
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEK
ZENEISMERET, ZENETÖRTÉNET

 
5. ÉVFOLYAM
 
dalok:
a következő népdalok, kánonok stílusos éneklése a könyvben megadott versszakokkal,
kívülről:
 
 
A csitári hegyek alatt
Csillagok, csillagok,
Egressy – Vörösmarty: Szózat,
Erdő, erdő, de magos a teteje,(csak a felső szólam)
Erdő, erdő erdő
Érik a szőlő,
Gergely-járás,
Győri kanász
Hull a szilva
Jól van dolga,
Megrakják a tüzet,
Megyen már a hajnalcsillag
Nem vagyok én senkinek sem adósa
Összegyűltek
Pál, Kata, Péter
Postaváró (felső szólam)
Régi táncdal
Szent István milleniumi éneke,
Szépen úszik a vadkácsa
Toborzó,
 
 
 
elméleti ismeretek:
a szolmizációs hangok ismerete és alkalmazása, ABC-s törzshangok g-g’’-ig, a fenti dalok
közül 5 szabadon választott dal szolmizálása és ABC-s hangokkal való éneklése könyvből,
a következő ritmikai elemek ismerete: egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod, nyújtott ritmus,
éles ritmus, kis nyújtott ritmus, kis éles ritmus szinkópa, az alla breve fogalma
T1, T4, T5, T8 hangközök ismerete,
az előjegyzések fajtái, dó és lá pentaton, dúr és moll hangsorok ismerete,
zenei írás és olvasás 0 és 1b előjegyzéssel
népzene: a régi és új stílusú dalok jellemzői, és a jellemzők definíciója, a tankönyvben
ismertetett magyar népi hangszerek ismerete,
 
zenetörténet:
a tankönyv zenetörténeti fejezetéből az őskor, az ókor, a középkor, a reneszánsz és a barokk
korszakról írtak, a jellemzők, a műfajok és a szerzők rövid életrajzának ismerete.
Szőnyi Erzsébet, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán rövid életrajza
 
zeneművek:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műismertetés az alábbiakból 5 választott zeneműből:  Kodály: Kállai
kettős, Pünkösdölő, Bárdos: Régi táncdal, Farkas: Apor Lázár tánca, Somorjai:
Trubadúrmollban, Lassus: Visszhang, Domine Deus, Josquin des Prés: Évszakköszöntő,
Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska, Vivaldi: A négy évszak- Tél II. tétel, Bach:h-moll szvit-
Badinerie tétel, Handel: Győzelmi dal
 
furulya:



Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska, Vivaldi: A négy évszak- Tél II. tétel, Bach:h-moll szvit-
Badinerie tétel, Handel: Győzelmi dal
 
furulya:
A furulyaiskola 1-5. leckéiből leckénként 3-3 gyakorlat vizsgaanyagként való összeállítása,
melyből a vizsgabizottság tetszés szerint kérdez. A szemelvények előadásánál a tanuló
törekedjen a folyamatos, hang-és ritmushiba nélküli, stílusos előadásra.
 
könyv, kotta: Király Katalin: Ének-zene 5. (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág
sorozat)

 Bali János: Furulyaiskola szoprán furulyára I. kötet

6. ÉVFOLYAM
 
dalok:
a következő népdalok, történeti dalok, műdalok stílusos éneklése a könyvben megadott
versszakokkal, kívülről:
 
 
A jó lovas katonának
Huszárosra vágatom…
Ablakomba, ablakomba
A Vidrócki hírös nyája
Gárdonyi: Balaton-kánon
Elmegyek, elmegyek,
Fáj a fának
Leánykarikázó
Luca Panna
Madárka, madárka
Már Vidrócki emelgeti
Sej, a tari réten
Tinódi: Egervár viadaláról szóló ének
Egri históriának summája
Ej, haj gyöngyvirág
Csínom Palkó
Tyukodi-nóta
Haydn: Szerenád
Mozart: Vágyódás a tavasz után
Beethoven: A mormotás fiú dala
Beethoven: Örömóda
 
 
 
elméleti ismeretek:
a fenti dalok közül 5 szabadon választott dal szolmizálása és ABC-s hangokkal való éneklése
könyvből,
a 6/8-os ütemmutató, a triola
a módosítójelek fajtái és alkalmazásuk,
T1, T4, T5, T8, K2, N2, K3, N3 hangközök ismerete,
a moll hangsorok fajtái, ,a paralel hangnemek fogalma
zenei írás és olvasás 1b és 1# előjegyzésig
a dúr és moll hármashangzat,
népzene: a régi és új stílusú dalok jellemzői, és a jellemzők definíciója, a betlehemezés
 
zenetörténet
Magyar zenetörténet: a históriás ének, Tinódi Lantos Sebestyén, a kuruc kor zenéje, 48-as
katonadalok,
A bécsi klasszicizmus: a tankönyv zenetörténeti fejezetéből korszakról írtak, a jellemzők, a
műfajok és a szerzők rövid életrajzának ismerete, Mozart. Kis éji zene formai elemzése
 
zeneművek:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műismertetés az alábbiakból 5 választott zeneműből:  Kodály: Háry
János: Toborzó, Mátrai képek,



zeneművek:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műismertetés az alábbiakból 5 választott zeneműből:  Kodály: Háry
János: Toborzó, Mátrai képek,
Haydn:d-moll vonósnégyes III. tétel, Üstdob szimfónia (G-dúr) II. tétel,
Mozart: Requiem-Lacrymosa, A Varázsfuvola-részletek
Beethoven: D-dúr hegedűverseny I- tétel, IX. szimfónia IV.tétel
Egy szabadon választott Mozart opera részletes bemutatása saját vázlat segítségével
(szereplők, cselekmény, keletkezés)
 
furulya:
A furulyaiskola I kötet 6-8. leckéiből, valamint a II. kötet 1-2. leckéiből leckénként 3-3
gyakorlat vizsgaanyagként való összeállítása, amelyből a vizsgabizottság tetszés szerint
kérdez. A szemelvények előadásánál a tanuló törekedjen a folyamatos, hang-és ritmushiba
nélküli, stílusos előadásra.
 
könyv, kotta: Király Katalin: Ének-zene 6. (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág sorozat)

 Bali János: Furulyaiskola szoprán furulyára I. és II. kötet

7. ÉVFOLYAM
 
dalok:
a következő dalok stílusos éneklése a könyvben megadott versszakokkal, népdalok kívülről,
műdalok könyvből:
 
Kossuth Lajos azt üzente
Kun verbunk
Most szép lenni katonának
Nemzetőr-dal
A bolhási kertek alatt
A malomnak nincsen köve
Által mennék én a Tiszán
Bizony csak meghalok
Erdők, völgyek…
Gerencséri utca
Hej, halászok
Hopp ide tisztán
Kiöntött a Tisza
Magos a rutafa
Sárgul már a fügefa levele
Tiszán innen, Dunán túl,
 
 
 
Rouget de L’Isle: La Marseillaise
Szerdahelyi: Magasan repül a daru
Schubert: A pisztráng
Erkel: Meghalt a cselszövő
Verdi: Rabszolgák kórusa
 
 
elméleti ismeretek:
a fenti dalok közül 5 szabadon választott dal szolmizálása és ABC-s hangokkal való éneklése
könyvből,
a /8-os ütemmutató, a
a hangközök ismerete T1-től T8-ig,
zenei írás és olvasás 2b és 2# előjegyzésig
népzene: a régi és új stílusú dalok jellemzői, és a jellemzők definíciója, a ballada, a
népdalfeldolgozás, az adventi ünnepkör
 
zenetörténet
Magyar zenetörténet: A magyar romantika, a népies műdal, a verbunkos, a palotás, a IXI.
század magyar zeneszerzői
Erkel Ferenc élete és munkássága, A Bánk bán és a Hunyadi László című operák



zenetörténet
Magyar zenetörténet: A magyar romantika, a népies műdal, a verbunkos, a palotás, a IXI.
század magyar zeneszerzői
Erkel Ferenc élete és munkássága, A Bánk bán és a Hunyadi László című operák
Liszt Ferenc élete és munkássága, 15. magyar rapszódia, Mazeppa-részlet
A tankönyv zenetörténeti fejezetéből a romantika korszakáról írtak, a jellemzők, a műfajok és
a szerzők rövid életrajzának ismerete
 
zeneművek:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műismertetés az alábbiakból 5 választott zeneműből:Kun verbunk,
Bartók: Este a székelyeknél, Liszt: 14. magyar rapszódia, Erkel: Hunyadi László- Palotás,
Meghalt a cselszövő, Bánk bán- Keserű bordal, Hazám, hazám, Verdi: Aida- Bevonulási
induló, Schubert:Pisztráng-ötös IV. tétel, Brahms: 5. magyar tánc, Muszorgszkíj: egy kiállítás
képei-ből: Promenade, Tuileriák kertje, Kiscsibék tánca a tojáshéjban, Babajaga kunyhója,
Egy szabadon választott Verdi, vagy Wagner opera részletes bemutatása saját vázlat
segítségével (szereplők, cselekmény, keletkezés)
 
furulya:
A furulyaiskola II. kötetéből az 1-6. leckékből tetszőlegesen kb. 10 zenei szemelvény
vizsgaanyagként való összeállítása, melyből a vizsgabizottság tetszés szerint kérdez. A
szemelvények előadásánál a tanuló törekedjen a folyamatos, hang-és ritmushiba nélküli,
stílusos előadásra.
 
könyv, kotta: Király Katalin: Ének-zene 7. (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág sorozat)

 Bali János: Furulyaiskola szoprán furulyára II. kötet 
8. ÉVFOLYAM
 
dalok:
a következő dalok stílusos éneklése a könyvben megadott versszakokkal, népdalok kívülről,
műdalok könyvből: 
Letörött a bécsi torony…
Erdő mellett…
Októbernak, októbernak
Elmehyek, elmegyek
A citrusfa levelestül…
Hess, páva…
Elindultam szép hazámbul
Röpülj, páva, röpülj
Mikoron Dávid…
A karádi falu végen
Zöld erdő harmatját
Hazafelé (spirituálé) Pindarosz ódája
Fornsete: Nyárkánon
 
 
 
elméleti ismeretek
a fenti dalok közül 5 szabadon választott dal szolmizálása és ABC-s hangokkal való éneklése
könyvből,
A felső tagozatban tanult elméleti ismeretek alkalmazása (a tankönyv 128. oldalán található
„Visszaemlékezés” című összefoglalás alapján)
Kulcsok azenében,
népzene: a felső tagozatban tanult elméleti ismeretek alkalmazása, a szakkifejezések ismerete,
definíciója
 
zenetörténet
népzene: magyar népzenei nyelvterületek Tk.: 23. oldal), a népdalok csoportosítása eredet és
jelleg szerint (Tk.: 25. oldal), Kodály és Bartók népzenekutatói munkássága
Bartók Béla élete és művei,
A tankönyv zenetörténeti visszatekintés fejezetéből a koronkénti táblázatos összefoglalások
magyarázata, a szakkifejezések ismerete
A XX. századi zenei irányzatok ismerete, bemutatása példákkal
Kutatómunka: egy szabadon választott Bartók színpadi mű részletes bemutatása saját vázlat



A tankönyv zenetörténeti visszatekintés fejezetéből a koronkénti táblázatos összefoglalások
magyarázata, a szakkifejezések ismerete
A XX. századi zenei irányzatok ismerete, bemutatása példákkal
Kutatómunka: egy szabadon választott Bartók színpadi mű részletes bemutatása saját vázlat
segítségével (szereplők, cselekmény, keletkezés)
 
zeneművek:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műismertetés az alábbiakból:
Bartók: Négy szlovák népdal, Román népi táncok, Cantata profana,
Kodály : Psalmus Hungaricus
Debussy: Gyermekkuckó – részletek
Sztravinszkíj: Petruska – Orosz tánc
Orff: Carmina burana – Tempus est
Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára
 
könyv, kotta: Király Katalin: Ének-zene 8. (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág
sorozat)

9. ÉVFOLYAM
 
A magánvizsgára való felkészüléshez elengedhetetlen a zenei szemelvények meghallgatása,
amelyre az intézmény könyvtárában, vagy más zenei könyvtárban van lehetőség (esetleg a
médiákban, interneten érhető el felvétel)
 
elméleti ismeretek
A hétfokúság, modális hangsorok,
3b és 3# előjegyzés
népzene: recitáló dallam, zsoltározó típusú dallam, sirató, keserves,
reneszánsz táncpárok
 
zenetörténet
kortörténeti és stílusbeli ismeretek az ókortól a reneszánsz korszakig a tankönyv és a jegyzet
alapján: jellemzők, műfajok, hangszerek
a tankönyv színessel kiemelt összefoglalásai és meghatározásai,
szerzők:
I. Nagy Gergely pápa, Arezzoi Guido, Josquin des Prés, Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Orlando di Lasso életrajza, zenei tevékenysége, művei
 
zeneművek, zenehallgatás:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műelemzés az alábbiakból:
Pindarosz ódája, Szeikilos sírverse,
Ut queant laxis (Szent János himnusz),
Viderunt omnes Leoninustól és Perotinustól,
Walther von der Vogelweide: Palestine-lied,
Guillaume de Machaut: Notre Dame-mise,
L’homme armée, Josquin: L’homme armée – mise, El grillo,
Palestrina: Jesu Rex admirabilis, Missa Papae Marcelli
Lassus: A visszhang, Domine Deus, Zsoldos szerenád,
 
könyv:
Király Katalin: Ének-zene 9. (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág sorozat)
Körber Tivadar: Az európai zene története (főiskolai jegyzet, kapható az MTF pénztárában)
ajánlott irodalom:
Körber Tivadar: Zeneirodalom I. kötet (Műszaki kiadó 2000)
Kelemen Imre: A zenetörténete 1750-ig (Nemzeti Tankönyvkiadó 1998)

10. évfolyam
 
A magánvizsgára való felkészüléshez elengedhetetlen a zenei szemelvények meghallgatása,
amelyre az intézmény könyvtárában, vagy más zenei könyvtárban van lehetőség (esetleg a
médiákban, interneten érhető el felvétel)
 



A magánvizsgára való felkészüléshez elengedhetetlen a zenei szemelvények meghallgatása,
amelyre az intézmény könyvtárában, vagy más zenei könyvtárban van lehetőség (esetleg a
médiákban, interneten érhető el felvétel)
 
elméleti ismeretek
a tonika, domináns, szubdomináns funkció, a kvintkör,
formatan: barokk műformák, a barokk műfajok jellemzői
barokk táncfajták
 
zenetörténet
kortörténeti és stílusbeli ismeretek a barokk korszakról a tankönyv és a jegyzet alapján:
jellemzők, műfajok, hangszerek
a tankönyv színessel kiemelt összefoglalásai és meghatározásai,
szerzők:
Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Jean Baptist Lully, Arcangelo Corelli, Henry
Purcell, Domenico Scarlatti, Francois Couperin, Jean Phillipe Rameau, Antonio Vivaldi,
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel zenetörténeti jelentősége, művei, a
kiemelt szerzők részletes életrajza is
 
zeneművek, zenehallgatás:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műelemzés az alábbiakból:
Monteverdi: Cantate Domino, Poppea megkoronázása – Seneca búcsúja,
Schütz: Karácsonyi oratórium – Nyitókórus
Lully: Te Deum - részlet
Corelli: La foglia, g-moll concerto grosso op.6.No.8.
Purcell: Trumpet and tune, Dido és Aeneas – Dido búcsúja, Arthur király – Cold song
Domenico Scarlatti: d-moll szonáta K.517
Couperin: Aratók, Pillangók
Rameau: La Pantomime
Vivaldi: A négy évszak- Nyár, C-dúr mandolin-concerto
J.S.Bach: C-dúr preludium és fúga a WTC 1. kötetéből, „nagy” g-moll fúga BWV 578.,

h-moll szvit – badinerie, II. Brandenburgi versenymű, Reformáció-kantáta,
Máté-passió – nyitókórus, vezérkorál

Handel: Xerxes - Szép hársfalomb, Vízizene – F-dúr szvit, F-dúr orgonaverseny,
Messiás -  Halleluja-kórus

 
könyv:
Király Katalin: Ének-zene 9.(!) (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág sorozat)
Körber Tivadar: Az európai zene története (főiskolai jegyzet, kapható az MTF pénztárában)
ajánlott irodalom:
Körber Tivadar: Zeneirodalom I. kötet (Műszaki kiadó 2000)
Kelemen Imre: A zenetörténete 1750-ig (Nemzeti Tankönyvkiadó 1998)

11. évfolyam
 
Főiskolai hallgatók a vizsgára való felkészüléshez feltétlenül kérjenek egyéni konzultációt a
vizsgáztató főiskolai tanártól, mert - ugyan a témakörök egységesek, a konkrét vizsgaanyag
tanáronként eltérő lehet.
A sikeres vizsgához elengedhetetlen a zenei szemelvények meghallgatása, amelyre az
intézmény könyvtárában, vagy más zenei könyvtárban van lehetőség (esetleg a médiákban,
interneten érhető el felvétel)
 
elméleti ismeretek
a tonika, domináns, szubdomináns funkció, a kvintkör, paralel hangnemek, minore-maggiore
formatan: periódus, zenei mondat, kéttagú forma, triós forma, szonáta forma
hangszerismeret: a szimfónikus zenekar hangszerei, hangszercsoportok, transzponáló
hangszerek
 
zenetörténet
kortörténeti és stílusbeli ismeretek a bécsi klasszikus korszakról a tankönyv és a jegyzet
alapján: jellemzők, műfajok, hangszerek, zenei formák
a tankönyv színessel kiemelt összefoglalásai és meghatározásai,
szerzők:



kortörténeti és stílusbeli ismeretek a bécsi klasszikus korszakról a tankönyv és a jegyzet
alapján: jellemzők, műfajok, hangszerek, zenei formák
a tankönyv színessel kiemelt összefoglalásai és meghatározásai,
szerzők:
Leopold Mozart, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Christian Bach, Carl Philipp Emmanuel
Bach, Johann Stamitz, Christoph Willibard Gluck, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven zenetörténeti jelentősége, művei, a kiemelt szerzők
részletes életrajza is
 
zeneművek, zenehallgatás:
Az órai zenehallgatás keretében megismert művek közül egyéni megbeszélés alapján
zenefelismerés, vagy műelemzés az alábbiakból:
Leopold Mozart: Gyermekszimfónia, Pergolesi: Stabat mater-nyitótétel
J.Ch.Bach: D-dúr szimfónia 1. tétel,  C.Ph.E.Bach: Magnificat 1. tétel
Gluck: Orfeusz és Euridiké: Che faro senza Euridice, Boldog lelkek tánca
Haydn: Pacsirta-vonósnégyes 1. és4. tétel, Oxford-szimfónia 4.tétel,

London-szimfónia 3. tétel, Óra-szimfónia 2. tétel,Évszakok: Tavasz-kórus
W.A.Mozart: Á-dúr szonáta 2-tétel K.331, d-moll zongoraverseny 1.tétel K.466

„Nagy” g-moll szimfónia 1- tétel K.550, Á-dúr klarinét quintet 1. tétel
Requiem: Nyitótétel, Lacrimosa

Beethoven: Holdfény szonáta 1.2.3. tétel, D-dúr hegedűverseny 2.tétel,
5. „Sors” szimfónia 1.tétel, 9. szimfónia 4.tétel,

Kutatómunka: Egy választott Mozart opera bemutatása (szereplők, cselekmény, a mű
keletkezésének története) a következők közül: Varázsfuvola, Figaro házassága, Szöktetés a
szerályból, Cosi fan tutte
 
könyv:
Király Katalin: Ének-zene 9.(!) (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág sorozat)
Körber Tivadar: Az európai zene története (főiskolai jegyzet, kapható az MTF pénztárában)
ajánlott irodalom:
Körber Tivadar: Zeneirodalom I. kötet (Műszaki kiadó 2000)
Charles Rosen: A klasszikus stílus (Zeneműkiadó 1977)

12. évfolyam
 
Főiskolai hallgatók a vizsgára való felkészüléshez feltétlenül kérjenek egyéni konzultációt a
vizsgáztató főiskolai tanártól, mert - ugyan a témakörök egységesek, a konkrét vizsgaanyag
tanáronként eltérő lehet.
A sikeres vizsgához elengedhetetlen a zenei szemelvények meghallgatása, amelyre az
intézmény könyvtárában, vagy más zenei könyvtárban van lehetőség (esetleg a médiákban,
interneten érhető el felvétel)
 
elméleti ismeretek
hangnemek közötti terckapcsolat, modellskála, bitonalitás, hangnem nélküliség, dodekafónia
 
zenetörténet
kortörténeti és stílusbeli ismeretek a romantikáról és a xx. század fontosabb zenei
irányzatairól a jegyzet alapján, új műfajok, jellemzők, más korokkal való kapcsolatok
Főbb romantikus műfajok és képviselőik: dal műfaj, szimfónia, nyitány, kísérőzene,
karakterdarabok, etüdök zongorára, szimfónikus költemény, opera
szerzők részletes életrajza és művei: Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Giuseppe Verdi, Richard
Wagner, Pjotr Iljics Csajkovszkíj, Johannes Brahms
a századforduló és a XX. század zenei irányzatai és képviselői: verizmus, impresszionizmus,
expresszionizmus, folklorizmus, neoklasszicizmus, realizmus, elektronikus zene
Szerzők részletes élketrajza és művei: Bartók Béla, Igor Sztravinszkíj
 
zeneművek, zenehallgatás:
Zenefelismerés: 15-20 romantikus és xx. századi rövid zenei részlet műfaj, korszak és zenei
irányzat meghatározásával
 
könyv:
Király Katalin: Ének-zene 10.(!) (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág sorozat)
Körber Tivadar: Az európai zene története (főiskolai jegyzet, kapható az MTF pénztárában)
ajánlott irodalom:



könyv:
Király Katalin: Ének-zene 10.(!) (Mozaik kiadó, Muzsikáló nagyvilág sorozat)
Körber Tivadar: Az európai zene története (főiskolai jegyzet, kapható az MTF pénztárában)
ajánlott irodalom:
Körber Tivadar: Zeneirodalom II. kötet (Műszaki kiadó 2000)
Dobák Pál: A romantikus zene története (Nemzeti Tankönyvkiadó 2009)
Eric Salzman: A XX. század zenéje (Zeneműkiadó 1980)
 


