A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. Művészeti
záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi
vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programja figyelembevételével kell meghatározni.
A művészeti alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető
számon. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a
tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a
vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek,
átdolgoztathatja. Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos
gyakorlatsor szerepel, ott a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három
különböző gyakorlatsort állít össze, amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy
gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak csoportos formában, a szaktanár irányításával.
Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
 drámajáték,
 beszédgyakorlatok
 mozgásgyakorlatok.
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
 színjáték,
 egy választott tantárgy az alábbiak közül
– beszédgyakorlatok,
– mozgásgyakorlatok,
– vers- és prózamondás,
Színjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a
tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint
amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi
követelményeknek eleget tett.
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3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga,
illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen –
egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet
eléri.
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti tanszak vers- és prózamondás tantárgyból
megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól
felmentés adható.
4. Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai
tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok
teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga,
illetve záróvizsga. Színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok
tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető.
5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként különkülön osztályzattal kell minősíteni. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
vizsgatantárgy végső osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a
döntő.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy
annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell
venni. A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. Eredményes
művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen
érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.
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DRÁMAJÁTÉK
MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Drámajáték
 improvizáció
 színpadi produkció
jelenet
vagy előadás

2-3 perc
3-5 perc,
15-25 perc

2. A vizsga tartalma
A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne,
időpontja)
alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli két fős jelenet lehet. A szaktanárnak a
tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort kell
összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes
tételeknek tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A vizsgán a
tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a
feladatokat tartalmazó tételek közül. Az improvizáció anyaga megadott pontokra, figurákra,
helyszínre történik. A felkészülési idő 5 perc.
Színpadi produkció
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció
alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet vagy csoportos előadás) avagy
szerkesztett játék/műsor lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban
közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a
tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról.
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3. A vizsga értékelése
A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Improvizáció:










az instrukciók megértése, követése,
együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása,
cselekménybe illesztése)
színpadi jelenlét
figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe
lépés, szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből)
sűrítés képessége,
a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés),
a színjáték intenzitása,
színjátszói kifejezőeszközök,
karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter tartása)

Színpadi produkció:
 a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése,
 együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a
partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások,
közös játékstílus kialakítása, tartása)
 figyelem, koncentráció,
 színpadi jelenlét,
 ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás)
 a színjáték intenzitása,
 színjátszói kifejezőeszközök,
 karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése)
 atmoszférateremtés.
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SZÍNJÁTÉK
MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színjáték
 improvizáció
 színpadi produkció
jelenet
vagy előadás

3- 5 perc
5- 7 perc,
30-40 perc

2. A vizsga tartalma
A színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne,
időpontja)
alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli egyéni és/vagy kis csoportos jelenet lehet. Az
improvizáció témakörei megadott szempontok alapján, a szaktanár állítja össze tételsorban.
Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat.
Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciók alapján variációk bemutatását kéri.
A felkészülési idő 5 perc.
Színpadi produkció
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció
alapján készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet vagy csoportos előadás) avagy
szerkesztett játék/műsor lehet. A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók
végrehajtásával kell közreműködnie.
3. A vizsga értékelése
A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Improvizáció:


a megadott instrukciók megfelelő játékmód

Színpadi produkció (előadás, jelenet):
 hiteles játékmód a tanult tananyag alapján
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BESZÉDGYAKORLATOK
MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
 csoportos gyakorlatsor
 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat

10-15 perc
2- 3 perc

2. A vizsga tartalma
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok
A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-variációk köréből
a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok.
A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető
feladatokból.
3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
 koncentráció,
 együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
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BESZÉDGYAKORLATOK
MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszédgyakorlatok
 csoportos gyakorlatsor
 egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat

10-15 perc
max. 3 perc

2. A vizsga tartalma
A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.
Csoportos gyakorlatsor
Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat
Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak
alkalmazásával. A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki.

3. A vizsga értékelése
A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
 gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
 koncentráció,
 együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás):
 a szöveg tagolása,
 a hangsúlyszabályok alkalmazása,
 a hanglejtésszabályok alkalmazása,
 a lényeg kiemelése,
 érdekesség.
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MOZGÁSGYAKORLATOK
MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok

10-20 perc

2. A vizsga tartalma
Csoportos gyakorlatsor
Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses, bizalom-, ugrás-,
esés-, és talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított
gyakorlatsor.
3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete;
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága
(koncentráció, térhasználat, mozgásritmus, mozgáskoordináció,
együttműködés).
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MOZGÁSGYAKORLATOK
MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgásgyakorlatok

10-20 perc

2. A vizsga tartalma
Csoportos gyakorlatsor
Lépés-, járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok, dinamikai
gyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
3. A vizsga értékelése
A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
 a gyakorlatok, illetve játékok ismerete;
 a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat,
mozgásritmus, mozgáskoordináció, együttműködés).
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VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás

3-5 perc

2. A vizsga tartalma
Egyéni produkció
Szerkesztett változat, szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő produkció.
Kiegészítő eszközöket alkalmazhat.
3. A vizsga értékelése
A vers- és prózamondás értékelésének általános szempontja: hiteles előadásmód
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VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás
szerkesztett változat
szerkesztetlen változat

10-15 perc
5- 7 perc

2. A vizsga tartalma
Egyéni produkció
Szerkesztett változat, szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő produkció.
Tartalmazhat: magyar, világirodalom, dokumentum, híranyag, zene, melyek közül a vizsgázó
szabadon választhat. Szerkesztetlen változat esetén a tanuló által szabadon választott művek
közül a vizsgabizottság választ. Az összeállításnak tartalmaznia kell verseket, legalább két
monológot és egy prózai művet. Kiegészítő eszközöket alkalmazhat.
3. A vizsga értékelése
A vers- és prózamondás értékelésének általános szempontja: hiteles és pontos előadásmód
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