Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

ARTISTA ISMERETEK
ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

180 perc

20 perc

100 pont

50 pont

100 pont

50 pont

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

120 perc

15 perc

Feladatlap

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó tétel
kifejtése

Teszt jellegű
feladatok

Rövid válaszokat igénylő
feladatok

60 pont

40 pont
100 pont

50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi feladatsort kell megoldania.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli feladatok szöveges feladatokból, tesztfeladatokból és igaz-hamis állításos feladatokból
állnak.
A szöveges feladatok jellemzően az alábbi típusok lehetnek: ismertetés, felsorolás, rövid kifejtés,
fogalommeghatározás, folyamatleírás.
A tesztfeladatok állításokból állnak. A vizsgázónak minden állítást meg kell ítélnie, és megjelölni,
hogy helytálló vagy nem helytálló az adott állítás. A helyesen megítélt állítások után jár pont.
Az igaz-hamis állításos feladatok esetében a vizsgázónak meg kell jelölni, hogy az adott állítás
igaz, vagy hamis. A hamisat szakmailag indokolni kell.
Az érettségi vizsgán az írásbeli összpontszám 3:2 arányban a tesztjellegű feladatok és a rövid
válaszokat igénylő feladatok megoldásával érhető el. A központi írásbeli ismeretanyagának
összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó részletes követelményeken alapul.
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A 15-25 feladatból álló tesztjellegű feladatok és az 5-10 feladatból álló, rövid választ igénylő
feladatok témakörei:
– nemzetközi cirkusztörténet,
– magyar cirkusztörténet,
– szakmai nyelv, cirkuszi eszközök, mozgásanyag szakkifejezései,
– szakágak mozgásanyaga.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az érettségi vizsgán a központilag összeállított tételsorokból kihúzott tétel „A” és „B”
feladtának kifejtésével ad számot a tudásáról. A középszintű szóbeli vizsga tételsorának
összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A tétel pontos
megfogalmazása nem hozható nyilvánosságra.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsor jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A tételekben meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott valamennyi témakörnek.
Témakörök:
- „A” feladat:
- Cirkuszelmélet:
- akrobata szak jellemzői,
- légtornász szak jellemzői,
- zsonglőr szak jellemzői,
- egyensúlyozó szak jellemzői,
- bohóc szak jellemzői.
- Cirkuszi elemek mozgásanyaga:
- szakágak mozgásanyaga,
- Cirkuszi körülmények.
- Cirkuszi mozgáselemek.
- Technikai feltételek.
- „B” feladat:
- Társművészetek mozgásanyaga:
- tánc,
- színpadi mozgás,
- pantomim.
- Szakmai tevékenység.
- Üzleti tevékenység.
- Egészséges életmód.
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A szóbeli vizsgarész értékelése
Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 35 illetve 15 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák

„A”
feladat

„B”
feladat

Összesen

Feladat megértése, a lényeg kiemelése,
megfelelően felépített, világos előadásmód.

3 pont

2 pont

5 pont

Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete,
definiálása, tények, jelenségek, folyamatok ismerete
magyarázása, összefüggések értelmezése

29 pont

11 pont

40 pont

Szaknyelv alkalmazása.

3 pont

2 pont

5 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

35 pont

15 pont

50 pont

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

20 perc

Feladatlap
Teszt-jellegű
feladatok

Rövid válaszokat igénylő
feladatok

50 pont

50 pont
100 pont

Egy „A” és „B” feladatot tartalmazó tétel
kifejtése
50 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak egy központi írásbeli feladatsort kell megoldania. A vizsgázó a
rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk
sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok egy feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az írásbeli feladatsor megközelítően a következő belső arányok szerint épül fel:
Tartalmi szerkezet:
Az érettségi vizsgán az írásbeli összpontszám fele-fele arányban a teszt-jellegű feladatok és a
rövid válaszokat igénylő feladatok megoldásával érhető el. A központi írásbeli feladatlap
feladatainak összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó részletes követelményeken alapul.
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A 10-15 feladatból álló teszt jellegű feladatok és a 10-15 feladatból álló, rövid választ igénylő
feladatok témakörei:
– Nemzetközi cirkusztörténet,
– Magyar cirkusztörténet,
– Szakágak története,
– Szakmai nyelv, cirkuszi eszközök, mozgásanyag szakkifejezései,
– Szakágak mozgásanyaga,
– Szakágak kapcsolatai.
A rövid választ igénylő feladatok esetenként egy-egy részfeladatot is tartalmazhatnak.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az érettségi vizsgán a központilag összeállított tételsorokból kihúzott tétel „A” és „B”
feladtának kifejtésével ad számot a tudásáról. A vizsgázó a feleleténél a tételbe épített szemléltető
forrásanyagot felhasználhatja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A tételsor jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.
A tétel jellemzői
A szóbeli tétel két feladatból áll:
A két feladat között tartalmi és területi átfedés nem lehet (pl. Magyarországra vonatkozó ismeretek
csak az egyik feladatban kérdezhetők).
A szóbeli vizsga témakörei:
Témakörök:
„A” feladat:
– Cirkuszelmélet
– Akrobata szak jellemzői,
– Légtornász szak jellemzői,
– Zsonglőr szak jellemzői,
– Egyensúlyozó szak jellemzői,
– Bohóc szak jellemzői,
– A cirkusz dramaturgiája, társművészeti kapcsolatok.
– Cirkuszi elemek mozgásanyaga
– Szakágak mozgásanyaga,
– Szakágak kapcsolatai.
– Cirkuszi körülmények.
– Szakmai tevékenység.
– Üzleti tevékenység.
– Egészséges életmód.
– Cirkuszi mozgáselemek.
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– Művészi előadásmód.
– Technikai feltételek.
„B” feladat:
– Társművészetek mozgásanyaga
– Dramaturgia,
– Tánc,
– Színjátszás,
– Színpadi mozgás,
– Pantomim.
– Zeneelmélet
– Zeneelméleti alapismeretek,
– Zenei dramaturgia.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és
az ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amely
alapján a feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Szempontok, kompetenciák

Pontszám
„A” feladat

„B” feladat

Összesen

Feladat megértése, a lényeg kiemelése,
megfelelően felépített, világos
előadásmód.

2 pont

2 pont

4 pont

Tartalmi összetevők: alapfogalmak
ismerete, definiálása, tények, jelenségek,
folyamatok ismerete magyarázása,
összefüggések értelmezése

20 pont

20 pont

40 pont

Szaknyelv alkalmazása.

3 pont

3 pont

6 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:

25 pont

25 pont

50 pont
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