
Pályázati felhívás 

’EGY BIRODALOM BUKÁSA’ 

 

A budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye tizenharmadik alkalommal hirdeti 

meg levelező pályázatát általános és középiskolák 5–7., illetve 8–10. évfolyamos csoportjai, 

szakkörei számára. Csoportok és szakkörök jelentkezése esetén a csapat tagjainak azonos 

korosztályból kell kikerülniük (5–7., ill. 8–10.), létszámuk nem haladhatja meg a 15 főt. 

 

Ebben az évben a pályázat a Római Birodalom utolsó évszázadait és küzdelmeit, az ókori 

művészet késői korszakát ismerteti meg a résztvevő diákokkal. A csapatoknak egy korunkban 

játszódó romantikus történeten keresztül mutatjuk be a korszakot. A pályázati időszak végére 

a diákoknak egy mozaikképet kell elkészíteniük opus sectile - különböző méretű és formájú 

elemeket használó - technikával. 

 

A szeptembertől áprilisig tartó időtartam alatt a csapatok négy feladatlap kitöltésére 

vállalkoznak. A megoldásra fordulónként legalább 4 hét áll a rendelkezésükre. Az első 

feladatlapot a jelentkező csoportok 2014. október 13-tól tölthetik le honlapunkról. A 

feladatlapokat fordulónként javítjuk. Az utolsó feladatlap visszaküldésének határideje után 

több mint egy hónap áll rendelkezésre, hogy a pályaművet eljuttassák a bíráló bizottság elé. 

A pályamű beküldésének határideje: 2015. április 10. péntek. 

Az elkészítendő pályamű mérete max. 50 x 70 cm, vastagsága 3-5 cm legyen. Súlya nem 

haladhatja meg az 5 kg-ot. A pályaműnek arányaiban, színében és alapanyagában a 

feladatlapokból megismert művészethez kell igazodnia. Ókori és modern műalkotások 

közvetlen lemásolását nem fogadjuk el. A pályaműveket korcsoportonként értékeljük. 

 

Minden jelentkező csapat csak egy pályaművet küldhet. A feladatlapokat és a pályaműveket 

két, egymástól független zsűri bírálja el. A négy feladatlap helyes kitöltéséért járó pontok 

száma megegyezik a pályaműre adható maximális pontszámmal. A kijavított feladatlapokon 

mindig feltüntetjük az elért pontszámot. A pályaműveket 2015 áprilisában értékeljük; az 

eredményről a résztvevőket még ugyanebben a hónapban értesítjük.  

A győzteseket a tanév végén egy napra vendégül látjuk Budapesten. 

A Szépművészeti Múzeum fenntartja magának a jogot a beküldött pályaművek határozatlan 

idejű és teljes körű felhasználására.  

 

A pályázatra jelentkezni lehet Kevély Flóránál 2014. október 10-ig a 06-1-469-7178-as fax-

számon, a marathon@szepmuveszeti.hu e-mail címen, valamint levélben az alábbi címen: 

Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemény, 1146 Budapest Dózsa Gy. út 41. A borítékra 

kérjük, írják rá: ’Egy birodalom bukása’. 

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetnek a 06-1-469-7262 telefonszámon. 

Nevezési díj nincs. 

Kérdéseikre szívesen válaszolunk a fenti címek és telefonszámok bármelyikén. 

Budapest, 2014. szeptember 3. 
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PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT 

 

 

1. HATÁRIDŐK: 

1.1. A feladatlapok várható beküldési határideje: I. 2014. november 14., II. 2014. december 

12., III. 2015. január 16., IV. 2015. február 19.  

1.2. A pályamű beküldési határideje: 2015. április 10.  

1.3. A feladatlapokon szereplő visszaküldési határidő és a pályamű beküldési határideje a 

postára adás napját jelenti. Amennyiben a határidő után egy héttel a kitöltött 

feladatlapok, vagy az utolsó fordulóban a pályamű még nem érkezett meg a megjelölt 

intézménybe, értesítést küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Ha teljesen elvész a 

postán a feladatlap, akkor értelemszerűen nem tudjuk értékelni, ezért javasoljuk, hogy 

visszaküldés előtt minden lapról készítsenek fénymásolatot arra az esetre, ha útközben 

elkallódna a küldemény, mert ez esetben a másodpéldány elküldése az egyetlen módja, 

hogy a csapat megkapja a neki járó pontszámot az adott feladatlapra. 

1.4.  Amennyiben egy csapat az aktuális feladatlap postára adásakor túllépi a megadott 

határidőt, ám előzetesen írásban értesített bennünket a megadott elérhetőségeken a várható 

késedelemről és annak okáról, a késedelmes beküldés következményeit esetenként 

mérlegeljük. 

 

2. A FELADATLAPOK 

2.1. A csapatoknak 2014. október 13. és 2015. február 19. között négy feladatlapot kell 

megoldaniuk és visszaküldeniük a megadott címre. A feladatlapok kitöltésére 

fordulónként három-négy hét áll rendelkezésükre.  

2.2. Az első feladatlap 2014. október 13-tól lesz elérhető, a soron következők pedig 

várhatóan az alábbi napokon (éjfélig!) kerülnek fel a honlapra: II. 2014. november 14., III. 

2014. december 12., IV. 2015. január 16. Azaz a honlapon való megjelenés időpontja az 

előző feladatlap beküldési határidejével esik egybe.  

2.3. A feladatlapokat postán kérjük visszaküldeni az alábbi címre: Szépművészeti Múzeum, 

Antik Gyűjtemény, 1146 Budapest, Dózsa György út 41. Kérjük, hogy a borítékra írják rá: 

’Egy birodalom bukása’. 

2.4. Lehetőség van a kitöltött és beszkennelt feladatlapok e-mailben történő beküldésére is a 

marathon@szepmuveszeti.hu e-mail címre. Egyes kijelölt feladatok, illetve a rajzos 

kreatív feladatok megoldásait azonban minden esetben csak postán beküldve fogadjuk 

el, mivel ezeknek csak az eredeti példányát tudjuk értékelni. 

2.5. A feladatlapok és a beküldendő mellékletek fejlécében – lehetőleg a kijelölt helyen — 

mindig tüntessék fel az iskola, a település nevét, illetve a pályázó osztály számát és 

betűjelét vagy a csapat nevét és korcsoportját.  

Amennyiben egy feladat megoldását külön papíron kérjük beküldeni, erre a célra a 

fejleces_lap.doc-ot használják. Ezt a dokumentumot ugyanonnan tölthetik le, ahonnan a 

feladatlapokat. Amennyiben valamilyen okból ez a kinyomtatott fejléces papír nem felel 

meg a célnak, lehetőség van tetszőleges papírt használni a fejleces_lap.doc-ban kért 
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adatok feltüntetésével. A kitöltetlen vagy hiányosan kitöltött fejlécekkel beküldött 

feladatlapokat és mellékleteket nem fogadjuk el és nem értékeljük! 

2.6. Amennyiben egy iskolából vagy egy pedagógus irányításával több csapat is pályázik, 

lehetőség van a megoldásokat közös borítékban beküldeni, de ebben az esetben is csak a 

hiánytalanul kitöltött fejlécekkel ellátott pályázatokat tudjuk elfogadni. 
2.7. Az 5–7. és a 8–10. évfolyamos csapatok számára készült feladatlapok az életkori 

sajátosságok miatt néhány pontban eltérhetnek egymástól. Kérjük, hogy a letöltés után 

fordítsanak figyelmet arra, hogy az irányításuk alatt dolgozó csapatok a korcsoportjuknak 

megfelelő feladatlapot töltsék ki. A letölthető dokumentumok nevében feltüntetjük, 

hogy melyik korosztálynak szánjuk.  

2.8. A feladatlapokhoz mellékletek kapcsolódhatnak, amelyek a feladatok megoldásához, 

illetve a beküldendő tárgy elkészítéséhez nyújtanak segítséget. A mellékleteket nem kell 

visszaküldeni, kivéve, ha a feladatlapon kifejezetten ezt kérjük. 

2.9. Önálló alkotómunkát igénylő feladatok (fogalmazás, rajz, stb.) esetében csapatonként egy 

megoldást fogadunk el. Csapatonként egynél több beküldött megoldás esetében az első 

kézre eső megoldást értékeljük a többi figyelmen kívül hagyásával. 

2.10. A feladatok egy része nem csupán a tantervi követelményekre épül, hanem az ókori 

történelem, életmód és kultúra szélesebb körét öleli fel. Amennyiben az egyes feladatok 

megoldása további kutatómunkát igényel, a szükséges információkat a Hyperión nevű 

virtuális adatbázisban tesszük elérhetővé. 

(http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/index.php).  

2.11.  A feladatlapok megoldásait korcsoportonként külön értékeljük. 

2.12.  Fordulónként a feladatlapra adható maximális pontszám 50 pont. 

2.13.  A kijavított és értékelt feladatlapokat fordulónként visszaküldjük a csapatoknak egy 

Javítási útmutató kíséretében.  

2.14. A feladatlapokat a következő linken tudják letölteni: 

http://antik.szepmuveszeti.hu/eos/birodalom. 

 

2.15 A feladatlapok letöltéséhez szükséges kódok: 

 Felhasználónév: birodalom 

 Jelszó: Alexandra 

 

3. A PÁLYAMŰ 

3.1. Pályaműként a csapatoknak egy mozaikképet opus sectile - különböző méretű és formájú 

elemeket használó - technikával. Csapatonként egy pályaművet fogadunk el. 

3.2. A mozaik mérete maximum 50x70 cm lehet, vastagsága 3-5 cm közé kell, hogy essen, 

súlya nem haladhatja meg az 5 kg-ot. Összhatásában (arányok, színek, anyagok) a 

feladatlapokból megismert ókori műalkotásokhoz kell igazodnia. Kérjük, hogy már az 
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alapanyagok és a technika megválasztásánál gondoljanak arra, hogy a pályamű 

sérülésmentesen érkezhessen be hozzánk.  

3.3. A csapatok a feladatlapok kitöltésével fogják megszerezni a korszakra vonatkozó alapvető 

ismereteket, melyek egyúttal a pályamű megtervezésében és elkészítésében is segítséget 

nyújtanak. A mozaikkép elkészítéséhez szükséges egyéb tudnivalókat 2015 januárjában, a 

3. feladatlap értékelésével együtt juttatjuk el a csapatokat irányító tanárhoz. 

3.4. A beküldött pályaműveket korcsoportonként külön értékeljük. 

3.5. A pályaműre adható maximális pontszám megegyezik a négy feladatlap helyes

 kitöltéséért járó pontok maximális számával (200 pont). 

3.6. A résztvevők a részvétellel a beküldött pályaművekre időbeni és térbeli korlátozás nélkül 

a Szépművészeti Múzeumnak felhasználási engedélyt adnak. 

 

4. EGYÉB SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK 

4.1. Nyomtatott vagy online felületeken megjelenő tartalmak hivatkozás, forrás-megjelölés 

nélkül történő idézése, szöveghű felhasználása (másolása) a beküldő csapat versenyből 

történő kizárását vonhatja maga után. 

4.2.  Egy iskolából, osztályból érkező csapatok esetében csak az egyes csapatok egymástól 

független, önálló megoldásait fogadjuk el. A szóról szóra megegyező feladatmegoldásokat 

beküldő csapatokat kizárhatjuk a versenyből. 

4.3. Ókori és modern műalkotások (vagy ezek részeinek) közvetlen másolatát tartalmazó pályaművet 

nem értékelünk. 

4.4. A határidőn túl, a késedelemről szóló előzetes írásbeli értesítés nélkül beküldött feladatlapok 

esetében a lehetséges szankciók a pontlevonástól a csapat kizárásáig terjedhetnek. 

  

5. JUTALMAZÁS: 

5.1. Korcsoportonként az összetett versenyben (4 feladatlap+pályamű) a legtöbb pontszámot 

elérő, első három helyen végző csapat tagjait a 2014/2015-ös tanév végén egy napra 

vendégül látjuk Budapesten.  

 

 

Budapest, 2014. október 03. 

 


