
Készségfelmérő vizsgák a Művészeti Szaklíceum 
ZENE tagozatára 

IX. osztályba felvételizők számára 
- magyar és román tagozatra 

 
Beiratkozás a IX. osztályos készségfelmérő vizsgára 2020. VI. 2 – 5 között,  
a Művészeti Szaklíceum titkárságán 9 -16 óra között személyesen leadott dokumetumokkal, 
szükséges előzetes időpont-egyeztetés telefonon, e-mailben, postán vagy gyorsfutárral küldött 

levélben átvételi elismervénnyel: 
a) beiratkozási nyomtatvány (a saját iskola által kibocsátott beiratkozási lap melléklete/anexa la fișa 

de înscriere ) ; 
b) a hangszeres vagy énekes repertoárt tartalmazó vidofelvétel CD/DVD-n; 
c) nyilatkozat a jelölt és a szülő/gondozó aláírásával arról, hogy a leadott CD/DVD saját felvételt 

tartalmaz; 
d)  a repertoárban előadott művek szerzőjét és címét feltünteő tartalomjegyzék. 
A videofelvétel legtöbb 30 perces lehet. 
A hangszeres vagy énekelt repertoárt kíséret nélkül vagy kísérettel lehet előadni. 
 
Figyelem! Az informatikai alkalmazás nem teszi lehetővé, a jelentkezést több tanintézmény 

készségfelmérő próbájára. 

 
 

A SZIMFÓNIKUS 
ZENEKAR 

HANGSZEREI 
(vonósok, fúvósok) 

ÉRTÉKELÉS A VIZSGA MIBENLÉTE 

1. 
vizsga 

2020. 
június 10-11. 

egy, a diák által választott etüd  
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 

 2. 
vizsga 

2020. 
június 10-11. 

a) egy preklasszikus mű két tétele; 
b) a diák által választott klasszikus, romantikus,  vagy modern mű. 

MEGJEGYZÉS: minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, ez egyenlő az a) és b) 
vizsgára külön adott jegyek számtani középarányosával két tizedes pontossággal 
kerekítés nélkül. 

ÜTŐ- 
HANGSZEREK 

ÉRTÉKELÉS A VIZSGA MIBENLÉTE 

1. 
vizsga 

2020. 
június 10-11. 

egy, a diák által választott etüd kisdobon és üstdobon előadva 
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 

2. 
vizsga 

2020 
június 10-11 

a) a diák által választott műzenei darab egy dallamos ütőhangszeren előadva 
(átiratok is elfogadottak); 
b) a diák által választott műzenei darab több ütőhangszeren előadva (átiratok is 
elfogadottak); 
MEGJEGYZÉS: minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, ez egyenlő az a) és b) 
vizsgára külön adott jegyek számtani középarányosával két tizedes pontossággal 
kerekítés nélkül. 

ZONGORA,  
ORGONA 

ÉRTÉKELÉS A VIZSGA MIBENLÉTE 

1. 
vizsga 

2020. 
június 10-11. 

egy, a diák által választott etüd  
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 

 2. 
vizsga 

2020. 
június 10-11. 

a) egy polifonikus három szólamban előadott mű; 
b) egy klasszikus szonáta (egyik tétele) vagy egy romantikus vagy modern darab 
MEGJEGYZÉS: minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, ez egyenlő az a) és b) 
vizsgára külön adott jegyek számtani középarányosával két tizedes pontossággal 
kerekítés nélkül. 

ÉNEKES 
ELŐADÓMŰVÉSZET 
(KLASSZIKUS ÉNEK, 

ROMÁN NÉPDAL,)   

ÉRTÉKELÉS A VIZSGA MIBENLÉTE 



 

 
Vizsga 

2020. 
június 10-11. 

1. Klasszikus ének 
Két, a diák által választott klasszikus darab előadása 
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 
2. Román népdal  
Két, a diák által választott népdal előadása 
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 

EREDMÉNYHIRDETÉS 2020. VI. 12.  a főépületben, Forradalom u. 9. sz. és az iskola honlapján 

 

 Minden jelölt végső átlagát a két vizsga (1. és 2. vizsga) jegyének számtani középarányosa adja két 
tizedes pontossággal kerekítés nélkül. A készségfelmérő vizsgákon az átmenő átlag legkevesebb 6 
(hatos). 

 Minden egyes vizsgán el kell érni a minimum 5-ös átlagot.  
 Hiányzónak tekintjük azt a jelöltet, aki nem küldte be a készségfelmérő vizsgákról készített 

videofelvételen a megfelelő hangszeren/szakon kért számú művet.   
 A jelöltek által edőadott etüdök/művek/darabok nehézségi szintjének el kell érnie minden hangszeren 

és szakon legalább az érvényes tantervi követelmények szintjét. 
 Azok a jelöltek, akik a művészeti szakirányú oktatás zenei tagozatára iratkoztak be, 0,5 ponttal 

növelhetik a készségvizsgák végső átlagát, ha bizonyítani tudják, hogy az utóbbi 4 évben díjat vagy 
dicséretet szereztek Országos olimpián vagy olyan más művészi versenyen, amely szerepel az 
Országos iskolán kívüli tevékenységek naptárában vagy a Regionális iskolán kívüli tevékenységek 
naptárában (CAEN/CAER). 

 A ZENE szakon a készségfelmérő vizsgákat nem lehet megóvni! 
 

 


