
 
 

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 

1 
 

 
HANGSZERVIZSGA 

2022 .05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

a) tételhúzással választott skála a diák által előkészített négy skála közül az 5-8. 
osztályos tantervnek megfelelően; 

b) a diák által választott, kotta nélkül játszott etüd. 
A sorrendet a diák választja meg, 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. 
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HANGSZERVIZSGA 

 

2022.05.18-20  

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

a) egy preklasszikus mű két tétele a diák választása alapján, kotta nélkül; 
b) a diák által választott klasszikus, romantikus, román vagy modern mű, kotta nélkül, 

zongora kisérettel, vagy anélkül. 
A sorrendet a diák választja meg, 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. 
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Zenei hallás 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

Zenei hallás: egyszerű és összetett hangközök decimáig, szolfézs első látásra, 
tételhúzással, különböző: 

- hegedű; 
- mélyvonósok – fúvósok – ütősök számára; 

Zenediktálás  12-16 ütem, külön: 
- hegedű; 
- mélyvonósok – fúvósok – ütősök számára; 

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 
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HANGSZERVIZSGA 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

a) tételhúzással választott skála a diák által előkészített négy skála közül az 5-8. 
osztályos tantervnek megfelelően, amelyet az egyik dalamos ütős hangszeren kell 
lejátszani; 

b) a diák által választott egy etűd, kottából, kisdobon, 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. 
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HANGSZERVIZSGA 

 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

A diák által választott két mű zongorakísérettel vagy a nélkül, a román vagy egyetemes 
zeneirodalomból (átiratok is elfogadottak),  
Az egyik művet dallamos ütőhangszeren, a másikat több ütőhangszeren kell előadni. 
Mindkettőt kotta nélkül kell előadni, a műveknek el kell érniük legalább a 8. osztályos 
tantervi követelmények nehézségi szintjét. 
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 
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Zenei hallás 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

Zenei hallás: egyszerű és összetett hangközök decimáig, szolfézs első látásra, 
tételhúzással, ugyanaz a mélyvonósok, fúvósok és ütősök számára. 
Zenediktálás: 12-16 ütem, ugyanaz mint a mélyvonósok, fúvósok és ütősök számára. 
MEGJEGYZÉS: az a) és b) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, amely a 
külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes pontossággal kerekítés nélkül. 
 



 

ZONGORA,  ORGONA IDŐ, HELY A VIZSGA MIBENLÉTE 

1 
 

 
HANGSZERVIZSGA 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

a) a diák által hozott három etűdből húzással választott mű előadása kotta nélkül. A 
műnek el kell érnie legalább a 8. osztályos tantervi követelmények nehézségi szintjét. 

b) a diák által választott polifonikus két szólamban előadott mű kotta nélkül. 
 
MEGJEGYZÉS: az a) és b) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, amely a 
külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes pontossággal kerekítés nélkül. 
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 HANGSZERVIZSGA 

2022.05.18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

a) egy klasszikus szonáta első tétele kotta nélkül a diák választása alapján; 
b)  egy romantikus, modern vagy román zenedarab kotta nélkül a diák választása 

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

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

Zenei hallás: egyszerű és összetett hangközök decimáig, szolfézs első látásra, 
tételhúzással, a hegedű szaknak megfeleő nehézségi fokon. 
Zenediktálás  12-16 ütem, külön a hegedű szaknak megfeleő nehézségi fokon. 
 
MEGJEGYZÉS: az a) és b) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, amely a 
külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes pontossággal kerekítés nélkül. 
 
MEGJEGYZÉS: a klasszikus orgona szakra felvételizők az első két vizsgán  zongorán is 
játszhatnak. 

ÉNEKES 
ELŐADÓMŰVÉSZET 
(KLASSZIKUS ÉNEK, 

ROMÁN NÉPDAL)   

IDŐ, HELY A VIZSGA MIBENLÉTE 

 1 
Közös vizsga: 

Klasszikus ének 
Népdal szak; 
 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

 
A hangi adottságok felmérése a vizsgáztató bizottság által kijelölt zenei részlet hallás 
utáni intonálásával 
 
MEGJEGYZÉS: ezen a vizsgán minden értékelő egyetlen jegyet ad. 
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ELŐADÓKÉSZSÉG 
felmérése  

a műfajnak megfelelő 
három darabból álló 

repertoár  
 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

Három, a jelölt által választott dalból előkészített repertoár alapján: 
Klasszikus ének 
a) az egyik darabot a bizottság választja ki a jelölt által előkészített három darabból; 
b) a diák által választott, az előzőtől különböző darab. 

Népdal szak  
a) az egyik darabot a bizottság választja ki a jelölt által előkészített három darabból; 

különböző stílusú daloknak kell lenniük  
b) a diák által választott, az előzőtől különböző darab .  
MEGJEGYZÉS: az a) és b) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, amely a 
külön adott két jegy számtani középarányosa két tizedes pontossággal kerekítés nélkül. 

3 
Közös vizsga: 

Klasszikus ének 
Román népdal; 

 

2022.05. 18-20 

AZ ELŐZETES 

BEOSZTÁSNAK 

MEGFELELŐEN  

Forradalom u. 
9. sz. 

Sajátos készségek felmérése (hallás, ritmus, zeneelmélet): 
a) egy egy hang visszaéneklése 
b) hangközök visszaéneklése; 
c) ritmus visszatapsolása; 
d) dallamok visszaéneklése; 
e) a zeneelméleti ismeretek felmérése (hangjegyek, hangértékek, szünetek, 

előjegyzések, ütemek); 
MEGJEGYZÉS: az a), b)  c) d), e) vizsgán minden értékelő egyetlen osztályzatot ad, amely 
a külön adott jegyek számtani középarányosa két tizedes pontossággal kerekítés nélkül. 

EREDMÉNYHIRDETÉS 2022 MÁJUS 23.  a főépületben, Forradalom u. 9. sz. és az iskola website-ján 

 



 
 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 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. 

 

Igazgató 

Grozav Diana Sabina 

 


