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II. ORSZÁGOS FESTÉSZETVERSENY 

A verseny időpontja: 2018. február 8-9. 

Rendező: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 

OM azonosító:027425 

7624 Pécs, Radnics utca 9.  

Telefon: 06-72-517-950 

E-mail: iskola@pecsimuveszeti.hu 

Honlap: www.pecsimuveszeti.hu  

A verseny célja: A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségének, festészetismerete-

inek, tudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, mi-

nőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fej-

lesztés tapasztalatcseréje. A művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos 

szintű, rangos festészeti verseny keretein belül. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő. 

A verseny korcsoportjai: 

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

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskolák érettségi utáni, a kétéves nappali szakképzésben részt-

vevő 1/13. és 2/14. évfolyamos tanulói. 

Versenyfeladatok: 

1. feladat: Csendélet festése tárgyakból és gyümölcsökből, drapériával ellátott térszakaszban berendezett csend-

életi elemekből.  

A munkákra vonatkozó követelmények: 

Technika: akvarell, vízfesték – fedő fehér használata tilos!  

Hordozó: papír, karton. 

Méret: negyedíves méret (A/3, B/3) maximum 35x50 cm-es. 

A feladat megoldására adott idő: 4 óra. 

2. feladat: Szabad festészeti munka megadott téma nyomán szabadon választott technikával.  

A munkákra vonatkozó követelmények: 

Technika: szabadon választott színes technika (kivéve olajfesték). 

Hordozó: papír, karton, kasírozott vászon, farost. 

Méret: minimum negyedíves (A/3), maximum (B/2) 50x70 cm-es. 

A feladat megoldására adott idő: 4 óra. 

3. feladat: Félalak (portré kezekkel) festése bevilágítással, élő modell után.  

A munkákra vonatkozó követelmények: 

Technika: vízbázisú festék, szabadon választott színes technika (kivéve olajfesték). 

Hordozó: papír, karton, kasírozott vászon, farost. 

Méret: félíves (A/2, B/2) maximum 50x70 cm-es. 

A feladat megoldására adott idő: 6 óra. 

A verseny általános követelményei: 

A versenyen az olajfesték használata tilos a lassú száradás miatt.  

Az 1. és a 3. feladatnál csak a megjelölt technikákat lehet használni, a 2. feladatnál színes ceruza, pasztell, filctoll 

is megengedett.  

A versenyzők személyes rajzeszközeikkel dolgozhatnak. 

A versenyfeladatok sorrendiségéről a versenybizottság saját hatáskörben dönthet! 

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meg-

határozott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Az 1. feladatra maximum 15 pont, a 2. feladatra 
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maximum 20 pont, 3. feladatra maximum 25 pont adható. Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság 

által adott pontok összege (3x60 pont). 

Értékelési szempontok: 

- rajzi formaértelmezés: arányosság, szerkezet, térbeli viszonyok, 

- fény-árnyék kezelés, tónusgazdagság, plasztikusság, kontrasztok használata, 

- színhasználat, Színkeverés tudatossága, Színérzékenység, kifejezőerő, 

- anyaghasználat: jártasság, a technikának megfelelő eljárás, módszeresség,  

- ecsetkezelés: felületek, textúrák, faktúra kialakítása, esetleg egyéni stílus használata, 

- kompozíciós megoldások: képkivágás, hangsúlyok, 

- igényesség, kidolgozottság, befejezettség, 

- eredetiség, sajátos megoldások, kreativitás. 

A versenyzők díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.  

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény 

gondoskodik.  

A versenyen nevezési és regisztrációs díj nincs! 

A nevezés módja: A versenyzőt nevező iskola korcsoportonként 2-2 tanulót indíthat a versenyen. A verseny rész-

letes tájékoztatója a rendező intézmény honlapján www.pecsimuveszeti.hu oldalon olvasható. 

A nevezési lap is a honlapról 2017. december 1-jétől tölthető le, melyet kitöltve a rendező iskola címére kell 

elküldeni: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium (7624, Pécs, Radnics utca 9.) 

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. január 10.  
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