
 

Kerületi rajzverseny 2021/2022 tanév 

 

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola kerületi rajzversenyt hirdet 

  

A kerületi verseny időpontja: 2022. január 26. szerda, 15.00 óra 

A kerületi rajzverseny helyszíne: Bartók Béla AMI, 1172 Budapest, Liget sor 45. 

A verseny időtartama: Az első korcsoportnak 2x45 perc, a második korcsoporttól 2x60 perc. 

 

A kerületi verseny korcsoportjai:  

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

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

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

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

Minden korcsoportba iskolánként legfeljebb 4 fő nevezhető. 

Nevezés: A nevezés határideje: 2022. január 17. – A nevezési lapokat kérjük, küldjék el 

kitöltve, aláírva az info@bartokami17.hu címre.  

Kérjük, hogy a versenyre hozzák magukkal a kitöltött és aláírt GDPR nyilatkozatot. 

 

Feladatok korcsoportonként  

(A feladatokat a helyszínen kell elkészíteni, benevezési munka nincs.) 

1) első korcsoport: „Kedvenc játékom”-Készíts olyan képet, ahol a kedvenc játékoddal 

játszanak a kép szereplői. 

 

2) második korcsoport: „Időutazás a jövőbe” – Készíts 2 képből álló sorozatot. (Csak 1 db 

A/3-as méretű kép készüljön.) 

 

3) harmadik korcsoport: „Kis film, kis történet” – Készíts rajzos forgatókönyvet egy 

általad kitalált történetről vagy egy tanult irodalmi alkotásról. (1 db A/3-as méretű kép 

készüljön.) 

 

4) negyedik korcsoport: „Szerintem a világ…” – Készíts képregényt. (1 db A/3-as méretű 

kép készüljön.) 

 

Az alkotások technikája szabadon választható. 

 

mailto:info@bartokami17.hu
mailto:info@bartokami17.hu


 

Eszközök: 

A versenyen a diákok saját eszközökkel és saját A/3-as méretű lapon dolgoznak. 

 

Felhívom a figyelmüket, hogy 2021/22-es tanévben a kerületi verseny témája kapcsolódik a 

fővárosi versenyhez, de nem ugyanaz! 

A fővárosi verseny elődöntő zsűrijének nincs rálátása a tankerületi versenyek/iskolai válogatók 

helyezéseire, következésképp azok eredményei a továbbjutás szempontjából nem relevánsak.  

A fővárosi rajverseny benevezési munkáit külön kell elkészíteni. 

 

A versenyt az aktuális járványügyi szabályok betartásával rendezzük meg. Amennyiben 

a meghirdetett időpontban nem lehetséges jelenléti formában megtartani a versenyt, úgy 

online, a művek beküldésével lehet nevezni. Erről január 10-ig küldünk tájékoztatást. 

 

Budapest, 2021. december 7. 

 

Balogh Lázár sk. 

Intézményvezető 
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