
 

A készségfelmérő vizsgák időpontja a Művészeti Szaklíceum 
ZENE szakára IX. osztályba felvételizők számára - magyar és román tagozatra 

 

A SZIMFÓNIKUS 
ZENEKAR 

HANGSZEREI 
(vonósok, fúvósok) 

IDŐ, HELY A VIZSGA MIBENLÉTE 

BEÍRATKOZÁS 

2021. 

 JÚNIUS 7-14 

A titkárságon 

9-15 között 

A jelölt beiratkozása: 
- a Művészeti Szaklíceum titkárságán személyesen leadott alábbi 
dokumentumokkal,  előzetes időpont-egyeztetés alapán telefonon 
(0365-882687) 
 vagy  e-mailben admitere9@liceuldeartams.ro vagy postán vagy 
gyorsfutárral küldött levélben átvételi elismervénnyel:  

a) beiratkozási nyomtatvány (a saját iskola által kibocsátott beiratkozási 
lap melléklete/ fișa de înscriere/) ; 

b) a hangszeres vagy énekes repertoárt tartalmazó vidofelvétel CD/DVD-
n/ USB adathordozón; 

c) saját felelősségről szóló nyilatkozat a jelölt és a szülő/gondozó 
aláírásával arról, hogy a leadott CD/DVD/ USB adathordozó saját felvételt 
tartalmaz; 

1 
HANGSZERVIZSGA 

felmérése 

2021. 

 JÚNIUS 15-18. 

 

a) a diák által választott etüd, legalább a 8. osztályos tantervi 
követelmények nehézségi szintjén 

MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 

 2 
HANGSZERVIZSGA 

felmérése 

2021. 

 JÚNIUS 15-18. 

 

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

A műveknek el kell érniük legalább a 8. osztályos tantervi követelmények 
nehézségi szintjét. 
MEGJEGYZÉS: az a) és b) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, 
amely a külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes 
pontossággal kerekítés nélkül. 

ÜTŐ- 
HANGSZEREK 

IDŐ, HELY A VIZSGA MIBENLÉTE 

BEÍRATKOZÁS 

2021. 

 JÚNIUS 7-14 

A titkárságon 

9-15 között 

A jelölt beiratkozása: 
- a Művészeti Szaklíceum titkárságán személyesen leadott alábbi 
dokumentumokkal,  előzetes időpont-egyeztetés alapán telefonon 
(0365-882687) 
 vagy  e-mailben admitere9@liceuldeartams.ro vagy postán vagy 
gyorsfutárral küldött levélben átvételi elismervénnyel:  

a) beiratkozási nyomtatvány (a saját iskola által kibocsátott beiratkozási 
lap melléklete/ fișa de înscriere/) ; 

b) a hangszeres vagy énekes repertoárt tartalmazó vidofelvétel CD/DVD-
n/ USB adathordozón; 

c) saját felelősségről szóló nyilatkozat a jelölt és a szülő/gondozó 
aláírásával arról, hogy a leadott CD/DVD/ USB adathordozó saját 
felvételt tartalmaz; 

1 
HANGSZERVIZSGA 

felmérése 

2021. 

 JÚNIUS 15-18. 

 

a) a diák által választott egy etűd, kisdobon, legalább a 8. osztályos 
tantervi követelmények nehézségi szintjén 

MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 

 2 
HANGSZERVIZSGA 

felmérése 

2021. 

 JÚNIUS 15-18. 

 

a) mű zongorakísérettel vagy a nélkül, a román vagy egyetemes 
zeneirodalomból (átiratok is elfogadottak), dallamos ütőhangszeren 

b) mű zongorakísérettel vagy a nélkül, a román vagy egyetemes 
zeneirodalomból (átiratok is elfogadottak), több ütőhangszeren  

MEGJEGYZÉS: az a) és b) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, 
amely a külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes 
pontossággal kerekítés nélkül. 

mailto:admitere9@liceuldeartams.ro
mailto:admitere9@liceuldeartams.ro


ZONGORA,  
ORGONA 

IDŐ, HELY A VIZSGA MIBENLÉTE 

BEÍRATKOZÁS 

2021. 

 JÚNIUS 7-14 

A titkárságon 

9-15 közöt 

A jelölt beiratkozása: 
- a Művészeti Szaklíceum titkárságán személyesen leadott alábbi 
dokumentumokkal,  előzetes időpont-egyeztetés alapán telefonon 
(0365-882687) 
 vagy  e-mailben admitere9@liceuldeartams.ro vagy postán vagy 
gyorsfutárral küldött levélben átvételi elismervénnyel:  

a) beiratkozási nyomtatvány (a saját iskola által kibocsátott beiratkozási 
lap melléklete/ fișa de înscriere/) ; 

b) a hangszeres vagy énekes repertoárt tartalmazó vidofelvétel CD/DVD-
n/ USB adathordozón; 
c) saját felelősségről szóló nyilatkozat a jelölt és a szülő/gondozó aláírásával 
arról, hogy a leadott CD/DVD/ USB adathordozó saját felvételt tartalmaz; 

1 
HANGSZERVIZSGA 

felmérése 

2021. 

 JÚNIUS 15-18. 

 

a) a diák által választott etűd 
Az etüdnek  el kell érnie legalább a 8. osztályos tantervi követelmények 
nehézségi szintjét. 
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 

 2 
HANGSZERVIZSGA 

felmérése 

2021. 

 JÚNIUS 15-18. 

 

a) a diák által választott polifonikus két szólamú mű 
b) Egy klasszikus szonáta első tétele vagy egy romantikus/ modern 

zenedarab 
MEGJEGYZÉS: az a) és b) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, 
amely a külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes 
pontossággal kerekítés nélkül. 

ÉNEKES 
ELŐADÓMŰVÉSZET 
(KLASSZIKUS ÉNEK, 

NÉPDAL)   

IDŐ, HELY A VIZSGA MIBENLÉTE 

BEÍRATKOZÁS 

2021. 

 JÚNIUS 7-14 

A titkárságon 

9-15 között 

A jelölt beiratkozása: 
- a Művészeti Szaklíceum titkárságán személyesen leadott alábbi 
dokumentumokkal,  előzetes időpont-egyeztetés alapán telefonon 
(0365-882687) 
 vagy  e-mailben admitere9@liceuldeartams.ro vagy postán vagy 
gyorsfutárral küldött levélben átvételi elismervénnyel:  

a) beiratkozási nyomtatvány (a saját iskola által kibocsátott beiratkozási 
lap melléklete/ fișa de înscriere/) ; 

b) a hangszeres vagy énekes repertoárt tartalmazó vidofelvétel CD/DVD-
n/ USB adathordozón; 
c) saját felelősségről szóló nyilatkozat a jelölt és a szülő/gondozó aláírásával 
arról, hogy a leadott CD/DVD/ USB adathordozó saját felvételt tartalmaz; 

  
 

ELŐADÓKÉSZSÉG 
felmérése  

 

2021. 

 JÚNIUS 15-18. 

 

1. Klasszikus ének 
A diák által választott két különböző darab  
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 
2. Népdal  
A diák által választott két különböző darab  
MEGJEGYZÉS: az a) és b) darabra minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, 
amely a külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes 
pontossággal kerekítés nélkül. 

EREDMÉNYHIRDETÉS 
2021. VI. 18.  a főépületben, Forradalom u. 9. sz. és az iskola  

website-ján 
 

MEGJEGYZÉSEK: 

A felvétel időtartama maximum 30 perc 

A műveket zongorakísérettel vagy a nélkül lehet előadni 

A készségfelmérő vizsgákon a legkisebb átmenő jegy 6 (hatos)!! 

A művészeti alkalmassági vizsgákat nem lehet megóvni!! 
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