fél íves (A/2) „speciális” papírt a tanuló hozza magával. 
 

A verseny díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és kifejezőkészsége alapján 

korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. 

A versenybizottság a díjakat nem köteles kiadni. 
 

Nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja, útiköltsége, ill. a kísérő tanár (tanárok) útiköltsége és 

egyéb részvételi díja (szállás, étkezés) a versenyzőt nevező tanintézményt terheli.  

A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 
 

A nevezés módja: 

A versenyzőt nevező iskola korcsoportonként 2-2 tanulót indíthat a versenyen. A verseny részletes tájékoztatója 

a rendező intézmény honlapján www.bela-zirc.sulinet.hu olvasható. 

A nevezési lap is a honlapról tölthető le, melyet kitöltve a rendező iskola címére kell elküldeni: III. Béla 

Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8420 Zirc, Köztársaság út 
9.). 
 

Az országos forduló nevezési határideje: 2012. március 9. 
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