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Rajz tagozat 
 
 
 
 
 

Az észak-magyarországi régióban elsőként indult rajztagozatos osztály 
1972-ben a Zrínyi Ilona Gimnáziumban. 2014. januárjától a tagozat 
alapítójának, Zsignár Istvánnak az emlékkiállítása látogatható az iskola I. 
emeleti folyosóján. Szaktantermünk is az ő nevét viseli. 
Az azóta végzett tanítványok közül ma már sokan ismert képző- és 
iparművészek, rajztanárok, építész- és parktervező mérnökök, 
dekoratőrök, illetve a művészeteket értő és szerető emberek lettek. 
Az itt tanuló speciális rajztagozatosok csoportbontásban /16-18 fő/ 
tanulják a rajzot.  
A tanórai keretben heti 3 óra, tanórán kívül  heti 4 óra áll 
rendelkezésükre  
Az érettségi és a felvételik követelményrendszeréhez igazodva 
ajánljuk tanítványainknak a következő tanórán kívüli felkészítő 
lehetőségeket: 

• Grafika, sokszorosító grafika- heti 2 óra /9-12.évfolyam/ 
• Rajzolás, festés, mintázás, kézművesség- heti 2 óra /9-12.évfolyam/ 
• Művészettörténet heti 3 óra /11-12.évfolyam/ 
• Felvételi felkészítés-alakrajz- heti 2 óra /11-12.évfolyam/ 

A képzés számítógéppel, projektorral ellátott szaktanteremben történik.  
A szakirányú tevékenységekhez présgép, kerámia- és tűzzománc égető 
kemence áll a diákok rendelkezésére. 
Rendszeresen látogatjuk a helyi és budapesti kiállításokat. 
Tanítványaink évek óta sikeresen szerepelnek a helyi, megyei, országos 
pályázatokon, OKTV versenyeken. A versenyeken, pályázatokon 
szervezett eredmények, tapasztalatok is segítik diákjainkat, hogy 
felkészüljenek az érettségire, és sikeres legyen a felvételi vizsgájuk. 
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Felvételi követelmények a speciális rajz tagozatra jelentkezők 
számára 

RAJZI  ALKALMASSÁGI  FELADAT 

A/3-as méretű rajzlapra tónusos rajz készítése az adott beállításról 2 óra alatt 

téma: csendélet mesterséges és természeti formákkal, drapériával 

technika: egyedi grafika (ceruza vagy pitt vagy rajzszén-fixálás!)  

RAJZTÁBLÁT, 2 db A/3-as méretű PAPÍRT, RAJZESZKÖZÖKET 
MINDENKI HOZZON MAGÁVAL! 

értékelési szempontok:  -adott nézőpont 

-helyes szemmagasság 

-valós arányok 

-a fennálló formakapcsolat szerinti szerkezet ábrázolása 

-kompozíció 

-a megjelenítés esztétikai szintje 

-anyagszerűség, eszközhasználat 

 

OTTHONRÓL HOZOTT MUNKÁK: 

- Minimum 10 db, szükség esetén paszpartúrával ellátva 

tartalma:   
- grafikai és színes technikával készült tanulmányok 
- illusztrációk 
- olyan alkotások, amit magadtól, szívesen csinálsz (pl. képregény, számítógépes 
grafika, plasztika, stb.) 

 
SZÓBELI VIZSGA (max. 15 perc) 
 
-mappa bemutatása / min. 10 db otthonról hozott munka, elegánsan tálalva) 
-egy művészettörténeti téma (kor, műfaj, technika, stb.) szóbeli kifejtése a 
helyszínen   kapott képanyag segítségével 
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