
IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY 
 

A verseny időpontja: 2013. május 25-26.    

Rendező: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 

   8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. 

   Telefon: 06-30-939-74-62 

        E-mail: vpm@vpm.hu 

        Honlap: www.szin-vonal.freeweb.hu 

  

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tehetséges és a legjobban 

felkészült tanulók vizuális képességeinek, felkészültségének, képi megjelenítési képességének megismerése, a 

megszerzett ismeretek önálló gyakorlati alkalmazásának értékelése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. Az elődöntő pályázati a döntő gyakorlati verseny. 

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

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2003. június 1-je és 2004. május 31. között, 

II.  korcsoport: 2001. június 1-je. és 2003. május 31. között, 

III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között, 

V.  korcsoport: 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók. 

 

A pályázás (nevezés) feltételei: 

Az intézmények az elődöntőbe maximum 30 darab pályamunkát küldhetnek el. A nevezések korcsoportonkénti 

megoszlása kötetlen. 

Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet. 

 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei: 

Beküldendő a tanuló által önállóan készített 2 db grafika, amelyből az egyik egyedi rajz, a másik pedig 

hagyományos sokszorosító grafikai eljárással készült nyomat. Digitális alapú munkákat nem fogadunk el. 

A képeket kizárólag 50x70-es méretű karton alkalmazásával készült két lapos paszpartuban (ablakba vágva, nem 

kasírozva) lehet beküldeni. A nem ilyen módon küldött alkotások nem kerülnek értékelésre.  

 

A pályaművek tükrözzék a tanuló vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, egyéni hangvételét. Mindkét 

alkotás hátoldalára ugyanazt a tanuló által választott jeligét, és a tanuló korcsoportját kell felírni. 

 

A nevezési munka témája: szabadon választott. 

 

A pályamunka beküldésnek módja: 

Az intézmények a nevezett tanulói alkotásaikat egy küldeményben küldjék meg. 

A küldemény tartalmazza:  

- a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat, 

- az összesítő jegyzéket (a tanulók jeligéi a tanulók korcsoportjaival együtt) 

- a nevezési lapokat egy lezárt borítékban. 

A tanuló neve nem szerepelhet sem a jegyzéken, sem a pályamunkán! 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.szin-vonal.freeweb.hu letölthető 2013. február 

15-étől.  

 

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2013. március 15.  

 

A határidőn túl postára adott pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli! 

A pályamunkákat a rendező iskola nevére és címére kell megküldeni:  

Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, 8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. 

 

A pályamunkák értékelése után a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevező 

intézmények 2013. április 15-éig értesítést kapnak elektronikus úton, e-mail-ben. 

A döntőbe jutó tanulók várható létszáma 70 fő.  

Az elődöntőn nevezési díj nincs. 
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ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A döntőben résztvevő tanulók feladatmegoldásának célja: A tanulók vizuális képességének – megfigyelési, 

leképzési, átírási, komponálási, kiemelési, nagyítási, kicsinyítési, felületmegjelenítési, sorozatképzési – 

felmérése. Felkészültségük megismerése (pl. a szokatlan és meglepő látvány, szituáció kifejezési cél szerinti 

megjelenítésének), a képalkotó tudás értékelése. 

Az országos döntő feladatai: Egy kötelező (egyedi grafikai) és egy szabadon választott (sokszorosító grafikai) 

feladat. 

 

Kötelező feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport:  

Az adott beállítás egy részletének kiemelése, kompozícióba helyezése.  

II. korcsoport:  

Az adott beállítás tárgyaiból kiinduló kompozíció létrehozása és a kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása.   

III. korcsoport:  

Az adott beállítás formai, szerkezeti, felületi és tónusbeli sajátosságaiból kiinduló kompozíciós variációk 

készítése. 

IV. korcsoport:  

Az adott beállításban található (ipari, mechanikus, gépi) szerkezetekből kiinduló időbeli változást bemutató 

folyamatábra, képregény alkotása.    

V. korcsoport:  

Az adott beállításban szereplő tárgyak, anyagok felületeinek, azok részletének (textúrájának, faktúrájának) képi 

igényű megjelenítése sorozatban. 

 

A versenyzők az alábbi eszközök, technikák közül választhatnak: szén, ceruza, pittkréta, monotípia, tus, pác, toll. 

Az alkotások mérete: minimum A/5, A/4-es, maximum A/2-es. (A sorozatnál, variációnál lehet A/5-nél kisebb 

méret is.)   

A kötelező feladat megoldására fordítható idő: maximum 5 óra. 

 

Szabadon választható feladat I-V. korcsoportban: 

Az előző napon készített alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD 

borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként, vagy a választható technikaként felsoroltak 

valamelyikével szabad alkalmazott grafika vagy képgrafika alkotása.  

Választható technikák: linómetszet, papírdúc, hidegtű (fémre, műanyagra). 

Az alkotások mérete: minimum 10x10-es, maximum A/3-as. 

 

Szabadon választott feladat megoldására fordítható idő: összesen 5 óra (ebből 3,5 óra a feladat elvégzéséhez és 

1,5 óra a nyomtatáshoz szükséges idő). 

 

A versenyzők minden feladat megoldása során saját eszközeiket (rajztábla, hengerek, metszők, karcolók…) és a 

választott technikához szükséges anyagukat használják.  

A nyomtatáshoz szükséges présgépeket a rendező iskola biztosítja. 

 

Értékelési szempontok: 

A tanult ismeretek alkalmazásának színvonala, a kifejezés igényessége, eredetisége. 

A grafikai kifejező eszközök megfelelő technikai alkalmazása, kompozíció, egyéni hangvétel.  

 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III., helyezést és különdíjat adhat ki. 

Az eredményhirdetés ideje: 2013. május 26 

Részvételi díj: A versenyzők és kísérő tanárok útiköltsége, étkezési és szállásköltsége, valamint a döntőbe jutott 

tanulók részvételi díja a nevező intézményt, illetve a tanulót terheli. 

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

 

További tájékoztatás a rendező intézménytől e-mailben a vpm@vpm.hu címen vagy a 30-939-74-62-es 

telefonszámon kérhető. 
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NEVEZÉSI LAP 

 

IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI 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: ………………………………….. 

 

 

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

 felkészítő tanár      igazgató 

 

 

 

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

Cím: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, 8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. Baranyai 

Zoltánné részére 


