
IV. ORSZÁGOS KERÁMIA – ÉS TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. április 19-20. 

Rendező: Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság ÁMK, AMI - Kovács Margit Iskolája 

Telefon: 06-96-428-033, mobil: 06-20-262-4393 

Email: kovacsmargit@amk-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.kmamk.uw.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán kerámia és tűzzománc tanszakon 

tanuló tehetséges diákok képességeinek 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) Kerámiakészítő 

B) Tűzzománckészítő 

 

Korcsoportok: 

I.     korcsoport: 2003. április 18. és 2004. április 17. között, 

II.  korcsoport: 2002. április 18. és 2003. április 17. között, 

III. korcsoport: 2000. április 18. és 2002. április 17. között, 
IV. korcsoport: 1998. április 18. és 2000. április 17. között, 

V.  korcsoport: 1995. április 18. és 1998. április 17. között, 

VI. korcsoport: 1990. április 18. és 1995. április 17. között született tanulók. 

 

A nevezés feltételei: 

Az intézmények az elődöntőbe kategóriánként maximum 20 db pályamunkát küldhetnek.  

Egy tanuló csak egy kategóriában nevezhet maximum 2 pályamunkával.  

 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunka tartalmi követelményei: A pályamunka témája szabadon választott. A választott műfajban 

készített alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelménynek megfelelő, műhelyfoglalkozások során szerzett 

ismereteit. 
A pályamunkák formai követelményei: a tanulók által készített pályamunkákról több nézetben készült 

fotódokumentációt vagy nyomtatott képet (nem digitális adathordozót) és maximum A/5-ös méretű pályamunka 

leírást kérünk. 

A pályamunka leírás tartalmazza: 

1. a pályamunkához használt alapanyagokat, 

2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét, 

3. felhasznált eszközöket, szerszámokat, 

4. a téma választás rövid indoklását. 

 

A pályamunka beküldésének módja: 

A következőket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban: 
1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunka fotóját és annak leírását,  

(a pályamunkát ábrázoló fotó hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát szabad felírni), 

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

 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.kmamk.uw.hu letölthető 2013. február 1-jétől. 

Kérésre az iskola elektronikusan megküldi a nevezési lapot. 

A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére. 

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2013. február 28. 

 

A versenybizottság csak a beküldési határidőig postán feladott pályamunkákat értékeli. 

 

Az értékelés szempontja: 
A választott műhelygyakorlat tantervi követelményeinek megfelelő ismeretek alkalmazásának színvonala, a 

munka mívessége, eredetisége. 
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Az országos döntőben részt vevő versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2013. március 22-éig kapnak 

értesítést elektronikus úton. 

A pályamunkák az eredményhirdetést követően, de legfeljebb június 15-éig – időpont egyeztetés után – 

elvihetők. 

Az elődöntőn nevezési díj nincs. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

Versenyfeladatok: 

Szabadon választott feladat: A tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés (amely 
térjen el a beküldött pályamunka témájától), illetve tárgyalkotás a helyszínen biztosított (agyag, zománciszap, 

zománcfesték, granulátum) vagy hozott alapanyagokból. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 

 

Kötelező feladat: Megadott témára tervezés, tárgyalkotás a helyszínen biztosított (agyag, zománciszap, 

zománcfesték, granulátum) vagy hozott alapanyagokból. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 

 

A) KERÁMIAKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA 

 

Kötelező feladatok: 
I.   korcsoport: Edénykészítés tömbből, hurkából. Az edény díszítése nyomhagyással. 

II. korcsoport: Érzelmet (félelmet, gondoskodást, agressziót, szeretetet…) megjelenítő állatfigurás kisplasztika 

készítése. 

III. korcsoport: Emberi figurákkal szoborcsoport alkotása 

IV. korcsoport: Agyaglapokból fedeles edény készítése és díszítése. 

V. korcsoport: Növényi formavilágból kiindulva korongozott öblös edény készítése  

VI. korcsoport: Korongozással antropomorf jellegű kisplasztika összeállítása 

 

B) TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA 

 

Kötelező feladatok: 

I. korcsoport: Önarckép készítése, maximum 13x18 cm-es előalapozott lemezre zománcfestészeti technika 
alkalmazásával  

II. korcsoport: Életkép alkotása maximum 13x18 cm-es lemezre vegyes technikával   

III. korcsoport: Érzelem, hangulat (félelem, gondoskodás, pusztulás, születés, remény…) kifejezése maximum 

13x18 cm-es előre lealapozott lemezre vegyes technikával 

IV. korcsoport: Kazettás mennyezetre utaló zománcalkotás készítése rekeszzománc vagy sodronyzománc 

technikával maximum 13x18 cm méretben  

V. korcsoport: A „Szülőföld nevezetességét” bemutató zománcbetét készítése megadott tárgyra (pl. doboz, 

kehely …) zománcfestészeti  technikával   

VI. korcsoport: A „Szülőföld nevezetességét” bemutató zománcbetét készítése ötvös-zománc technikával 

megadott használati tárgyra  

  
A versenyzők a feladat megoldása során saját eszközeiket használják. 

A rendező intézményi kemencéiben maximum 13x18 cm-es versenyzői munkák égethetők ki. 

 

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

különdíjat adhat ki. 

Eredményhirdetés ideje: 2013. április 20. 

 

A nevezési és részvételi díjak: A tanuló nevezési díját és útiköltségét, és a kísérő tanár részvételi költségeit, 

útiköltségét a nevező intézmény fedezi. 

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

 

 



NEVEZÉSI LAP 

 

IV. ORSZÁGOS KERÁMIA- ÉS TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ 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: 

 

 

 

Igényli-e, hogy a rendező iskola biztosítsa az alapvető alapanyagokat? 

Ha igen, jelölje meg, mely(ek)re tart igényt! 
- agyag 

- zománciszap 

- zománcfesték 

- granulátum 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. 

 

Dátum: ………………………………….. 

 

 

……………………………………….. PH.  …………………………………… 

 felkészítő tanár      igazgató 
 

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

határideje: 2013. február 28. 

Cím: Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság ÁMK, AMI, Kovács Margit Iskola, Csöreginé Baranyai Anita 

részére 


