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Alapfokú billentyűs tanszak „A” tagozatos vizsgaszabályzata 

Minden növendéknek tanévenként egy művészi előadás és meghallgatás (év végi vizsga) lehetőségét 

kell biztosítani 
1
.   

A művészi előadás műsorát írásban kell leadni az igazgatóhelyettesnek és a napló „Tanmenet és 

haladási napló” (páratlan) oldalain lévő, első féléves Végzett anyagnál, a „Megjegyzés” cellába kell 

dokumentálni. 

Az „A” tagozatos növendékek év végi meghallgatás (beszámoló) műsorára a 3/2011. (I. 26.) NEFMI 

rendeletben található ajánlott vizsgaanyagot tanszakunk elfogadta. A műsort a napló Beszámoló 

anyagához kell dokumentálni. 

Az év végi meghallgatások – a tanszak döntése alapján - zártkörűek. 

 

Előképző évfolyamok 

1-2 o.: Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az 

elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről) 

 

Alapfokú évfolyamok 

1.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Három mű kotta nélkül. 

 

2.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Három különböző stílusú mű kotta nélkül. 

 

3.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 

 

4.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és 

klasszikus szonatina tétel előadása. 

 

5.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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 Egy barokk mű, 

 Egy szonatina tétel, 

 Egy előadási darab. 

 

6.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott), 

 Egy klasszikus szonatina tétel, 

 Egy előadási darab. 

 

Továbbképző évfolyamok 

7.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

 Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 

 

8.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

 Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű) 

 

9.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Egy barokk mű 

 Egy szonáta tétel 

 Egy előadási darab 

 

10.o. Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

 Egy barokk mű 

 Egy szonáta tétel 

 Egy előadási darab 

 

Rendkívüli haladás esetén az összevont vizsga engedélyezését írásban kell kérni. A kérelmet 

(formanyomtatványt) a vizsgaidőszak megkezdése előtt az iskola igazgatójának kell 

benyújtani. Értékelésnél a vizsga- és a képzési rendszerhez használatos záradékokat
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használjuk. 

Székesfehérvár, 2014. október 14. 
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