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Kerületi komplex rajzverseny – 2023. 

(2023.01.25-26.) 

Alsó tagozat: 

1-2.évfolyam: „Illusztráció” 

Illusztráció készítés szabadon választott technikával. 

Választható versek: 

-Lázár Ervin: Mit ugrálsz hideg? 

-Tóth Krisztina: Buborék   

-Máté Angi-Keresztes Dóra: Volt egyszer egy virág 

                                       Volt egyszer egy doboz 

 

3-4.évfolyam: „Plakát I.” 

Választható feladat: 

-Tervezz plakátot álmaid játékgyárához, ahol minden igényt kielégítő általad tervezett játékokat 

gyártanak. 

-Tervezz környezetbarát csomagolópapír mintát, amely a szelektív hulladékgyűjtést tartalmazza. 

-A jövő közlekedése 

 

5-6.évfolyam: „Plakát II.” 

Választható feladat: 

-Egy plakát segítségével hívd fel korcsoportod figyelmét, az „okos eszközök „túlzó használatának 

következményeire. A humor eszközeit is használhatod -karikatúra. 
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-Hirdetmény készítése mely helyi problémára reflektál. pl. Balaton algásodása, 

környezetszennyezés, zöldterület beépítése, zöldítés helyett aszfaltozás… 

 

7-8.évfolyam: „Nemzedékek” 

Választható feladat: 

-Mutass be állóképek sorozatával egy olyan eseményt, amely döntő fontosságú volt az általad 

kiválasztott szülők- Szüleid, Nagyszülő, Dédszülő- életénen, esetleg élethelyzetük 

megváltozásában! Készíts esetleg egy képes forgatókönyvet, szöveggel kiegészítve a 

kulcseseményeket bemutatva! A sorozat legalább 6 képkockát tartalmazzon! 

Pl. költözés, kerek születésnap, házi kedvenc érkezése, kisbaba érkezése 

-Rajzold le egy általad választott családtag -szülő, nagyszülő, dédszülő által régmúlt időben. 

játszódó eseményt. 

 

9-10.évfolyam:” Spot I.” 

-Mutass be képsorozat segítségévelegy olyan eseményt, amelyet iskoládra jellemzőnek találsz. -

gólyatábor ,gólyabál, társasjátékklub,……..Esetleg ajánlani szeretnéd barátaidnak ,ismerőseidnek 

ezt a sulit mert kiemelkedően jónak találod-tanulmány ,órák, programok ,események alapján. 

-Készíts reklámplakátot iskoládról. 

 

10-12.évfolyam:” Spot II.” 

-Tervezz plakátot egy hamarosan megrendezésre kerülő eseményhez. Figyelemfelhívó, 

kedvcsináló rendezvény legyen. -koncert, könyvajánló, színházi előadás, hangverseny. 

Reklámplakát tervezése. 

 

BENEVEZÉSI MUNKA NINCS!!!!! 

A/3 rajzlapra dolgoznak a gyerekek melyet az iskola biztosít. 

A választható feladatok közül egy feladatot oldanak meg 90 perc alatt. Rajzeszközt, ollót, 

ragasztót, kinyomtatott fotót, színes lapot a tanulók hozzanak magukkal. -attól függően mivel 

szeretne dolgozni. 

Vázlatokat, terveket is használhat. Kollázs is megengedett. 

 

Időpont: 2023.január 25.szerda -alsó tagozat 14.00 

             2023.január 26. csütörtök -felső tagozat és középfok   14.00 

Helyszín: Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 

             1041 Erzsébet u 69 -bejárat a Király utcából 
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A verseny menete: 

14.00 megnyitó, köszöntés, elhelyezkedés 

14.30 -16.00   alkotás tantermekben 

16.00 -uzsonna -hazamenetel. 

 

Eredményhirdetés:  

2023. február 6. 15.00   Károlyi Galéria   Ünnepélyes díjkiosztó, kiállítás megnyitó. 

 

 

Nagyon jó felkészülést kívánok. 

Munkátokat segíti a Fazekas honlapja: rajz.fazekas.hu 

Az oldal a fővárosi verseny feladatait tartalmazza. Rengeteg ötletet kaphattok hozzá, segíti a 

felkészülést. 

 

Találkozunk a kerületi versenyeken! 

 

Budapest, 2022.november 24.                              Tuza Márta munkaközösségvezető 

 

 

 

 

 

 

 


