
 
 

A készségfelmérő vizsgák időpontja a Művészeti Szaklíceum 
SZÍNÉSZMESTERSÉG szakára IX. osztályba felvételizők számára 

- magyar és román tagozatra 
 

SZÍNÉSZMESTERSÉG IDŐ, HELY A VIZSGA MIBENLÉTE 

 1 
 

A SZAKNAK 
MEGFELELŐ SAJÁTOS 
KÉSZSÉGEK felmérése 

 
 

2022. 
 MÁJUS 18-20. 
AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 
MEGFELELŐEN  

  
Mărăști u. 

8/A 
38., 39. terem 

A JELÖLT LEGYEN KÉPES: 
a) felolvasni egy szöveget első látásra; 
b) előadni egy repertoárt, amely tartalmaz legalább egy verset és egy 

elbeszélést a román vagy a világirodalomból (terjedelme egy A4-as 
oldal) 

c)  elmesélni egy eseményt saját életéből; 
d)  párbeszédet folytatni a bizottsággal egy a bizottság által ajánlott 

témában. 
MEGJEGYZÉS: a szaknak megfelelő sajátos készségek felmérésén 
a két színészmesterség szakos értékelő egy-egy kerek osztályzatot 
ad, amely az a), b) és c) szakaszon külön adott három jegy számtani 
középarányosa két tizedes pontossággal kerekítés nélkül. 

Az átmenőjegy a vizsga mindhárom szakaszán minimum ötös. 
A felmérés időtartama: körülbelül 15 perc 
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A ZENEI KÉSZSÉGEK 
felmérése 

2022. 
 MÁJUS 18-20. 
AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 
MEGFELELŐEN  

Mărăști u. 
8/A 

38., 39. terem 

A zenei hallás, ritmusérzék, zenei emlékezet, a hangi adottságok, a 
zenei írás-olvasás alapjainak ismerete. 
 A JELÖLT LEGYEN KÉPES: 
a) előadni/elénekelni egy saját választású dalt,  
b) visszaénekelni/ visszatapsolni hangközöket, ritmusokat/dallamot . 
A felmérés időtartama: legfeljebb 10 perc 
MEGJEGYZÉS: az a) és b) szakaszon a zene szakos értékelő egyetlen 
osztályzatot ad, amely a külön adott két jegy számtani középarányosa 
két tizedes pontossággal kerekítés nélkül. 
Az átmenőjegy a vizsga mindhárom szakaszán minimum ötös. 

EREDMÉNYHIRDETÉS 2022. V. 23.  a főépületben, Forradalom u. 9. sz. 

 A vizsgáztató bizottság a jelentkezők számának legalább felével egyenlő számú tételt állít össze, 
amelyek azonos nehézségi fokúak. A vizsgán minden jelölt csak egy tételt húzhat 

 Az első látásra olvasandó szövegeket, a párbeszédek témáját a vizsga időpontja előtt egy órával állítja 
össze a vizsgabizottság a szakfelügyelő vagy a módszertanos jelenlétében és láttamozásával.      

 Minden jelölt végső átlagát a két felmérés jegyének számtani középarányosa adja két tizedes 
pontossággal kerekítés nélkül.  

 Az átmenőjegy a felvételi mindhárom szakaszán 5(ötös). A jelentkezők végső osztályzata = az értékelő 
tanárok által adott jegyek számtani középarányosával, kerekítés nélkül, két tizedessel. 

 A vizsga minden szakasza kötelező. Érvénytelennek számít, aki a vizsga bármely szakaszán nem jelent 
meg.  
 

 A készségfelmérő vizsgák átmenő átlaga legkevesebb 6 (hatos). 
 

 A SZÍNÉSZMESTERSÉG szakra a készségfelmérő vizsgákat nem lehet megóvni! 
 
Beiratkozás a IX. osztályos készségfelmérő vizsgákra 2022. V. 16-17-én a Művészeti Szaklíceum 

titkárságán 8 -16 óra között az eredeti iskolából hozott beiratkozási nyomtatvány (fișa de 
înscriere/aptitudini) alapján. 


