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Felvételi tájékoztató - 2022 
Követelmény, vizsgaösszetétel 

IX. osztály 
 

Zeneosztály 
 

Kezdők 
 
A. Választható hangszerek: cselló, nagybőgő, klasszikus gitár, fuvola, oboa, klarinét, trombita, 

kürt, ütős hangszerek  
 
Követelmény: 

I. Próba: 
a) 1 skála; 
b) 1 etűd kottából.  
 
II. Próba: 
a) 2 kis darab kívülről. 
 
III. Próba: zeneelméleti teszt + dallam visszaéneklése + 2 népdal + dallamdiktálás. 

 
B. Klasszikus ének szak 

 
Követelmény: 

I. Próba: 
a) zenei motívumok visszaéneklése 
 
II. Próba: 
a) 3 klasszikus darab előadása (a bizottság által előre megjelöltekből) – a következő 
link-en elérhető: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sg6VWpluHAfR-t6HwUaBWx5o8YwXzq04  
 
b) a „Tavaszi szél vizet áraszt” népdal eléneklése. 
 
III. Próba: hangközfelismerés, visszaéneklés + ritmuskopogás + zeneelméleti teszt. 

 
 

Haladók 
 

A. Választható hangszerek: hegedű, cselló, nagybőgő, klasszikus gitár, fuvola, oboa, klarinét, 
trombita, kürt, ütős hangszerek  
 

Követelmény: 

I. Próba: 
a) 1 skála; 
b) 1 etűd kívülről + 1 etűd kottából.  
 
II. Próba: 

https://drive.google.com/drive/folders/1sg6VWpluHAfR-t6HwUaBWx5o8YwXzq04
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a) 2 tétel a preklasszikus műből kívülről + 1 darab kívülről (klasszikus / romantikus / 
modern / román) 
 
III. Próba: hangközfelismerés + 1 szolfézs prima vista + zenediktálás. 

 
 

B. Zongora 
 

Követelmény: 

I. Próba: 
a) 1 etűd (a 2 előkészítettből) + két vagy háromszólamú invenció; 
 
II. Próba: 
a) 1 klasszikus szonáta 1. tétele vagy 2. – 3. tétele + 1 darab (romantikus / modern / 
román). 
* minden megadott művet kívülről kell eljátszani.  
 
III. Próba: hangközfelismerés + 1 szolfézs prima vista + zenediktálás. 

 
 
 
Képzőművészeti szak: 
 
I. Próba:  
Vizuális gyakorlati próba, rajztanulmány: csendélet, tárgyábrázolás. 
 
II. Próba: Kreativitási gyakorlati próba, amelyen választható a festészet vagy a szobrászat:  
 
 
Építőművészeti (architektúra) szak: 
I. Próba:  
Vizuális gyakorlati próba, rajztanulmány: csendélet, tárgyábrázolás. 
 
II. Próba: kreatív próba – a szaknak megfelelő logikai és térmértani feladatok megoldása.  
 
 
Megjegyzés:  
Fizikai jelenléttel zajlik a felvételi, amelyre a beiratkozás 2022. május 16-án és 17-én történik, a 
tehetségpróbák pedig május 18-20. közti periódusban kerülnek megrendezésre. 
További információkért keressék az iskola hivatalos Facebook oldalát, honlapját, vagy 
érdeklődjenek telefonon: 0266-310080.  
 
 

Nagy Zsuzsanna, 
iskolaigazgató 


