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VIII. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY 

A verseny időpontja: 2022. május 27-28. 

Rendező: Budapest Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040046 

2013 Pomáz, Templom tér 3 

Telefon: 06 26-525-330 

E-mail: twmi.pomaz@gmail.com 

Honlap: www.twmi.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 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. 

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

A verseny fordulói: Országos forduló (elődöntő, döntő). 

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon 

való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, 

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. 

Korcsoportok:  

I. korcsoport 2012. június 1-je és 2014 május 31 között, 

II. korcsoport: 2010. június 1-je és 2012. május 31. között, 

III. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2005. június 1-je és 2008. május 31. között, 

V. korcsoport: 2000. június 1-je és 2005. május 31. között született tanulók. 

A nevezés feltételei: Az intézmények az elődöntőbe maximum 30 darab pályaművet küldhetnek 

be. A nevezések korcsoportonkénti megoszlása kötetlen. 

Egy tanuló csak egy pályaművel - összesen 2 db grafikai alkotással nevezhet. 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamű témája: szabadon választott. 

A pályamű tartalmi követelménye:  

A pályamű tükrözze a tanuló vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, egyéni hangvételét.  

A pályamű formai követelményei  

 A beküldött 2 db munkából az egyik egyedi rajz, a másik pedig sokszorosító grafikai 

eljárással készült nyomat.  

 A grafikákat paszpartuval (ablakba vágva, nem kasírozva) kell beküldeni.  

 A grafika mérete, paspartuval maximum 50x70 cm-es. 

 Mindkét alkotás hátoldalára a nevezési lapon megadott jeligét, és a tanuló korcsoportját 

kell felírni. (A jelige nem utalhat a tanuló nevére vagy iskolájára.) 

 Digitális alapú, vagy fénymásolt munkák nem vehetnek részt a versenybe. 

http://www.twmi.hu/
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Nevezés a pályamű beküldésnek módja: A nevező intézményeknek tanulói alkotásokat egy 

küldeményben a rendező iskola nevére és címére kell megküldeni. 

A pályázati anyag, küldemény tartalmazza:  

 a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályaműveket  

 azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját 

(A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos 

versenyt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező!) 

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

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

A pályaművek postára adási határideje: 2022. február 15.  

A határidőt be kell tartani! 

A versenybizottság csak a határidőben feladott pályaműveket értékeli.  

A rendező iskola a pályaművek értékelése után, az eredményről, a döntőbe jutott tanulókról, és a 

döntő programjáról 2022. március 15-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Az országos döntő feladatai:  

Egy kötelező (egyedi grafikai) és egy szabadon választott (sokszorosító grafikai) feladat. 

A kötelező feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport:  

Egy adott beállításról egyedi grafika készítése, egy kiválasztott részlet felnagyításával, 

kiemelésével  

II. korcsoport:  

Egy adott beállításról 2 variáció készítése, az egyikben foltokkal, a másikban vonalakkal  

III. korcsoport:  

Egy adott beállításról 2 változat készítése dekoratív igénnyel, a tárgyak alakját, vagy tónusbeli 

sajátosságát felhasználva 

IV. korcsoport:  

Egy adott beállításról 3-5 darabból álló sorozat készítése a beállított tárgyak részleteinek, 

anyagának és felületének képi igényű megjelenítésével 

V. korcsoport:  

Egy adott beállításról 3-5 darabból álló sorozat készítése a látvány képi igényű átírásával, 

különböző nézőpontú ábrázolás felhasználásával 

A versenyzők az alábbi eszközök, technikák közül választhatnak: 

szén, ceruza, pittkréta, monotípia, tus, pác, toll, tűfilc 

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

A kötelező feladat megoldására fordítható idő: maximum 5 óra. 

Szabadon választható feladat valamennyi korcsoportban: 

Az előző napon készített alkotás továbbgondolása, felhasználása, átírása képgrafikaként, vagy 

alkalmazott grafikaként az alább meghatározott eljárások valamelyikével. 
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Választható technikák korcsoportonként: 

I. korcsoport:  

Bármilyen nyomhagyó technika (pl. ujjlenyomatok, krumplinyomat, radírnyomat stb.)  

II. korcsoport:  

Bármilyen nyomhagyó technika (pl. ujjlenyomatok, krumplinyomat, radírnyomat stb.), vagy 

papírdúc 

III. korcsoport:  

Papírdúc vagy linómetszet 

IV. korcsoport:  

Linómetszet vagy hidegtű 

V. korcsoport:  

Szabadon választott szabadkézi és nyomtatott technika (minimum 2) együttes alkalmazása. 

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

Szabadon választott feladat megoldására fordítható idő: maximum 5 óra  

A versenyzők minden feladat megoldása során saját eszközeiket (rajztábla, henger, metsző és 

karcoló eszközök) és a választott technikához szükséges anyagukat használják.  

A nyomtatáshoz szükséges présgépet a rendező iskola biztosítja, de a versenyzők saját 

présgépüket is használhatják. 

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, 

egyénileg értékelik a kötelező és a szabadon választott feladatokban a versenyzők teljesítményét. 

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 kifejezőeszközök megfelelő technikai alkalmazása, kompozíció, egyéni 

hangvétel.  

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

adhat ki. 

Az eredményhirdetés ideje: 2022. május 28. 


