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V. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY 
 

A verseny időpontja: 2016. április 15-16.   

Rendező: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola 

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33. 

Telefon/fax: 1- 424-56-41 mobil: 36-20-247-9504 

E-mail: nadasdy@hawk.hu   

Honlap: www.nadasdy.suli.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: 2006. június 1-je és 2009. május 31. között, 

II.  korcsoport: 2004. június 1-je. és 2006. május 31. között, 

III. korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között, 

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

V.  korcsoport: 1994. június 1-je és 1998. 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.nadasdy.suli.hu letölthető 2016. január 15-étől.  

 

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2016. február 15.  

A határidőn túl postára adott pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli! 

 

A pályamunkákat a rendező iskola nevére és címére kell megküldeni:  

Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola, 1222 Budapest, Nagytétényi 

út 31-33. 

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

2016. március 14-éig értesítést kapnak elektronikus úton, e-mail-ben. 

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:  

Egy adott beállításról (csendélet), készíts egyedi grafikát, melyben egy részletet felhasználva nagyítással, 

kiemeléssel oldasz meg.  

II. korcsoport:  

Egy adott beállításról (csendélet), készíts 2 kompozíciós variációt, melyben foltokkal, vagy vonalakkal dolgozol.  

III. korcsoport:  

Egy adott beállításról (csendélet), készíts 2 változatot dekoratív igénnyel, a síkjelleget hangsúlyozva, melyben a 

tárgyak alakját, vagy tónusbeli sajátosságát használod fel. 

IV. korcsoport:  

Egy adott beállításról (csendélet), készíts minimum 3, maximum 5 képből álló sorozatot, melyben a beállított 

tárgyak részletei, azok felülete képi igénnyel jelenik meg. 

V. korcsoport: 

Egy adott beállításról (csendélet), készíts 3-5 darabból álló sorozatot a látvány átírásával (képi igénnyel) - több 

nézőpont egyidejű alkalmazásával. 
 

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 képgrafikaként, az alább meghatározott eljárások 

valamelyikével. 
 

Választható technikák korcsoportonként: 

I. korcsoport:  

Bármilyen nyomhagyó technika (pl. krumplinyomat, radírnyomat stb.) A4 vagy A3 méretben 

II. korcsoport:  

Bármilyen nyomhagyó technika, vagy papírdúc (présgép használata nélkül) A4 vagy A3 méretben 

III. korcsoport:  

Papírdúc (A4) vagy linómetszet (10x10/darab) (a nyomás présgép használata nélkül történjen)  

IV. korcsoport:  

Linómetszet vagy hidegtű, vagy más szabadon választott technika alkalmazása (akár több technika alkalmazása) 

V. korcsoport: 

Szabadon választott több technika (minimum 2) együttes alkalmazása 

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

Szabadon választott feladat megoldására fordítható idő: maximum 5 óra  
 

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

választott technikához szükséges anyagukat használják.  

Az I. II. és III. korcsoportban a nyomtatást présgép használata nélkül kell kivitelezni 

A nyomtatáshoz szükséges présgépet a IV. és V. korcsoport részére a rendező iskola biztosítja. 
 

Az döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a kötelező és a 

szabadon választott feladatokban a versenyzők teljesítményét, az értékelőlapon meghatározott szempontok 

alapján. Egy-egy versenyző, ill. csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.  

Értékelési szempontok: 

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

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

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

Az eredményhirdetés ideje: 2016. április 16. 
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Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény postai úton nem küldi vissza. Az 

alkotások elvihetőek személyesen, egyeztetés alapján, legkésőbb 2016. április 29-éig.  

 

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

intézmény gondoskodik.  

A versenyen nevezési díj nincs!  

 

További tájékoztatás a rendező intézménytől e-mailben a nadasdy@hawk.hu címen vagy a Tel/fax: 1-424-56-41, 

mobil: 20-247-9504-es telefonszámon kérhető. 
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