
Kerületi rajzverseny 2022/2023. 

 

 

Időpont: 2023. január 17. kedd, 14.00 óra 

Helyszín: Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Liget sori telephelye, 1172 Budapest, Liget 

sor 45.  

Nevezési határidő: 2023. január 9. (info@bartokami17.hu) korcsoportonként, maximum 4 fő. 

Versenyszervező: Breitkopfné Losovy Beáta (info@bartokami17.hu) 

Zsűri: Breitkopfné Losovy Beáta (Bartók AMI tanszakvezető), Hipszki-Bodnár Henrietta              

(Bartók AMI tanár) 

Értékelés szempontjai: kompozíció, forma, szín, tér, egyéni kifejező erő 

Díjazás: könyvutalvány az I., II. III. helyezettnek és az I. helyezett felkészítő tanárának 

Eredményhirdetés időpontja: 2023. január 25. szerda 15 óra (Bartók AMI, Bartók terem) 

Korcsoportok: 

 az első korcsoportba az első és a második évfolyamos tanulók tartoznak; 

 a második korcsoportba a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók tartoznak; 

 a harmadik korcsoportba az ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók tartoznak; 

 a negyedik korcsoportba a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók tartoznak; 

Felhívom a figyelmet, hogy a verseny feladatai kapcsolódnak, de nem egyeznek meg a 

fővárosi verseny feladataival. A továbbjutó diákok a fővárosi verseny kiírásait vegyék 

figyelembe.  

https://rajz.fazekas.hu/wp-content/uploads/2022/11/fkr_1.2kat_versenykiiras_22-23.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1f49APWsByt78VmXaow0c48lWrQPTXCAi/view 

A kerületi verseny feladatai korcsoportonként. 

1. korcsoport : „Illusztráció” Meseillusztráció készítése a helyszínen megadott mese vagy vers 

alapján.  

(Technika: választható színes eszköz, pasztell vagy festék , méret A/3) 

2. korcsoport : „Plakát I.” Olyan hirdetmény készítése, mely fiktív/valós megrendelő (pl.: 

vállalat, szervezet, magánszemély) fontos, közérdekű információt tartalmazó, rövid üzenetét 

vizuálisan jeleníti meg, grafikai és tipográfiai elemek felhasználásával. A téma a helyszínen 

kerül kijelölésre.  

(Technika: választható színes eszköz, pasztell vagy festék , méret A/3) 
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3. korcsoport: „Plakát II.” Olyan hirdetmény készítése, mely helyi/globális (pl.: 

környezetvédelmi, szociális, életmód) problémára reflektál, ill. hívja fel a figyelmet grafikai és 

tipográfiai elemek felhasználásával. A konkrét feladat a helyszínen kerül kijelölésre.  

(Technika: választható színes eszköz, pasztell vagy festék , méret A/3) 

 

4. korcsoport: „Nemzedékek” A versenyző készítsen egy képet, ahol megjelenik a 

nemzedékek közötti összetartás, vagy a nemzedékek közötti különbség.  

(Technika: választható, színes eszköz, pasztell vagy festék, vegyes technika vagy tollrajz méret 

A/3) 

Eszközök: 

A versenyzők saját eszközökkel és a technikának megfelelő rajzlapon dolgoznak a 

versenyen.    

 

 

Breitkopfné Losovy Beáta 

tanszakvezető 


