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1.Tanulásszervezés -  A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

1.1. Zeneművészeti ág 

KLASSZIKUS ZENE 

 

Hangszeres tanszakok: 

 

Fafúvós tanszak: furulya, fuvola 

Rézfúvós tanszak: trombita, kürt 

Billentyűs tanszak: zongora 

Vonós tanszak: hegedű 

 

A képzés időtartama 

„A” tagozaton 

2+10 évfolyam (furulya, fuvola, zongora, hegedű, trombita, kürt) 

 Óraterv 1.  

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

ÖSSZESEN (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

     
 Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak (egyéni). 

 

Kötelező tárgy: szolfézs kötelező (ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit – 

szolfézs alapfok 4. évfolyam – akkor helyette a választható közül körül köteles egyet felvenni). 

 

Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom (mindezek együttes 

műveltségi programként is taníthatók) kamarazene, kórus.  

 

Választható tantárgy: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zongora, második hangszer, 

kamarazene, kórus (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók). 

(Zenei ismeret: a szolfézs, zeneismeret, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom tantárgyak tantervi 

programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi 

tanterv készíthető). 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozások. 

 

„B” tagozaton 

 (3)+9 évfolyam (furulya, fuvola, zongora, hegedű, trombita) 
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Óraterv 2.  

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható tárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható tárgy (2) (2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

ÖSSZESEN (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A „B” tagozat zárójeles számai az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. „B” 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. . Az előképző évfolyamokat 

nem kötelező elvégezni. 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak (egyéni) – alapfok 2. évfolyamtól javasolt 

 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgy esetén) a 3. évfolyamtól 

 

Választható tárgy: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, (mindezek együttes műveltségi 

programként is taníthatók), második hangszer, kamarazene, kórus,. 

(Zenei ismeret: a szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom tantárgyak tantervi programjai 

alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv 

készíthető). 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozások. 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok: 

 

Kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként tanítható 

 

A képzés időtartama: szolfézs kötelező, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom 

6+4 évfolyam  

 Óraterv 1. 

 

„A” tagozat „B” tagozat 

Előképző 

Előképző 1. évfolyam – szolfézs kötelező - 

Előképző 2. évfolyam – szolfézs kötelező - 

Alapfok 

1. évfolyam – szolfézs kötelező  

2. évfolyam - szolfézs kötelező 2. évfolyam – szolfézs 

3. évfolyam - szolfézs kötelező 3. évfolyam – szolfézs 

4. évfolyam - szolfézs kötelező 4. évfolyam – szolfézs 



5 
 

5. évfolyam – zeneismeret vagy zeneirodalom 5. évfolyam – szolfézs 

6. évfolyam – zeneismeret vagy zeneirodalom 6. évfolyam – szolfézs 

Továbbképző 

7. évfolyam – zeneismeret vagy zeneirodalom 7. évfolyam – szolfézs 

8. évfolyam – zeneismeret vagy zeneirodalom 8. évfolyam – szolfézs 

9. évfolyam – zeneismeret vagy zeneirodalom 9. évfolyam – szolfézs 

10.évfolyam – zeneismeret vagy zeneirodalom 10. évfolyam – szolfézs 

 

A képzés időtartama: kamarazene, mint főtárgy 

 (2+4) 2+4 évfolyam  

 

Óraterv 2. 

 

 

 
Megjegyzés: a kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok 

elvégzése után, kötelezően választható tantárgyként a 4 évfolyam után tanulható. Választható 

tantárgyként 2 évfolyam után is tanulható. 

 

Főtárgy: (csoportos) 

 

Kötelező tárgy:  

 

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zongora, második hangszer, 

kórus (csoportos). 

 

NÉPZENE 

 
Vokális tanszak: népi ének 

 

A képzés időtartama 

„A” tagozaton: 

2+10 évfolyam 

 

Óraterv1. 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összesen: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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ÖSSZESEN (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

„B” tagozaton: 

(2+1)+5+4 évfolyam 

 

Óraterv 2. 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható tárgy 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tárgy (0-2) (0-2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ÖSSZESEN (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A „B” tagozat zárójeles számai az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. „B” 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. . Az előképző évfolyamokat 

nem kötelező elvégezni. 

 

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 

 
Billentyűs tanszak: szintetizátor-keyboard 

 

A képzés időtartalma: 

„A” tagozaton: 

(2)+6+4 évfolyam 

 

Óraterv1. 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

ÖSSZESEN (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Főtárgy: szintetizátor–keyboard - egyéni képzés 
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Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező * 

 

Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneismeret, kamarazene, 

második hangszer, magánének 

 

Választható tantárgy: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, második hangszer, 

kamarazene, valamint a klasszikus zene, népzene tantervi programjának tantárgyai. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor 

helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni 

 

„B” tagozaton: 

 (2+2)+4+4 évfolyam 

 

Óraterv 2. 

Tantárgy 

évfolyamok 

előképző alapfok továbbképző 

(1) 2 (1) (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 

    1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) (0–2) (0–2) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

             

 

Megjegyzés: a „B” tagozatra a tanulót a szintetizátor–keyboard főtárgynál az alapfok harmadik 

évfolyamától javasolt irányítani. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második 

számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Főtárgy: szintetizátor–keyboard - egyéni képzés 

 

Kötelező tantárgy: szolfézs  

 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

 

Választható tantárgy: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, kamarazene, második 

hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene tantervi programjainak tantárgyai. 

1.1.2 Színművészeti- bábművészeti ág 

Színjáték tanszak: 

A képzés időtartalma: 

2+6+4 évfolyam 

Óraterv  

 
 

TANTÁRGY 

ÉVFOLYAMOK 

Előképző 

Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. .2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy: 

Drámajáték 

Színjáték 

 

2 

- 

 

2 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

3 

- 

 

- 

3 

 

- 

3 

 

- 

3 

 

- 

3 
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Kötelezően 

választhatótantárgyak: 
- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgyak: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen: 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A tanszak tárgyai 

Főtárgy: Drámajáték (előképző + 1-6. évfolyam) 

Színjáték (7-10. évfolyam)  

Kötelezően választható tantárgy: Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

Zene és ének  (1. alapfokú évfolyamtól) 

Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: a színjáték tanszak bármelyik tantárgya 

 

1.1.3 Képző-és iparművészeti ág 

 

Képzőművészeti tanszak, grafika és festészet tanszak 

 

A képzés időtartalma: 

2+6+4 évfolyam 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy: (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Kötelező tantárgy:   2 2 2        

Kötelezően 

választhatótantárgyak: 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgyak: (2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összesen: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
Megjegyzés: a fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális 

óraszámra, míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez 

szükséges időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 

 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam). 

 

Grafika és festészet tanszak 

 (4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig) 

Főtárgy: 

Grafika és festészet műhelygyakorlat  

Kötelező tantárgy: 
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Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3–10. évfolyam).  

 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, egyedi 

szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. 

Sokszínű alkotójátékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése 

segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek 

továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár 

bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon 

keresztül. 

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. 

Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, 

valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi lehetőségektől 

függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően választ. 

 

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 

mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) 

képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

1.1.4 A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG: 
 

Klasszikus zene: 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő. 

 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)  

 „B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

  Kamarazene minimum 2x45 perc (csoportos), főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy     

vokális évfolyamok elvégzése után 

 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

 évfolyamig 5 perc 

 2–3. évfolyamon 10 perc 

 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

 2. évfolyamon 15 perc  

 3–4. évfolyamon 20 perc 

 5. évfolyamtól 25 perc 

 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc (csoportos) 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 
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„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy képzési ideje: 

„A” tagozaton az 5–10. évfolyamig minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton az 2-10. évfolyamig: minimum 1x30 perc (egyéni) 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében egy vagy két foglalkozás 

”A” és „B” tagozaton minimum 1x30 perc (egyéni), 1x45 perc (csoportos) 

 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2–8 fő, maximum 15 fő. 

Kórus: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt  

vehet. 

 

Népzene 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)  

 „B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

A korrepetíció ideje: a teljes képzés időben „A” és „B” tagozaton minimum 10 perc. 

 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc (csoportos) 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy  képzési ideje:  

„A” tagozaton az 5–10. évfolyamig minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton az 2-10. évfolyamig: minimum 1x30 perc (egyéni) 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében egy vagy két foglalkozás 

”A” és „B”  tagozaton minimum 1x30 perc (egyéni), 1x45 perc (csoportos) 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

Kórus: minimum 2x45 perc 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

 

Elektroakusztikus zene 
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő. 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)  

 „B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc (csoportos) 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy  képzési ideje:  

„A” tagozaton az 5–10. évfolyamig minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton az 2-10. évfolyamig: minimum 1x30 perc (egyéni) 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében egy vagy két foglalkozás 

”A” és „B”  tagozaton minimum 1x30 perc (egyéni), 1x45 perc (csoportos) 
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Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

Kórus: minimum 2x45 perc 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

 

Színjáték tanszak/ Képzőművészeti tanszak 
A képzés csoportos jellegű, heti óraszám 2x45 illetve 4x45 perc. 

 

1.1.5 Óratervi háló 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 

Ek., 

alapfok, 

Tk.  

Főtárgy Óraszám Korrepetíció 
köt. tárgy  

 
köt. választható  

 

Választható 

tárgyak 

  
A B A B A B Órasz. évf. 

órasz. 

(min) Csop.  egyéni 

2+6+4 

furulya, 

fuvola 2x30’ 2x45’ 

ek.1.-5’ 

2-3.-10' 

4-től-15' 

2.-10’ 

3-4.-20' 

5-től-25' 4-ig 10-ig 2x45’ 5-6 1x45’ 

1 v. 

2x45’ 1x30’ 

2+6+4 hegedű 2x30’ 2x45’ ua. mint fuvola 4-ig 10-ig 2x45’ 5-6 1x45’ 

1 v. 

2x45’ 

1x30’ 

2+6+4 zongora 2x30’ 2x45’ ua. mint fuvola 4-ig 10-ig 2x45’ 5-6 1x45’ 

1 v. 

2x45’ 

1x30’ 

2+6+4 trombita 2x30’ 2x45’ ua. mint fuvola 4-ig 10-ig 2x45’ 5-6 1x45’ 

1 v. 

2x45’ 

1x30’ 

2+6+4 kürt 2x30’ 2x45’ ua. mint fuvola 4-ig 10-ig 2x45’ 5-6 1x45’ 

1 v. 

2x45’ 

1x30’ 

2+6+4 

Szint.-

key. 2x30’ 2x45’ ua. mint fuvola 4-ig 10-ig 2x45’ 5-6 1x45’ 

1 v. 

2x45’ 

1x30’ 

6+4 népi ének 2x30’ 2x45’ 1x10’ 4-ig 10-ig 1x45' 5-6 1x45’ 

1 v. 

2x45’ 

1x30’ 

 
Kötelező tárgy: szolfézs 

Kötelezően választható, választható tárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, 

kamarazene, kórus  

 

Kötelező zongora „B” tagozaton (kiv. zongora főtárgy): 1x30’ 

SZÍNMŰVÉSZETI- BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

 
Ek., alapfok, 

Tk. 

Főtárgy Évfolyam Óraszám Köt. Választható,  

Választható tárgyak 

évfolyam óraszám (min.) 

2+6+4 Dráma Ek. 1.-6. o. 2x45’ 1.-tól 1x45’ 

2+6+4 színjáték 7-10. o. 2x45’ 7.- tól 1x45’ 

 
Kötelezően választható, választható tárgyak:  

Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
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Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

1.1.6 Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 

A felhasználható irodalmat évfolyamokra megadja „alapfokú művészetoktatás tantervi programja” 

minden szakon. 

Szakmai szempontjaink a tankönyv-választáshoz: 

 Alkalmas legyen a több éves válogatásra 

 Megfeleljen a tanuló szakmai fejlettségének 

 Felmenő rendszerben készülő kiadványok előnyben részesítése 

 Elfogadható minőség mellett, mérsékelt ár. 

1.1.7 beszámoltatás, számonkérések követelményei, formái, szorgalom, teljesítmények 

értékelése, minősítése 

Ellenőrzés, értékelés 

 
A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük. A képzés 

sajátosságaiból fakadóan (egyéni foglalkozások hangszeres órákon) naprakész a főtárgy-tanár 

tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati fejlődéséről, az ismeretanyag elsajátításának a 

mértékéről. A különböző tanszakok közötti ellenőrzési és értékelési rendszer egységesítését hivatott 

biztosítani a bemutató, vegyes tanszaki illetve növendékhangversenyek sorozata, színjáték tanszakon a 

betanított színdarab nyilvános bemutatása a színpadon. Szolfézsórákon szorgalmazzuk az írásbeli és a 

szóbeli számonkérés egyensúlyát. 

 

Az értékelés rendszere: 

 
Az előképző évfolyamok értékelése: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt és nem felet meg. Az 

alapfok első osztálytól osztályzatokkal, érdemjegyekkel történik az értékelés, kivéve a kamarazene, 

zenekar tantárgyakat. Ezek esetében az év végi értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt 

és nem felelt meg. 

 

Az értékelés célja: 

 

 visszajelzés a tanár és a tanuló részére 

 a tanulás hatékonyságának ellenőrzése 

 a teljesítmény alapján korrekció kijelölése 

 a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez. 

 

Helye a tanítás folyamatában: 

 

 rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán 

 egy-egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása után (célszerű hangversenyen történő 

szerepléssel) 

 féléves, éves anyag összegzése (félévi meghallgatás, év végi elméleti, színpadon való 

gyakorlati beszámolók). 

 

Súlypontok: 

 

 a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása 

 az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése 

 a továbbhaladás feltételeként az előírt minimum ellenőrzése. 
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Tanulóink munkájának értékelése 

 
5  - kitűnő A növendék a tantervi követelményeken túl képes teljesíteni 

 

5 – jeles Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. A technikai és mechanizmusbeli 

követelményeket biztosan oldja meg és azokat zeneileg is kiválóan alkalmazza. 

Szóbeli feleletei és írásbeli munkái is teljes önállóságra vallanak. 

 

4 – jó A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető 

részeit tökéletesen tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség 

nélkül alkalmazza. 

 

3 – közepes Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. A tanterv 

alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli nehézségeket 

leküzdötte, a lényegesebb kérdések megoldásában némi nehézségek mellett 

elfogadható eredménnyel azokat alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonytalanságot 

mutat, amelyet a tanár segítségével le tud küzdeni. 

 

2 – elégséges Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását (hangban, 

intonációban, stb.) még a tanár segítségével is. Elképzelései a művek zenei tartalmát 

illetően nagyon minimálisak, ritmushibákkal küzd és folyamatosan ellenőrzésre 

szorul. 

 

1 – elégtelen Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni. A 

minimumot sem tudja. 

 

 A magasabb évfolyamba lépés feltétele 

 

 Az előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítése, erről bizonyítvány kiállítása. Az 

előképzős bizonyítványba „megfelelt, nem felelt meg”, valamint a „Hangszeres tanulmányait 

megkezdheti” bejegyzés szükséges az első osztályba lépéshez. Első osztálytól legalább 

elégséges érdemjegy kell a továbbhaladáshoz. 1 – elégtelen érdemjegy esetén a tanuló 

javítóvizsgát tehet. 2 – elégséges esetén a nevelőtestület döntése szükséges a javítóvizsga 

lehetőségére. 

 Elméleti és hangszeres osztályba sorolás nincs feltétlenül szinkronban egymással. 

 Az igazgató engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelményét egy tanévben vagy annál rövidebb idő alatt is teljesítheti a tanuló. 

 Ha a tanuló önhibáján kívüli okok miatt nem tud eleget tenni a tantervi követelményeknek 

(huzamosabb betegség, tanév közben történő felvétel) az igazgató engedélyével osztályát 

folytathatja. 

 

 A tanuló szorgalmának értékelése 

 
SZORGALOM PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 

1. Tanulmányi céltudatosan törekvő figyelmes, ingadozó hanyag, lassító 

    munkája odaadó, igényes a  törekvő 

 tudás megszerzése 

 

2. Munkavégzése kitartó, pontos, rendszeres, rendszertelen, megbízhatatlan, 

    megbízható, lankadatlan többnyire önálló hullámzó,  gondatlan 
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   önállótlan 

 

3. Kötelességtudata kifogástalan, precíz megfelelő, néha felkészültsége felkészültsége 

  ösztökélni kell gyakran felületes állandóan felületes 

 

4. Tanórákon kívüli rendszeres, érdeklődő előfordul, ritkán egyáltalán nem 

    inform. felhasználása  ösztönzésre 

  dolgozik 

 

Vizsgaszerkezet 
 

A 2011.évi CXC. köznevelési törvény 31. § (2), (3) bekezdése alapján: 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó 

továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 

A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell 

szervezni. 

1.2 Évfolyamok szerinti követelményrendszerek  

1.2.1 Zeneművészeti ág  

KLASSZIKUS ZENE - FAFUVÓS TANSZAK - FURULYA  

 

Általános feltételek: 

A tanszakra általában az általános iskola 1. osztályos tanulók vehetők fel. A jelentkezők közül 

alkalmassági vizsga útján válasszuk ki a felvehető növendékeket, amelyen fizikai adottságaikat 

vizsgáljuk meg a következő szempontok szerint: 

 megfelelő termeti adottság (kézfejnagyság, ujjak stb.) 

 megfelelő fogazat 

 a légzés teherbíró-képessége 

 

Tananyag és irodalom: 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

tartalmazza. 

Beszámoló módja és anyaga: 

Félévkor és évvégén közös vizsga 

- előképző 1-2 év.: 

   - Félévkor: a beszámoló nem kötelező.                

   - Évvégén: négy gyermek- vagy népdal, kotta nélkül 

 

Alapfokú évfolyamok 

„A” – tagozat: 

- 1. évfolyam:  

Félévkor: Ha a tanuló korábban nem járt hangszeres előképzőbe:  

 - A beszámoló nem kötelező.  

 Ha a tanuló járt hangszeres előképzőbe: 

 - Négy gyermek- vagy népdal, kotta nélkül. 

Év végén: - két-három népdal, kotta nélkül, 

  - egy-két könnyű tánctétel (lehetőleg kísérettel), lehetőleg kotta nélkül  

 - 2. évfolyam:  

Félévkor:  - 1 etűd 

  - 2 előadási darab (vagy népdal), kísérettel, kotta nélkül 

  - Skála G-dúr in C, illetve C-dúr in F, lehetőleg figurációkkal, kotta nélkül. 

Év végén: - Skála: C-dúr in C, illetve F-dúr in F, lehetőleg figurációkkal, kotta nélkül 
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   - 1 népdal, kotta nélkül 

   - 1 etűd 

   - 2 különböző tánctétel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

 - 3. évfolyam:  

Félévkor: - 1 etűd 

 - 2 előadási darab (vagy népdal), kísérettel, kotta nélkül 

 - Skála: F-dúr in C, illetve B-dúr in F, figurációkkal, kotta nélkül 

Év végén: - Skála: D-dúr in C, illetve G-dúr in F, figurációkkal, kotta nélkül 

  - 1 etűd 

  - 2 különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel, kotta    nélkül 

 - 4. évfolyam: 

Félévkor: - 1 etűd 

 - 2 különböző előadási darab, trillákkal, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

  - Skála: B-dúr in C, illetve Esz-dúr in F, figurációkkal, kotta nélkül 

Év végén: - Skála: melodikus (vagy összhangzatos) d-mol in C, ill. g-mol in F, 

figurációkkal, kotta nélkül 

  - 1 etűd 

  - 2 szonátatétel, trillákkal, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

- 5. évfolyam: 

Félévkor:  - 1 etűd 

  - 2 szonátatétel (vagy 1 szonátatétel és 1 előadási darab), kotta nélkül 

  - Skála: melodikus (vagy összhangzatos) d-mol in F, ill. a-moll in C, 

figurációkkal, kotta nélkül 

Év végén: - Skála: D-dúr in F, ill. A-dúr in C, figurációkkal, kotta nélkül 

  - 1 etűd 

  - 2 szonáta- vagy szvittétel trillákkal és egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, 

lehetőleg kotta nélkül 

- 6. évfolyam: 

Félévkor: - 1 etűd 

 - 2 szonáta- vagy szvittétel trillákkal és egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel 

 - Skála: melodikus (vagy összhangzatos) a-moll in F, ill. e-moll in C, 

figurációkkal, kotta nélkül 

Év végén: - Skála: melodikus (vagy összhangzatos) e-moll in F, ill. h-moll in C, 

figurációkkal, kotta nélkül 

  - 1 etűd* 

  - 2 szonáta- vagy szvittétel*, trillákkal és egyszerűbb ékesítésekkel ill. dallami 

díszítésekkel, lehetőleg kotta nélkül. 

* Amennyiben a tanuló egy teljes szonátát, szvitet, variációsorozatot, fantáziát játszik, az etűd 

elhagyható 

 

 - Továbbképző osztályok: 7-10 évfolyam 

 

Félévkor:  - 1 skála 

  -1 etűd 

  - 1 előadási darab 

Év végén: - 1 skála 

  -1 etűd 

  - 2 különböző karakterű előadási darab 

Minimális követelmény: Az alapfokú zeneiskolai évfolyamokban elért színvonal 

megőrzése, a zenélési kedv ébrentartása. 

 

’B’ – tagozat: félévkor és évvégén közös vizsga 

 

„B” tagozatra irányítás alkalmával olyan anyagot kell játszaniuk, mely megfelel az adott „B” évfolyam 

év végi vizsgaanyagának.  
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- 2. évfolyam után a „B” tagozatra jelentkező tanulók vizsgaanyaga: 

 - skála: G-dúr, melodikus e-moll in C, ill C-dúr, melodikus a-moll in F, 

figurációkkal, kotta nélkül 

 - Telemann: Fantázia1.-Menüett G-dúrban in C, lehetőleg kívülről 

 - 1 etűd 

 - 1 előadási darab kísérettel, kotta nélkül 

- 3. évfolyam: 

Félévkor: - Skála: F-dúr, melodikus d-moll in F (C-dúr, a-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

 - 1 etűd 

 - 2 különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel 

( Az előadási darabokat  kotta nélkül kell  játszani!) 

Év végén: - Skála: G-dúr, melodikus e-moll in F (D-dúr, h-moll in C) tercekkel, 

hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 

 - 1 etűd 

 - 2 különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül 

- 4. évfolyam:  

Félévkor: - Skála: B-dúr, melodikus g-moll in F (F-dúr, d-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

 - 2 etűd 

 - 2 szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel 

(Az etűdök és előadási darabok közül legalább egyet kotta nélkül kell  játszani!) 

Év végén: - Skála: D-dúr, melodikus h-moll in F (A-dúr, fisz.moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

 - 2 etűd 

 - 2 szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel 

kotta nélkül 

- 5. évfolyam: 

Félévkor: - Skála: Esz-dúr, melodikus c-moll in F (B-dúr, g-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

 - 2 etűd 

 - 2 szonáta- vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, 

kísérettel 

(Az etűdök és előadási darabok közül legalább egyet kotta nélkül kell  játszani!) 

Év végén: - Skála: A-dúr, melodikus fisz-moll in F (E-dúr, cisz-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

 -   2 etűd 

 - 2 szonáta- vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, 

kísérettel, kotta nélkül 

- 6. évfolyam:  

Félévkor:  

Ha a növendék felvételi vizsgára készül: 

- a zeneművészeti szakközépiskola felvételi anyaga (kotta nélkül) 

Ha a növendék nem készül felvételi vizsgára: 

- 1 szabadon választott skála + variációi 

- 1 etűd 

- 1 tételpár vagy kamaramű 

Év végén:  

Ha a növendék felvételi vizsgát tett: 

- Skála E-dúr, melodikus cisz-moll in F (H-dúr, gisz-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

- 2 előadási darab kotta nélkül 

Ha a növendék nem tett felvételi vizsgát:  

- Skála E-dúr, melodikus cisz-moll in F (H-dúr, gisz-moll in C), tercekkel, 

hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 
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- 1 etűd 

- 1 teljes szonáta, kotta nélkül 

A „B”- tagozat 7. évfolyamától már nem jellemző tanuló, mivel vagy zenei középfokú intézményben 

tanulnak tovább, vagy visszakerülnek „A”- tagozatra a megnövekedett középiskolai követelmények 

miatt 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

Általános feltételek, rendelkezések 

- 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, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- 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. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama:  minimum 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama:  minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga időtartama  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 15 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
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1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama:  minimum 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama:  minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga időtartama  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 15 perc. 

 

Művészeti Alapvizsga követelmény az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után 

4 legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 

5 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel 

6 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

7 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig –in F, 

8 Tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

9 Alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás, hangbefejezés különböző módjait, többek 

között a t,r,d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

10 Ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

11 Törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

12 Rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

13 Tudjon önállóan hangolni, 

14 Ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

15 Ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

16 A tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

17 A tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

18 Ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

19 Ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A Művészeti Alapvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

        „A”tagozat: - 1 etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán 

                 - 1 előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel kamaramű lehet 

            (A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani!) 

 

 „B”tagozat: ha a növendék nem tett felvételi vizsgát:  

                - 1 technikai jellegű mű vagy szólódarab 

                      - 1 előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel kamaramű is lehet 

 (A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani! ) 

 

        A Művészeti Záróvizsga követelménye a továbbképző 4. évfolyamának végén 

20 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak 

megfelelő hangterjedelemben (e1) f1-a3 (c3)-ig in F, 

21 alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott 

anyagnak megfelelően), 
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22 ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, tisztító- trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

23 legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 

24 rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

25 legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző 

műfajokban betöltött szerepéről, 

26 legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei 

kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

27 a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

28 legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

29 legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási 

darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák 

önálló javítására, 

30 rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról 

olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

 

A Művészeti Záróvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

„A” tagozat: - 1 technikai jellegű mű vagy szólódarab 

               - 1 teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) 

               - 1 barokk, vagy XX. sz. illetve kortárs mű, vagy tétel 

(A vizsga anyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani) 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség 

 

KLASSZIKUS ZENE - FAFUVÓS TANSZAK - FUVOLA  

 
Általános feltételek: 

A tanszakra általában az általános iskola 1. osztályos tanulók vehetők fel. A jelentkezők közül 

alkalmassági vizsga útján válasszuk ki a felvehető növendékeket, amelyen fizikai adottságaikat 

vizsgáljuk meg a következő szempontok szerint: 

 megfelelő termeti adottság (kézfejnagyság, ujjak stb.) 

 megfelelő fogazat 

 a légzés teherbíró-képessége 

Tananyag és irodalom: 

A AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

tartalmazza. 

 

Beszámoló módja és anyaga: 

Félévkor és évvégén közös vizsga 

 

31 előképző1-2 év.:  

               - Félévkor: a beszámoló nem kötelező.  
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               - Év végén- alaphangsor a hangszernek megfelelően 

                                 - 2 gyakorlat 

                                 - 2-3 gyermekdal vagy népdal, kotta nélkül 

 

Alapfokú évfolyamok 

„A’”– tagozat: 

- 1. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 szabadon választott hangsor (staccato, legato), csak alapskála 

- 2 különböző karakterű gyakorlat (pl.: Jeney Z.:I. 61-ig vagy más, azonos 

szintű, nehézségű gyakorlatok) 

- 1 előadási darab (zongorakísérettel) 

- 2. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 skála (alap + hármashangzat) 

- 2 különböző karakterű gyakorlat (pl.: Jeney Z:I. 102-ig vagy más, azonos 

szintű, nehézségű gyakorlatok) 

- 1 előadási darab kotta nélkül. 

 

„A” és „B” tagozaton egyaránt, a további évfolyamokban is. 

- 3. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is) 

- 2 különböző karakterű gyakorlat pl.: Jeney Z.: II. 22-ig vagy más, azonos 

szintű, nehézségű gyakorlatok) 

- 1 előadási darab kotta nélkül 

- 4. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 skála (duplanyelvvel is) 

- 2 különböző karakterű gyakorlat pl.: Jeney Z.: II. 70-ig vagy más, azonos 

szintű, nehézségű gyakorlatok) 

- 1 előadási darab kotta nélkül 

- 5. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                         - 1 skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet) 

- 2 különböző karakterű gyakorlat pl.: Jeney Z.: II. 87-ig vagy más, azonos 

szintű, nehézségű gyakorlatok) 

- 1 előadási darab kotta nélkül 

- 6. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 skála + variációi  

- 1 etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből vagy más, azonos nehézségű 

gyakorlat) 

- 1 tételpár vagy kamaramű 

’B’ – tagozat: 

„B”tagozatos oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség. 

A „B” tagozaton a tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

A „B” tagozaton minden osztályban kötelező a beszámoló anyagának felét kotta nélkül játszani! 

-2. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is) 

- 2 különböző karakterű gyakorlat   

- 1 előadási darab kotta nélkül 

-3. évfolyam: 
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       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is) 

- 2 különböző karakterű gyakorlat   

- 1 előadási darab kotta nélkül 

-4. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 szabadon választott skála (duplanyelvvel is) 

- 2 különböző karakterű gyakorlat   

- 1 előadási darab kotta nélkül 

-5. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                         - 1 skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet) 

- 1 különböző karakterű gyakorlat 

- 1 szonáta tétel pár  

- 1 előadási darab kotta nélkül 

- 6. évfolyam: 

       - Félévkor és év végén: 

                        - 1 skála + variációi  

- 1 etűd   

- 1 tételpár vagy kamaramű 

 

A „B”- tagozat 7. évfolyamától már nem jellemző tanuló, mivel vagy zenei középfokú intézményben 

tanulnak tovább, vagy visszakerülnek „A”- tagozatra a megnövekedett középiskolai követelmények 

miatt. 

- Továbbképző osztályok: „A” tagozaton 

- 7. évfolyam:  

      - Félévkor és év végén: 

                          - skála 

                          - 1 etűd 

                          - 1 szonáta tételpár  

                          - 1 előadási darab vagy kamaramű 

- 8. évfolyam:  

      - Félévkor és év végén: 

                          - skála 

                          - 1 etűd (pl. Köhler: op.33 II. kötetből, ), vagy más azonos nehézségű              

gyakorlat 

                          - 1 tételpár vagy kamaramű 

- 9. évfolyam:  

      - Félévkor és év végén: 

                          - skála 

                          - 1 etűd (pl. Köhler: op. III. kötetből, vagy a Fuvolaetűdök középfokra  című 

kottából) vagy más azonos nehézségű gyakorlat           

                          - 1 tételpár vagy kamaramű 

- 10. évfolyam:  

      - Félévkor és év végén: 

                          - skála 

                          - 1 etűd (pl. Andersen: 24 etűdből vagy Jean-Jean: Modern etűdökből), vagy 

más azonos nehézségű gyakorlat 

                          - 1 tételpár vagy kamaramű                                                   

A továbbképző évfolyamokon megnövekszik a kamarazenélés jelentősége s ez a beszámoló 

anyagában is tükröződik. 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

Általános feltételek, rendelkezések 
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- 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, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- 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. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama:  minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 15 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- A  záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga: 

Tantárgya: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

 Időtartama:  minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama:  minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 
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„B” – tagozat minimum 15 perc. 

 

Művészeti Alapvizsga követelmény az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után 

12 a fuvola és a fafúvós hangszerek múltjának, irodalmának ismerete, 

13 a hangszer teljes terjedelmének ismerete, 

14 tudatos és helyes légzéstechnika, 

15 a fuvola intonációs hibáinak ismerete és azok tudatos korrigálása 

16 a dúr és moll hangnemek ismerete 6# és 6b előjegyzésig, 

17 a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés stb.) írásmódjának és 

ritmusának ismerete, 

18 a különböző zenei korok díszítésrendszerének ismerete (pl. barokk), 

19 a vibrato szerepének ismerete a zenei megvalósításban, 

20 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

21 ismerje a legjelentősebb fuvolás előadóművészeket, 

22 legyen képes a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

23 legyen képes a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

24 legyen képes a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának 

fejlesztésére, 

25 legyen képes önállóhangolásra, 

26 legyen képes a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

27 aprol olvasásra, 

28 legyen képes hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő legyen képes kottahű játékra és 

folyamatos, mérsékelt tempójú l összefoglalására, 

29 legyen képes a különböző előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

30 legyen képes egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozott gyorsítására. 

 

A Művészeti Alapvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

  „A” tagozat: - 1 etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 

 - 1 barokk szonátatétel 

 - 1 előadási darab 

(Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani!) 

 „B” tagozat: - 2 különböző karakterű etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű 

                      - 1 barokk szonátatétel 

  - 1 előadási darab 

(A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani!) 

 

A Művészeti Záróvizsga követelménye a továbbképző 4. évfolyamának végén 

 A növendék legyen képes: 

31 a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

32 a tiszta intonációra, 

33 a hangszerét könnyedén kezelni, 

34 a levegő tudatos beosztására, 

35 hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefoglalására, 

36 a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

37 a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságának változtatására és helyes 

alkalmazására 

38 a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

39 a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

40 az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

41 a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

42 önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati technikák (pl. futamok, akkordfelbontás, skálamenetek stb.) 

rögtönzésére, 
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43 egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangolódugó folyamatos ellenőrzése. 

A növendék rendelkezzék: 

 megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 

 képzelőerővel, 

 biztos zenei memóriával, 

 koncentrálóképességgel, 

 olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

 olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

 a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A növendék tudja alkalmazni: 

 a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

 a különböző artikulációs előírásokat (staccato, tenuto, marcato stb.). 

 

A Művészeti Záróvizsga beszámoló anyaga a továbbképzés 4. évfolyamának végén 

A tagozat: - 1 szólódarab, vagy technikai jellegű mű 

                  - 1  

- 1 barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű 

- 1 karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű 

(A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani!) 

B tagozat: - azok a növendékeknek, akik felsőfokú zenei intézménybe felvételiznek, a továbbképző 

évfolyamokon a szakközépiskola tanterve szerint készülnek fel és vizsgára. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

 

KLASSZIKUS ZENE - RÉZFUVÓS TANSZAK - TROMBITA 

 
Általános feltételek: 

A tanszakra az általános iskola 1. osztályos tanulók vehetők fel. A jelentkezők közül alkalmassági 

vizsga útján válasszuk ki a felvehető növendékeket, amelyen fizikai adottságaikat vizsgáljuk meg a 

következő szempontok szerint: 

 megfelelő termeti adottság (kézfejnagyság, ujjak stb.) 

 megfelelő fogazat 

 a légzés teherbíró-képessége 

 

Tananyag és irodalom: 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA  

tartalmazza. 

 

Beszámoló módja és anyaga: 
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’A’ – tagozat: félévkor és évvégén közös vizsga 

- előképző 1-2: 

Félévkor: összefoglaló óra 

Évvégén: - 1gyakorlat 

           - 1 népdal vagy gyermekdal, vagy előadási darab 

Alapfokú évfolyamok 

„A” tagozat 

- 1. évfolyam:  

Félévkor: Ha a tanuló korábban nem járt hangszeres előképzőbe:  

 - összefoglaló óra.  

 Ha a tanuló járt hangszeres előképzőbe: 

 - 1 gyermek- vagy népdal, kotta nélkül. 

Év végén: - 1 gyakorlat 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül)  

 - 2. évfolyam:  

Félévkor:  - 1 gyakorlat 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

Év végén: - skála 

   - 1 népdal (kotta nélkül) 

   - 1 etűd 

   - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

 - 3. évfolyam:  

Félévkor: - 1 etűd 

 - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

Év végén: -  skála 

  - 1 etűd 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

 - 4. évfolyam: 

Félévkor: - 1 etűd 

 - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

Év végén: - skála 

  - 1 etűd 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

- 5. évfolyam: 

Félévkor: - 1 etűd 

 - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

Év végén: - skála 

  - 1 etűd 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

- 6. évfolyam: 

Félévkor: - 1 etűd 

 - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

Év végén: - skála 

  - 1 etűd 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

 

’B’ – tagozat: félévkor és évvégén közös vizsga 

„B” tagozatra irányítás alkalmával olyan anyagot kell játszaniuk, mely megfelel az adott „B” évfolyam 

év végi vizsgaanyagának.  

 2. évfolyam:  

Félévkor:  - 1 etűd 

 - 2 különböző karakterű előadási darab 

Év végén: - 1 skála 

 - 1 etűd  

- 2 különböző karakterű előadási darab  
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A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 3. évfolyam: 

Félévkor:  - 1 etűd  

 - 2 különböző karakterű előadási darab  

Év végén: - 1 skála 

 - 1 etűd  

 - 2 különböző karakterű előadási darab  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 4. évfolyam: 

 Félévkor:  - 1 etűd  

 - 2 különböző karakterű előadási darab  

Év végén: - 1 skála 

 - 1 etűd  

 - 2 különböző karakterű előadási darab  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 5. évfolyam: 

Félévkor:  - 1 etűd  

 - 2 különböző karakterű előadási darab  

Év végén: - 1 skála 

 -  1 etűd 

 - 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele 

 - 1 más stílusú előadási darab 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 - 6. évfolyam:  

Félévkor:  - 1 etűd kotta nélkül 

 - 2 különböző karakterű előadási darab kotta nélkül 

Év végén: - 1 skála 

 -  1 etűd 

 - 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele 

 - 1 más stílusú előadási darab 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

Továbbképző évfolyamok – „A” tagozat 

 7-10 évfolyam: 

Félévkor:   -1 etűd 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül) 

Év végén: - 1 skála 

  - 1 etűd 

  - 1 előadási darab (kotta nélkül) vagy kamaramű 

 

A „B” tagozaton a 6. évfolyam után a tanulók jellemzően zeneművészeti szakközépiskolában 

folyatatják tanulmányaikat. 

 

Követelmények az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a helyes test– és hangszertartást, 

– a helyes légzéstechnikát, 

– a hangszere irodalmát a tanult anyag alapján 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat 

és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni 

azokat. 

Legyen képes 
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– a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 

– az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok 

segítségével: fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, csak fúvókával, hangszerrel, 

– az előírt hangterjedelmen belül g2–ig kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a tanult darabok stílushú megszólaltatására, 

– folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólaltatására, 

– skálázni egy oktávon keresztül 4# 4 b –ig. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Ismerje a tanuló 

– a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig. 

Legyen képes 

– az előírt hangterjedelemben belül (b2–ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

– az állóképesség növelésére, 

– árnyaltabb zenei megformálásokra. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát, 

– a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 

Legyen képes a tanuló 

– az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi gyakorlatok 

segítségével, 

– a játszott művek hangterjedelmén belül kiegyenlített és kifejező hang elérésére, 

– a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 

– önálló hangolásra, 

– a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 

– az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kotta– és 

stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

Általános feltételek, rendelkezések 

- 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, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 
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- 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. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama:  minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 8 perc. 

„B” – tagozat minimum 10 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- A  záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga: 

Tantárgya: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

 Időtartama:  minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama:  minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

 

A Művészeti Alapvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála első képlete. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65. (EMB13492), Clodomir: Petits 

exercices 1–21. (Leduc), nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66–74. (EMB13492), Baldassari: 

Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 
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– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65., IV./1–53. (EMB13492), Clodomir: 

Petits exercices 1–29. Leduc, nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel, Albinoni: F–dúr 

concerto I. tétel, Händel: B–dúr szonáta, Telemann: F–dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab; Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. Concertino 

nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A Művészeti Záróvizsga beszámoló anyaga a továbbképzés 4. évfolyamának végén 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., VI., és 

Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is; Albinoni: Esz– dúr, 

g–moll, C–dúr concerto, Barat: Fantázia (Leduc), Gedicke: Koncertetűd ; kamaraművek: Borst: 

Trombitaduók (EMB 6870), Mező Imre: Variációk (EMB 4687), Clodomir: Six petits duo és Six duo 

faciles, Reschofsky: Trió (EMB 6819), Farkas Ferenc: 

Régi magyar táncok nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

 Megfelelő minőségű, trombiták, tartozékokkal (tok, fúvóka). 

 Jól felhangolt zongora (pianínó). 

 Legalább 2 db, állítható magasságú kottaállvány 

 Metronóm 

 Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör. 

 

KLASSZIKUS ZENE – RÉZFUVÓS TANSZAK - KÜRT 

A kürttanítás célja feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

– a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 

– a kürtcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, hangszer– és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező kürthangot, 

– differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 
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– laza, egyenletes ujjtechnikát, 

– pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást, 

– könnyed hangszerkezelést. 

 

Gyakoroltasson rendszeresen 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf, ff, pp), az intonáció megtartásával, 

– hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A gyakorlatban felmérni a tanuló hangszeres készségét, zenei érzékét. 

– Könnyen játszható anyagon keresztül megalapozni a hangszeres továbbtanulást. 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)   

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

Követelmény 

A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 

Helyes test– és hangszertartás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyermekdal, 

– Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Könnyen játszható anyagon keresztül megalapozni a hangszeres továbbtanulást. 

Helyesen működő funkciók kialakítása: 

– helyes légzés, szájtartás, 

– a fúvóka helye az ajkakon, 

– testtartás, 

– hangszertartás. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 
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Helyes test– és hangszertartás. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyermekdal, 

– Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Az előképzőben megalapozott funkciók továbbfejlesztése: 

– helyes test– és hangszertartás, 

– szájtartás, a fúvóka helyének kialakítása, 

– a helyes légvezetés megalapozása, 

– a nyelvtechnika megalapozása, 

– a manuális technika megalapozása. 

Az intonációs készség fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (válogatva) (Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre  (I. (EB 53002)  

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Portato hangindítás. 

Az ujj–, nyelv– és légzésvezetés–technika összehangolása  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy hangsor – a meglévő hangterjedelem eljátszása negyed és nyolcad értékekben, nyelvvel és 

legato, 

– Egy kantiléna,  

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Helyes test– és hangszertartás. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Skálák játszása a meglévő hangterjedelmen belül Dúr és összhangzatos moll  

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása szemelvényeken keresztül. 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (válogatva) Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (válogatva) (IMC New York),  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, (Muzika Moszkva)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre  I. (EB 53002) 
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Követelmény 

Játék kifejező, szép kürthangon.  

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála  

– Egy kantiléna kotta nélkül  

– Egy gyakorlat 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák javítása a mindennapi gyakorlatok segítségével. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll  

– Skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés: kánonok, egyszerűbb duók, triók. 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (IMC New York)  

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

Követelmény 

Játék kifejező, szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, különböző skálaképletekkel, 

– Egy kantiléna kotta nélkül,  

– Két gyakorlat (különböző karakterű szemelvények,  

– Egy előadási darab vagy tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazása a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű gyakorlatok 

segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr, és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen 
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belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés. 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva) 

Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H.Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

Követelmény 

Játék szép kürthangon  

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, különböző skálaképletekkel 

– Egy kantiléna  

– Két különböző karakterű gyakorlat,  

– Egy darab vagy tétel lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű gyakorlatok 

segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz és d kürtben 

– Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal –,darab– ,etűdgyűjtemény  no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen  (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

Követelmény 

Különböző hangindítások. 
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Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–kürtben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála skálaképletekkel 

– Egy kantiléna  

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül (kivéve kortárszene( zongorakísérettel 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű gyakorlatok 

segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz, d, és c kürtben 

– Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi:Hangpalota 

Poleh: Dal–,darab–, etűdgyűjtemény no. 1,2,3,4, ( (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

Követelmény 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–és d kürtben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála skálaképletekkel, 

– Egy kantiléna, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül (kivéve kortárszene) zongorakísérettel. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
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„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen 

a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Helyes test– és hangszertartás. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Dúr, és összhangzatos moll skálák, különböző skálaképletekkel. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása szemelvényeken keresztül. 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (IMC New York),  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Portato, tenuto hangindítás. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül, 

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  

– Egy lassú és egy gyors előadási darab, melyeket kotta nélkül (kivéve kortárs zene), zongorakísérettel 

kell előadni. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák javítása a mindennapi gyakorlatok segítségével. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés: kánonok, egyszerűbb duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (IMC New York)  

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 



36 
 

 

Követelmény 

Játék kifejező, szép kürthangon Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül,  

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  

– Egy lassú és 1 gyors előadási darab, melyeket kotta nélkül (kivéve kortárs zene), zongorakísérettel 

kell előadni. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazása a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű gyakorlatok 

segítségével, különböző tempóban. 

– Kifejező, szép kürthang kialakítása  

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva) 

Sollár – Uszov: Kürtiskola  (Zimmermann Frankfurt) 

H.Kling: Kürtiskola IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre (I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül,  

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel (az egyik kortárszene legyen), melyeket 

kotta nélkül (kivéve kortárszene), zongorakísérettel kell előadni. 

 

5 .évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 
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– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű gyakorlatok 

segítségével, különböző tempóban. 

– Kifejező szép kürthang kialakítása  

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz és d kürtben 

– Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal –,darab– ,etűdgyűjtemény  no. 1,2,3,4, (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H. Kling: Kürtiskola  (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola  (Carl  Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen  (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

Követelmény 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–kürtben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül, 

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene) 

zongorakísérettel előadni. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű gyakorlatok 

segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz, d, és c kürtben 

– Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 
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Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal–,darab–,etűdgyűjtemény no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H.Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O.Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

Követelmény 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–és d kürtben. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül, 

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene) 

zongorakísérettel előadni. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

– a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, 

kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

– legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

– rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 

– tudjon önállóan hangolni, 

– ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat, 

– ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 

– ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy darab, vagy tétel előadására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak: 

– egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és 

kötve, negyed és nyolcad értékekben), 
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– egy kantiléna, 

– két etűd, 

– egy előadási darab – ajánlott: J.Skroup: B–dúr koncert (rövid kadenciával), L.v.Beethoven: Románc, 

J.Concone: Téma és variáció, vagy ehhez hasonló nehézségű darab – előadására kotta nélkül 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kürt főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy kantiléna; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. (EMB13370) nehézségi 

szintjén. 

– Két különböző karakterű etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., II/42., 

II/68., II/90. (EMB13370) nehézségi szintjén. Az egyik etűd helyett lehet kamaramű is Tarjáni Ferenc: 

Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G.F Händel: Sándor–ünnep nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; J. Mattheson: Ária, A.J.Varlamov: Orosz népdal, J.A.Hasse: Két tánc, 

G.F.Händel: Bourrée (Z6902), Mező I: Tánc, F.Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

– Egy kantiléna; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. (EMB13370). 

nehézségi szintjén. 

– Két etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. (EMB13370). nehézségi 

szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 

– Egy előadási darab; L.v.Beethoven: Románc, J.Loeillet: Szonáta, J.S.kroup: B–dúr koncert, 

A.Frehse: Andante, Székely: Szonatina II–III. tétel (EMB5990) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség alakulhat 

ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján, ezért elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és 
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céljait fogalmazzuk meg. 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A zeneiskolai osztályokban elért színvonal eredményes megőrzése. 

– A zenei műveltség megőrzése, bővítése, a zenélési kedv ébrentartása. 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő hangterjedelmen 

belül. 

– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c) 

– Társas zenélés. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag  
Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 

Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 

Ónozó: Kürtiskola I–II. 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Macello: a–moll szonáta 

Grieg: Tavasz 

Mozart: Larghetto 

Schubert: Ave Maria 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

Bach: Air 

Vivaldi: Concerto 2 kürtre 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (esz, d, c). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő hangterjedelmen 

belül. 

– Nyilvános szereplés félévente egy alkalommal. 
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– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c, g, fisz) 

– Társas zenélés. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag  
Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Loeillet: Szonáta 

Wagner: Walter dala 

Vlaszov: Melódia 

Händel: Larghetto 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Maxim Alfonz: Eüdök II. 

Franz Strauss: Notturno 

Dvoral: X. szláv tánc 

Rachmaninoff: Vocalise 

 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

Kifejező szép kürthang Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő 

hangterjedelmen belül. 

Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

Társas zenélés. 

Zenekari szólamismeret. 

Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 
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Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 

Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etüdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Bozza: En Irlande 

Mendelssohn: Tavaszi dal 

Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Canilenák 

Franz Strauss: Koncert 

B.Kroll: Laudatio 

Lorenz: Elegia 

J. Haydn: D–dúr kürtverseny II. 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kifejező szép kürthang Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a 

megfelelő hangterjedelmen belül. 

– Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

– Társas zenélés. 

– Zenekari szólamismeret. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 
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Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etüdök  

Glazunov: Álom 

Pergolesi: Siciliana 

Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Jan Vaclav Stich: Concerto No.7. 

S. R. Mercadante: Concerto 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Koetsier. Ramance 

Saint– Saens : Koncert 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 2 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 4 

Mozart: Kürtkvintett 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Cantilenák 

R. Strauss: Kürtverseny op. 11. 

R. Strauss: Andante 

F. Strauss: Téma és variációk 

Ravel: Pavane 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (minden transzpozíció). 

 

Az év végi vizsgaajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik mellett 

is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét, hogy elkerüljék a korai pályaválasztást. 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Kiegyenlített, dinamikailag árnyalt hang képzése 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő hangterjedelmen 

belül. 

– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c) 

– Társas zenélés. 

– A különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– A művek harmóniai és formai elemzése 

– A zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése 
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– A kortárs zene értő befogadása és művelése. 

 

Ajánlott tananyag  
Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 

Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 

Ónozó: Kürtiskola I–II. 

Bujanovszkij: Válogatott etüdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Macello: a–moll szonáta 

Grieg: Tavasz 

Mozart: Larghetto 

Schubert: Ave Maria 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

Bach: Air 

Vivaldi: Concerto 2 kürtre 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és 1 gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kifejező szép kürthang  

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő hangterjedelmen 

belül. 

– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c, g, fisz) 

– Társas zenélés. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Zenei ismeretek 

– a különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– a művek harmóniai és formai elemzése 

– a zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése.  

– a tanulót a kortárs zene befogadására és művelésére. 

 

Ajánlott tananyag  
Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Loeillet: Szonáta 
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Wagner: Walter dala 

Vlaszov: Melódia 

Händel: Larghetto 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Maxim Alfonz: Etűdök II. 

Franz Strauss: Notturno 

Dvoral: X. szláv tánc 

Rachmaninoff: Vocalise 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kiegyenlített, dinamikailag árnyalt hang képzése 

– Kifejező szép kürthang Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a 

megfelelő hangterjedelmen belül. 

– Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

– Társas zenélés. 

– Zenekari szólamismeret. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Zenei ismeretek 

– A különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– A művek harmóniai és formai elemzése 

– A zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése.  

– A tanulót a kortárs zene befogadására és művelésére. 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 

Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  



46 
 

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Bozza: En Irlande 

Mendelssohn: Tavaszi dal 

Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Canilenák 

Franz Strauss: Koncert 

B.Kroll: Laudatio 

Lorenz: Elegia 

J. Haydn: D–dúr kürtverseny II. 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kiegyenlített, dinamikailag árnyalt hang képzése 

– Kifejező szép kürthang  

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő hangterjedelmen 

belül. 

– Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

– Társas zenélés. 

– Zenekari szólamismeret. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

– A különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– A művek harmóniai és formai elemzése 

– A zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése.  

– A kortárs zene értő befogadása és művelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 
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Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Glazunov: Álom 

Pergolesi: Siciliana 

Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Jan Vaclav Stich: Concerto No.7. 

S. R. Mercadante: Concerto 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Koetsier. Ramance 

Saint– Saens : Koncert 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 2 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 4 

Mozart: Kürtkvintett 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Cantilenák 

R. Strauss: Kürtverseny op. 11. 

R. Strauss: Andante 

F.,Strauss: Téma és variációk 

Ravel: Pavane 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

Egy kantiléna, 

Egy gyakorlat, 

Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát. 

Legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a tudatos légzéstechnika 

alkalmazására, 

– C–g2 hangterjedelemben kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta intonációval 

játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 

– életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüggéseket 

visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező kürthangon, 

– az előadási darabokat fejből játszani, 

– technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 

– igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

– a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel, 

– koncentrálóképességgel, 

– lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve a 

kamarazenéléshez szükséges. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló legyen képes 

– F–c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával játszani, 

– az ajaktrilla megvalósítására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kürt főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A VIZSGA TARTALMA 

„A” tagozat 

– Egy kantiléna transzponálása Esz–kürtben; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) 

II/110., II/161., II/203. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú és 

gyors tétele; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; Schubert: Szerenád, Telemann: 

Allegretto, Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf), Händel: Ária, Skroup: B–dúr koncert, 

Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina (EMB 5990 

kötetben), Szervánszky: Kis szvit (EMB 5990 kötetben) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– Transzponálás Esz–, vagy D–kürtben; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/136., 

II/187. nehézségi szintjén. 

– Egy etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/182., II/193., II/210. nehézségi 

szintjén. 

– Egy kamaramű; Mozart–kürtduók (Hofmeister), Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar 

táncok – fúvósötös (EMB 14056) – nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel; Bogár: Változó felhők, 

Zempléni: Rapszódia nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú, jó minőségű hangszer és tartozék. 

Jól felhangolt zongora (pianínó). 

Legalább 2 db kottatartó. 

Metronóm. 
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KLASSZIKUS ZENE - VONÓS TANSZAK - HEGEDŰ  

 

Általános feltételek: 

- A tanszakra jelentkező gyermekeket (1-2. osztályos korban) a HEK osztályba kívánjuk 

felvenni és ennek a végén beszéljük meg a szülővel a hegedűtanulás esélyeit, vagy más 

tanszakra irányítjuk. Így az „A” tagozat 1. osztályát a gyermek az általános iskola 2-3. 

osztályában kezdi. 

- "B" tagozatra általában a 3-4. osztályos hegedűsöket tesszük, de kivételes tehetségű gyermek 

2. osztálytól is kerülhet a "B" tagozatra. 

- Az "A" tagozaton tanuló gyermekek a 6. zeneiskolai osztályhoz érve, tudásuk szerint 

szétszóródnak. Az értelmesebb, jobb mozgáskészségű gyermekek szép hangon, bátor 

mozgással hegedülnek, akár könnyebb koncert-tételt is. Önállóan tanulnak kamarazene-

szólamokat. A gyengébb képességű (többnyire kevés szorgalmú) gyermekek annyit tudnak, 

amennyit az órákon meg tudnak tanulni, mindig igénylik a tanári segítséget. 

 

Tananyag és irodalom: 

 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA  

tartalmazza, az alábbi kiegészítéssel: 

                        - Anja Elscholz Hegedűiskola kezdődnek 

- Rodionov Etűdök 1 o. 

- Szovjet pedagógiai etűdök gyűjteménye 3-5 o.  

- Tahdadzsiev Hegedűiskola I-IV  

- Szovjet pedagógiai gyűjtemény 3-4 o. 

- Szovjet pedagógiai gyűjtemény 5-6 o. 

- Classzik és modern előadási darabok (szov. kiadásban) 

 

A „B”- tagozatra kerülés alapfeltétele: 

- kiemelkedő szorgalom, 

- gondolkodó fej, 

- zenére nyitott szív, 

- állandó készenlét az újabb művek tanulására. 

- A „B”- tagozat 7. évfolyamától már nem jellemző tanuló, mivel vagy zenei középfokú 

intézményben tanulnak tovább, vagy visszakerülnek „A”- tagozatra a megnövekedett 

középiskolai követelmények miatt 

- Az „A”- tagozatos, továbbképzős tananyagot illetően a tanterv igen korrekt. Az anyagot nem 

adja meg évekre lebontva, hanem a fejlesztés lehetséges irányait és céljait fogalmazza meg. Itt 

már a középiskola mellett muzsikáló gyermek jelenik meg, és a hangszer oktatásában sokkal 

több kompromisszumra van szükség, s így ez a munka nem tudna meglenni egy merev 

tantervi követelményrendszerben. 

 

Beszámoló módja és anyaga: 

"A" tagozat: Félévkor és év végén közös vizsga 

- Hangszeres előképző 1/2.:  

- Félévkor: - összefoglaló óra. 

- Év végén: - 2-4 darab egyéni fejlődéstől függően keresztmetszet a hangszerkezelés 

alapelemeiről 

 

Alapfokú évfolyamok  

- 1. évfolyam:  
- Félévkor -2 tanulmány Hegedűiskolából (az egyik lehet gyermekdal     zongora 

kísérettel, kotta nélkül) 

- Év végén: - 2 különböző jellegű tanulmány, etűd  

 - 2 zongorakíséretes mű kotta nélkül 

- 2. évfolyam: 
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- Félévkor: - 1 etűd 

- 1 zongorakíséretes darab (kotta nélkül), vagy duó. 

- Év végén: - 2 etűd  

 - 2 zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül. 

- 3. évfolyam: 

- Félévkor: - 1 etűd 

- 2 zongorakíséretes mű kotta nélkül, az egyik lehet kamarazene  

- Év végén: - 2 etűd (különböző feladatokkal) 

    - 2 zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel , vagy barokk,illetve 

klasszikus tánctétel) lehetőleg    kotta nélkül 

- 4. évfolyam: 

- Félévkor: - 1 etűd 

- 2 zongorakíséretes mű kotta nélkül, az egyik mű lehet kamarazene. 

- Év végén: -2 etűd  

 - 2 zongorakíséretes mű (az egyik mű lehet kamarazene), lehetőleg kotta 

nélkül. 

- 5. évfolyam: 

- Félévkor: - 1 zongorakíséretes mű kotta nélkül 

- 1 kamaramű (tanárral vagy növendéktársaival). 

- Év végén: -1 etűd 

 - 1 zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül 

 - l kamaramű (tanárral vagy tanulóval). 

- 6. évfolyam: 

- Félévkor: - 1 zongorakíséretes mű 

- 1 kamaramű 

- Év végén: - 2 zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül (az  egyik 

kamarazene is lehet).  

  "B" tagozat:  

Félévkor és év végén vizsga közösen 

Év közben: iskolai "B" tagozatos hangverseny, valamint igény szerint: kiegészítő meghallgatások, 

esetlegesen meghatározott előjátszandó anyaggal. 

- 2. évfolyam:  

   - Félékor:  - 1 hangsor 

  - 2 etűd 

  - 1 zongorakíséretes mű (kotta nélkül) 

 - Év végén: - 2 etűd 

  - 2 zongorakíséretes mű (kotta nélkül) 

- 3. évfolyam: 

 - Félékor: - 1 skála fekvésváltással 

   - 2 etűd a fekvés- és vonótechnikai tanulmányokból 

   - 1 zongorakíséretes előadási darab (kotta nélkül) 

               - Év végén: - 2 etűd (az egyik klasszikus) 

 - 2 zongorakíséretes mű  (kotta nélkül) 

- 4. évfolyam: 

 - Félékor: - 1 skála fekvésváltással, akkordfelbontásokkal  

 - 2 etűd (1 karakter, 1 technikai) 

 - 1 zongorakíséretes mű (kotta nélkül) 

              - Év végén:- 2 etűd (az egyik klasszikus)  

                - 2 zongorakíséretes mű (kotta nélkül) 

- 5. évfolyam: 

 - Félékor: - háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal  

 - 2 etűd 

 - 1 zongorakíséretes mű (kotta nélkül) 

              - Év végén:- 2 etűd (az egyik klasszikus) 

 - 2 zongorakíséretes mű – az egyik koncert, vagy szonáta (kotta nélkül) 
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- 6. évfolyam: 

 - Félékor: - háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal 

 - 2 etűd (1 karakter, 1 technikai) 

 - 1 koncerttétel (lehet szonáta I-II. t.) vagy zongorakíséretes darab 

                                          (A zenei pályán továbbtanuló növendéknek: teljes felvételi anyag            

            koncertszerű előadása kotta nélkül). 

             - Év végén:- 2 etűd 

 - 1 koncerttétel vagy 1 zongorakíséretes darab (koncerttétel helyett lehet 

szonáta I-II. tétel játszani) kotta nélkül. 

A „B”- tagozat 7. évfolyamától már nem jellemző tanuló, mivel vagy zenei középfokú intézményben 

tanulnak tovább, vagy visszakerülnek „A”- tagozatra a megnövekedett középiskolai követelmények 

miatt. 

     

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

Általános feltételek, rendelkezések 

- 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, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- 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. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama: minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  
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Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 10 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- A  záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga: 

Tantárgya: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

 Időtartama: minimum 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 10 perc. 

 

Művészeti Alapvizsga követelmény az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után 

Hangszeres és zenei ismeretek: 

 a hegedű és a vonó ismerete, felépítésé 

  a hangszer történetének, a rokon hangszereinek és irodalmának ismerete 

 zenei műfajok ismerete 

 kifejező és stílusos artikuláció 

  hangsorok előjegyzését és ujjrendét 

 a XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai, szerkesztési elvek 

ismerete a játszott művek alapján 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseknek, egyéb előadási jeleknek, zenei 

műszavaknak és jelentésüknek ismerete 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallamai díszítésére 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat 

 elméleti órákon megalapozott ismeretek alapján önálló formai elemzés 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan 

 tudjon önállóan hangolni 

Hangkezelési ismeretek: 

 megfelelő vonóvezetést, balkéz-technika 

 helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítása ezeket 

 tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben 

 trilla, pergőtechnika, fekvésváltás 

 természetes üveghangok 

 az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, a vonós artikuláció használata 

 hangköz és akkordjáték sajátossága 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhang 

 tudjon vibrálni (folyamatos vibrato az éneklő jellegű műveknél) 

 differenciált hangindítást és hanglezárást 

 laza, egyenletes ujj- és kartechnika 

 a kezek pontosan összehangolt mozgása 

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit  

 lapról olvasás készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát 

 adottságainak megfelelő zenei memóriával 

 igény a rendszeres társas muzsikálásra 
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A Művészeti Alapvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

„A” tagozat – 1 etűd 

                 - 2 különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani 

„B” tagozat –  2  különböző technikai követelmény tartalmazó etűd 

                 - 1 karakteretűd a zenei kifejezés felismerésére, 

                 - 1 előadási darab vagy barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors)  

                 - 1 koncert- vagy szonáta-tétel 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani 

 

A Művészeti Záróvizsga követelménye a továbbképző 4. évfolyamának végén 

    Legyen képes: 

 szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani 

 gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú technikailag nehezebb 

művek eljátszására 

 a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására 

 igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való 

megszólaltatására 

 előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni 

 lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba 

       

A Művészeti Záróvizsga beszámoló anyaga a továbbképzés 4. évfolyamának végén 

„A” tagozat –  2  különböző karakterű zongorakíséretes mű ( barokk szonáta két tétele, vagy 1 gyors 

és 1 lassú tempójú előadási darab )az egyik lehet kamaramű. 

                   A vizsgaanyagot, kamaramű kivételével, lehetőleg kotta nélkül kell játszani 

„B” tagozat – azok a növendékeknek, akik felsőfokú zenei intézménybe felvételiznek, a továbbképző 

évfolyamokon a szakközépiskola tanterve szerint készülnek fel és vizsgáznak 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

•  megfelelés az előírt követelményeknek, 
•  technikai felkészültség, 
•  helyes testtartás, hangszertartás, 
•  hangképzés, 
•  intonáció, 
•  a vibrato helyes alkalmazása, 
•  hangszerkezelés, 
•  artikulációk és díszítések alkalmazása, 
•  helyes ritmus és tempó, 
•  előadásmód, 
•  a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
•  memória, 
•  alkalmazkodóképesség, 
•  állóképesség. 

 

 



KLASSZIKUS ZENE - BILLENYTŰS TANSZAK - ZONGORA  

 

Általános feltételek: 

- A szakra álltalába az általános iskola 1 osz. elvégzése után jelentkezhetnek a növendékek, de 

előfordulnak első osztályos gyerekek is.  

- A meghallgatáson megvizsgáljuk a gyerekek zenei készségeit, értelmi képességeit, alkati 

adottságait. Megkérdezzük van-e hangszere vagy gyakorlási lehetősége. Ezek hiányában más 

tanszakok felé irányítjuk őket. 

- A szakon a hangszeres előkészítő osztályos (tehát óvodáskorú vagy első osztályos) növendék 

ritkán fordul elő, mivel általában az általános iskola2- 3. osztályától kezdik a zongora 

tanulását. 

 

Tananyag és irodalom: 

A tanszak tanárai jónak és elfogadhatónak tartják az „Alapfokú művészetoktatás” követelményeit és 

tantervi programját (3/2011. I.26. NEFMI rendelet), hasznosnak a felsorolt, bőséges irodalmat, az 

alábbi kiegészítéssel: 

- Az 1. és 2. osztályban a megadott felhasználható irodalom kiegészíthető az ezután 

megjelenő újabb zongoraiskolákkal is. 

- A.Nyikoláev:  Zongoraiskola I.-II 

- Koszenko: 24 Gyermekdal 2 - 6. o. 

- Ukrán Zenei kiadó: Előadási darabok és etűdök 2 – 3. o. 

"B" tagozat 

A jelentkezőket a vizsga keretében hallgatjuk meg a tanév végén, amelyen a szak valamennyi tanára 

részt vesz. A felvétel közös döntés eredménye. 

 

Beszámoltatás módja és anyaga: 

 

Előképző 1-2 : Félévkor: összefoglaló óra 

                        Év végén: 3 darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeiről) 

Alapfokú évfolyamok 

 

"A" tagozat: 

Félévkor és év végén közös vizsga. 

1-3. évfolyam: Félévkor: - 2-3 mű kotta nélkül (ebből lehet 1etűd, 4-6 kezes mű) 

                         Év végén: - 3 mű kotta nélkül  

 

4. évfolyam: Félévkor: - 2 különböző stílusú mű 

Év végén: - 3 különböző stílusú mű (ebből egy barokk és klasszikus  szonáta 

tétel), kotta nélkül 

 

5. évfolyam: Félévkor: - 3 különböző stílusú mű 

                      Év végén: - 1 barokk mű 

       - 1 szonatina tétel 

       - 1 előadási darab 

 

6. évfolyam: Félévkor: - 2 különböző stílusú mű 

                                  Év végén: - 1 barokk mű (J.S. Bach mű ajánlott) 

       - 1 klasszikus szonatina tétel 

       - 1 előadási darab 

"B" tagozat:  

Félévkor és év végén vizsga közösen 

Év közben: iskolai "B" tagozatos hangverseny, valamint igény szerint: kiegészítő meghallgatások, 

esetlegesen meghatározott előjátszandó anyaggal. 
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2. évfolyam: Félévkor: - 2 mű különböző stílusú mű 

Év végén: - 1 karakter darab mű  

                 - 1 könnyű bécsi klasszikus mű 

                 - 1 népdal- vagy gyermekdal-feldolgozás 

3. évfolyam: Félévkor: - 2 mű különböző stílusú mű 

                                 Év végén: - 1 barokk mű  

              - 1 bécsi klasszikus mű vagy szonáta-tétel 

              - 1 karakterdarab vagy romantikus mű 

              - 1 XX. Századi mű 

4. évfolyam: Félévkor: - 2 mű különböző stílusú mű 

 Év végén: - 1 barokk mű (J.S. Bach mű) 

                                                   - 1szonatina vagy könnyű szonáta tétel 

                                                  - 1 romantikus mű 

                                                  - 1 XX. Századi mű 

A „B”- tagozat 7. évfolyamától már kevés a tanuló, mivel vagy zenei középfokú intézményben 

tanulnak tovább, vagy visszakerülnek „A”- tagozatra a megnövekedett középiskolai követelmények 

miatt. 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

Általános feltételek, rendelkezések 

- 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, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- 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. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama:  minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 
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- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 15 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- A záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból az „A” tagozatos tanulók szóbeli 

vizsgát tesznek. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga (csak „B”- tagozat) 

Tantárgya: Szolfézs 

 Időtartama: – 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minimum10 perc 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 15 perc. 

 

Művészeti Alapvizsga követelmény az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után 

Hangszeres és zenei ismeretek: 

 a zongora ismerete, a hangszer történetének ismerete 

 zenei műfajok ismerete 

 zenei stílusok ismerete a XX. századig 

 elméleti órákon megalapozott ismeretek alapján önálló formai és harmóniai elemzés 

Hangkezelési ismeretek: 

 megszerzett billentés technikai ismeretek, pedál tudatos alkalmazása 

 árnyalt hangindítások minden regiszterben 

 skálák /dúr és összhangzatos moll skálák/ ismerete 7#, 7b előjegyzésig 

 domináns ill. szűkített szeptim felbontások, hármashangzat és tercmenet 

 artikuláció, frazeálások, díszítések alkalmazása 

 lapról olvasás képessége 

 négykezes játékban és társas zenélésben való jártasság 

 

A Művészeti Alapvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

„A” tagozat – 4 különböző stílusból választható 3 különböző stílusú darab, ebből kamaramű is lehet. 

1 barokk mű vagy többszólamú bemutató darab (J.S. Bach mű ajánlott)  

1 klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb varoáció 

1 romantikus mű 

1 XX. századi mű (Bartók B. Mikrokozmosz III-ból, Kodály Z. Gyermektáncok 5-10 

nehézségi színjén ajánlott) 

 Vizsgaanyagot, kamarazene kivételével, kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat – 4 különböző stílusú és karakterű darab kotta nélkül 

1 barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel   

1 klasszikus szonáta vagy szonáta-tétel, variáció 

1 romantikus mű 

1 XX. századi mű 

1 négykezes vagy más kamarazene darab 

A vizsgaműsorban egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab szerepeljen. 
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A Művészeti Záróvizsga követelménye a továbbképző 4. évfolyamának végén 

Hangszeres és zenei ismeretek, hangszerkezelési ismeretek: 

 felmerülő gyakorlási nehézségek leküzdése, önálló gyakorlási terv kialakítása 

 tudatos hangképzés, árnyalt dinamika és pedálkezelés 

 skálák (dúr és összhangzatos moll skálák) ismerete 7#, 7b előjegyzésig teherbíráshoz 

megfelelő felbontásokkal 

 kromatikus skála 

 

A Művészeti Záróvizsga beszámoló anyaga a továbbképzés 4. évfolyamának végén 

„A” tagozat – 4 különböző stílusból választható 3 különböző stílusú darab, ebből kamaramű is lehet. 

3mű koncertszerű előadása, kamaramű kivételéve,l lehetőleg kotta nélkül játszani kell. 

1 barokk 

1 klasszikus szonáta-tétel 

1 romantikus mű 

1 XX. századi mű 

„B” tagozat – azok a növendékeknek, akik felsőfokú zenei intézménybe felvételiznek, a továbbképző 

évfolyamokon a szakközépiskola tanterve szerint készülnek fel és vizsgáznak 

 

A Művészeti Alapvizsga és Záróvizsga értékelése 
• megfelelés az előírt követelményeknek, 
• technikai felkészültség, 
• helyes test- és kéztartás, 
• hangminőség, billentés, 
• pedálhasználat, 
• hangszerkezelés, 
• artikulációk és díszítések alkalmazása, 
• helyes ritmus és tempó, 
• előadásmód, 
• a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
• memória, 
• alkalmazkodóképesség, 
• állóképesség. 

 

 NÉPZENE - VOKÁLIS TANSZAK - NÉPI ÉNEK 

A népi ének tanításának szakirányú feladata 

Ismertesse meg a tanulókat 

- az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges elméleti és 

technikai ismeretekkel, hogy tanulmányaik végeztével képességeiknek és megszerzett 

tudásuknak megfelelően tudatosan vállalják a megtanult népdalkincs megőrzését, továbbadását, 

átmentését, 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok élményszerű, ugyanakkor 

autentikus megszólaltatáshoz szükséges természetes éneklés technikai hátterével, 

- a magyar népzenei dialektusok sajátosságaival (hangszín, tempó, ornamentika, szöveg). 

Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

- az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, hangszín), 

- a tanulók zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét, 

- az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

- a népdalok memorizálási képességét, 

- az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma-, dallam- és tempóérzéket, 

- a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

- a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

 

Követelmények és tananyag: 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

alapján, kibővítve a helyi sajátosságoknak megfelelően a 88 Tolnai népdal gyűjteménnyel. 
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Beszámoltatás módja és anyaga: 

előképző 1-2 : Félévkor: összefoglaló óra 

                        Év végén: 3 különböző karakterű gyermekdal vagy népszokásdallam megszólaltatása  

 

Alapfokú évfolyamok 

„A” tagozat 

Félévkor és év végén közös vizsga. 

- 1. évfolyam: - Félévkor:  - két dal 

        - Év végén: - három egymástól eltérő dal 

- 2. évfolyam: - Félévkor:  - két dal 

           - Év végén:  - három dal( 1 népszokás dallam, 1 táncdallam,1 lírai dal) 

- 3. évfolyam: - Félévkor:  - három dal 

         - Év végén:  - egy dalcsokor táncdallamokból, egy parlando-rubato dal  vagy 

egy ballada, 1 népszokás dallam 

- 4. évfolyam: - Félévkor:  - három dal 

            - Év végén:  - egy lakodalmi összeállítás, egy táncdallam,  

                                  és egy ballada, vagy lírai dal  

- 5. évfolyam: - Félévkor:  - három dal 

               - Év végén: - egy dalcsokor táncdallamokból, egy népszokásdallókból álló 

összeállítás, egy hosszabb lélegzetű parlando-rubato dal, egy 

ballada  

            - 6. évfolyam: - Félévkor:  - négy dal 

              -  Év végén: - egy dalcsokor táncdallamokból, egy guzsalyas dallókból álló 

összeállítás, egy díszített parlando-rubato dal, egy klasszikus  

ballada 

„B” tagozat 

- 2. évfolyam: - Félévkor:  - két dal 

           - Év végén:  - három dal( 1 népszokás dallam, 1 karikázó-fűzér,1 ballada vagy 

lírai dal) 

- 3. évfolyam: - Félévkor: - három dal 

         - Év végén: - 1 dalcsokor táncdallamokból, 1 pásztordal vagy 1 ballada, 1 

népszokás dallamból álló összealítás 

- 4. évfolyam: - Félévkor:  - három dal 

            - Év végén:  - egy lakodalmi összeállítás, egy táncdallam,  

                                  és egy ballada, vagy keserves 

- 5. évfolyam: - Félévkor:  - három dal 

               - Év végén: - egy dalcsokor táncdallamokból, egy népszokásdallókból álló 

összeállítás, egy hosszabb lélegzetű parlando-rubato dal, egy 

ballada  

            - 6. évfolyam: - Félévkor:  - négy dal 

              -  Év végén: - egy dalcsokor táncdallamokból, egy guzsalyas dallókból álló 

összeállítás, egy díszített parlando-rubato dal, egy klasszikus  

ballada 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

            - 7-10. évfolyam: - A félévi és év végi beszámolókon lehetőség szerint a népdalok stílusos 

hangszerkíséretes megszólaltatása.                          

 

Követelmény az alapfok 6. évfolyamának elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

- az emberi hang sajátosságait, és képes legyen ezeket alkalmazni a dallamok megszólaltatásakor, 

- a magyar népdalok alapvető stílusjegyeit és az öt magyar népzenei dialektus fő jellemzőit és 

népdalok díszítési és variációs lehetőségeit, 

- kiemelkedő munkásságú népzenekutatóink tevékenységét és eredményeit, 

- a legjelentősebb hagyományőrző népi énekeseket. 
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Tudjon: 

- helyesen lélegezni, 

- tisztán intonálni, 

- önállóan beéneklő gyakorlatokat végezni, 

- kezdőhangokat önállóan megtalálni, 

- hangfajának megfelelő terjedelemben törésmentesen énekelni, 

- érthető szövegmondással énekelni, 

- életkorának, képességének, egyéniségének megfelelő módon, a tanult dialektusok 

figyelembevételével, stílusosan népdalokat megszólaltatni. 

Rendelkezzék: 

- a szükséges kottaolvasási, lejegyző készséggel, memóriával és összpontosító képességgel, 

- jó előadói készséggel, önállósággal 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Ismerje a tanuló a magyar népzene minden dialektusterületét (mindegyik dialektusból tudjon 

önállóan dalfüzért szerkeszteni és azt előadni): dunántúli dialektus és Szlavónia, északi dialektus, 

alföldi dialektus (Dél-Alföld, Felső-Tiszavidék), erdélyi dialektus (Mezőség, Kalotaszeg, 

Székelyföld, Gyimes), moldvai dialektus. 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

Általános feltételek, rendelkezések 

- 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, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- 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. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama: minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  
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Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zeneismeret/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 15 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- A záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból az „A” tagozatos tanulók szóbeli 

vizsgát tesznek. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga (csak „B”- tagozat) 

Tantárgya: Szolfézs 

 Időtartama: minimum 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: minumum 10 perc 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

„Á” – tagozat minimum 10 perc. 

„B” – tagozat minimum 15 perc. 

 

A Művészeti Alapvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

„A” tagozat – 1 gyerekjátékdalokból vagy párosító dalokból álló népdalcsokor 

         - 1 jeles napi szokásdalokból álló összeállítás 

  - 1 pásztor- vagy rabének 

  - 1 klasszikus ballada Dunántúlról vagy Alföldről 

  - 1 különböző lüktetésű és tempójú táncdal összeállítás 

Az előadáson közreműködhetnek hangszeres tanulók 

„B” tagozat – 1 lakodalmi szolásdalokból álló összeállítás 

 - 1 keserves  

 - 1 klasszikus ballada 

 - 1 szabadon választott népdal-összeállítás 

 - 1 karikázó dallamokból álló összeállítás csoportos énekszóval 

 - 1 hangszerkíséretes táncdalciklus 

A Művészeti Záróvizsga beszámoló anyaga a továbbképzés 4. évfolyamának végén 

„A” tagozat – 3 különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása 

 - 1 hangszerkíséretes összeállítás 

„B” tagozat – A „B” tagozaton továbbképző évfolyamok nem jellemzőek, a 6./B évfolyam után a 

tanulók a zeneművészeti szakközépiskolába folytatják tanulmányaikat. 

 

A művészeti alap- és záróvizsga értékelése 

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 helyes légzés, testtartás, 

 intonáció, 

 helyes ritmus és tempó, 

 zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 memória,  

 állóképesség, 

 előadásmód, tartalmi érzékenység, 

 technikai és művészi megvalósítás, 

 hangszínek iránti differenciáló képesség, 
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 szép, érthető szövegmondás. 

 

ELEKTRONIKUS ZENE - BILLENYTŰS TANSZAK 

- SZINTETIZÁTOR – KEYBOARD 

A szintetizátor tanításának célja, - a növendékek mai technikai érdeklődését kielégítve - igényes tanári 

irányítás mellett - felkelteni érdeklődésüket a zene iránt. 

Fejleszti zenei képességüket a hozzá tartozó digitális eszközök segítségével. Megalapozza a klasszikus 

és kortárs zenei műveltséget. Kialakítja a különböző billentyűs hangszerek játéktechnikai és zenei 

alapjait. 

A tanítás során nem zárkózunk el a jazz- és tánczene kiemelkedő alkotásaitól sem. Megismertetjük a 

növendékeket a különböző átiratokkal, és eredeti szintetizátorra írt művekkel is, de feltétlen helyet 

kapnak a kis komolyzenei darabok, főként a kezdő évfolyamokon. Kitűnően fejleszthető a tanulók 

alkotó fantáziája, hiszen ezen a tanszakon nyílik leginkább lehetőség a rögtönzésre, improvizálásra. 

 

Követelmények és tananyag: 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

tartalmazza 

Beszámoltatás módja és anyaga 

Félévkor és évvégén közös vizsga 

   

Előképző évfolyam 1-2: - Év végén: 3 gyermekdal, lehetőleg arranger kísérettel 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

„A” tagozat 

 

1. évfolyam: - Félévkor: - két különböző dal 

- Év végén: - 3 gyermekdal, vagy egyéb egyszerű dallam eljátszása, 

lehetőleg arranger kísérettel 

   2. évfolyam: - Félévkor: - egy tánczenei darab és egy klasszikus mű 

- Év végén: - két különböző ritmuskíséretű tánczenei darab 

 - egy klasszikus mű zongorán 

  3. évfolyam: - Félévkor: - egy tánczenei darab és egy klasszikus mű 

- Év végén: - három különböző ritmusú tánczenei darab 

                               - egy klasszikus mű zongorán 

4. évfolyam: - Félévkor: - egy tánczenei darab és egy klasszikus mű 

- Év végén: - négy különböző ritmusú tánczenei darab  

 - két klasszikus mű 

5. évfolyam: - Félévkor: - egy tánc-, és egy jazz-zenei darab, és egy klasszikus mű 

 - Év végén: - négy különböző ritmusú tánczenei illetve jazz darab  

- két klasszikus mű 

  6. évfolyam: - Félévkor: - két tánczenei darab, és egy klasszikus mű 

- Év végén: - öt különböző ritmusú tánc- és jazz-zenei darab 

 - két szabadon választott előadási darab 

„B” tagozat 

 

           3. évfolyam: - Félévkor: - egy tánczenei darab és egy klasszikus mű 

- Év végén: - négy különböző ritmusú tánczenei darab 

                               - egy klasszikus mű zongorán 

  - egy technikai gyakorlat zongorán 

 

4. évfolyam: - Félévkor: - egy tánczenei darab és egy klasszikus mű 

- Év végén: - öt különböző ritmusú tánczenei darab  

 - két klasszikus mű 
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                                                    - Az arranger kísérettel előadott darabokban tudjon önállóan 

különböző hangszíneket váltani 

 

5. évfolyam: - Félévkor: - egy tánc-, és egy jazz-zenei darab, és egy klasszikus mű 

 - Év végén: - öt különböző ritmusú tánczenei illetve jazz darab  

- két klasszikus mű 

                                                      - Az arranger kísérettel előadott darabok esetén szintetizátor 

funkciók önálló kezelése 

           

  6. évfolyam: - Félévkor: - két tánczenei darab, és egy klasszikus mű 

- Év végén: - öt különböző ritmusú tánc- és jazz-zenei darab 

 - két szabadon választott előadási darab 

 

Követelmények a 6. évfolyam elvégzése után: 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje: 

- a szintetizátor-keyboard múltját, fejlődési szakaszait (monofon-polifon szintetizátorok, zenei 

számítógépek), 

- a tánc- és jazz-zenei stílusokat, stílusirányzatokat, a zeneszerzők és előadóművészek 

munkásságát, 

- a legelemibb érintésvédelmi szabályokat, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Legyen képes 

- a zenei anyag kottahű előadására, 

- más hangszerekkel együtt játszani, kisebb zenekarokba beilleszkedni, 

- repertoárjának egyharmad részét kotta nélkül is eljátszani és ennek az anyagnak az állandó 

kézben tartására, 

- a szintetizátor-keyboard funkcióinak kezelésére, 

- az előadott művek önálló hangszín- és ritmuskezelésére, 

- megfelelő technikai tudásszintet elérni, mely az improvizációs gyakorlatokhoz szükséges. 

Rendelkezzék 

- megfelelő előadókészséggel, ritmus- és periódusérzékkel, 

- jó zenei hallással, 

- művészi előadókészséggel, kreativitással, 

- vizuális, koncentráló- és memorizálóképességgel, 

- a hangszer megszólaltatásához szükséges alapvető elektrotechnikai ismeretekkel. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

- szélesebb körben a különböző szintetizátorok működési elvét, programozását, 

- a klasszikus zeneszerzők munkásságát. 

Legyen képes 

- repertoárjának nagy részét kotta nélkül is eljátszani, 

- repertoárjának egy részét transzponálni, 

- repertoárjának egy részét improvizálni, 

- összetettebb harmóniavezetésű darabokat játszani. 

Rendelkezzék önálló harmóniaszerkesztési készséggel. 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

Általános feltételek, rendelkezések 

- Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
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- Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- 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. 

 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama: – 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: – 10-20 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

Időtartama: – 15-25 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- A záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból az „A” tagozatos tanulók szóbeli 

vizsgát tesznek. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga (csak „B”- tagozat) 

Tantárgya: Szolfézs 

 Időtartama: – 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: – 15-25 perc 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

Időtartama: – 10-20 perc 
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A Művészeti Alapvizsga beszámoló anyaga az alapfok 6. évfolyamának végén 

„A” tagozat –30 jazz – és tánczenei számból 3 különböző ritmusú szám arranger kísérettel  

 - 2 jazz – és tánczenei szám zongorán 

 - 2 klasszikus előadási darab zongorán 

„B” tagozat – 40 jazz – és tánczenei számból 3 különböző ritmusú szám arranger kísérettel  

 - 2 jazz – és tánczenei szám zongorán 

 - 2 klasszikus előadási darab zongorán 

 

 

A Művészeti Záróvizsga beszámoló anyaga a továbbképzés 4. évfolyamának végén 

 „A” tagozat - 50 jazz – és tánczenei számból 3 különböző ritmusú szám arranger kísérettel  

         - 4 jazz – és tánczenei szám zongorán 

         - 2 klasszikus előadási darab zongorán 

„B” tagozat – A „B” tagozaton továbbképző évfolyamok nem jellemzőek, a 6./B évfolyam után a 

tanulók a zeneművészeti szakközépiskolába folytatják tanulmányaikat. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 
• megfelelés az előírt követelményeknek, 
• technikai felkészültség, 
• helyes test- és kéztartás, 
• hangminőség, billentés, 
• pedálhasználat, 
• hangszerkezelés, 
• artikulációk és díszítések alkalmazása, 
• helyes ritmus és tempó, 
• előadásmód, 
• a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
• memória, 
• alkalmazkodóképesség, 
• állóképesség. 

 

ZENEISMERET ÉS KAMARAZENE TANSZAK - SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, 

követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az 

előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, 

valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja 

megalapozni. 

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a 

hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, 

a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül. 

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú 

szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán) 

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és 

befogadásának örömével. 

A szolfézstanítás célja, feladata: 

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi 

területeken: 

– belső hallás 

– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

– dallamhallás, 

– többszólamúság 
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– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 

– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 

– a megszerzett tudás alkalmazása, 

– a hangszertanulás segítése, 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 

– a zenei műveltség igényének kialakítása, 

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése, 

érzelemviláguk kibontakoztatása. 

 

Előképző évfolyam 1. 

Feladata  

A zene megszerettetése, örömteli művelése, zenei élményanyag gyűjtése  

Sok énekléssel, sok játékkal. 

Éneklési készség fejlesztése 

Helyes testtartás, levegővétel. 

Kezdőhang átvétele. 

Megfelelő tempótartás. 

Éneklés játékkal. 

Éneklés szöveggel emlékezetből. 

Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

Önálló dalkezdés. 

Ritmus  

Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

Negyed, nyolcad és negyed szünet 

2/4-es ütem 

Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel ismerete. 

A „belső mérés” kialakítása. 

Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

Különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

Dallami ismeretek 

Megismert dallamfordulatok alapján a relatív szolmizáció bevezetése. 

Szolmizációs hangok kézjele, betűjele, elhelyezésük a vonalrendszerben. 

Dallambújtatás. 

Hanglépcső, vonalrendszer. 

Dalok, dallamfordulatok éneklése, majd belső hallásban való elképzeltetése kézjelről, betűjelről, 

kottából, hallás utáni visszaszolmizálás. 

Rögtönzés 

Ritmusok kiegészítése. 

Kérdés felelet. 

Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

Mozgás, játék rögtönzése. 

Zenehallgatás 

Aktív zenehallgatás előkészítése, fejlesztése. 

Zajok, zörejek, zenei hangok. 

Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

Hangszerek hangjainak felismerése. 

Zenei hangulatok, karakterek megfigyeltetése. 

Többször hallgatott zeneművek felismerése. 
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Minimális követelmény 

Belső lüktetés kialakulása 

Egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségének megérzése. 

Szolmizációs hangok és kézjelük ismerete. 

Negyed, nyolcad és negyed szünet ismerete. 

Zenére figyelés, és aktív részvétel a játékban, éneklésben. 

Tankönyv 

József Andrásné – Szmecsányi Magda: Zenei előképző  (könyv és munkafüzet ) 

Horváth Istvánné-Smid Anna: Csicsergő 1. (könyv és munkafüzet) 

Horváth Guidóné: Bevezetés a zene birodalmába (könyv, munkafüzet) 

P Vesztróczy Judit: Zenei előképző /Muzsikáljunk együtt I./ 

 

Kiegészítő anyag 

Forrai Katalin: Ének az óvodában, Európai gyermekdalok, Törzsök: Zenehallgatás az óvodában, 

Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek, Lajtha László: Játékország 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne, Cini-cini muzsika (óvodások verseskönyve) 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalok, gyermekdalok, népdalfeldolgozások 

Kodály: Gyermek és nőikari műveiből, Bárdos: Kicsinyek kórusa műveiből 

Hangszeres szemelvények, lehetőleg élő előadásban 

 

Előképző évfolyam 2. 

Célja: A zenei készségek megalapozása a 7-9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

Éneklési készség fejlesztése 

Tiszta intonáció. 

Helyes hangsúlyok kialakítása. 

Kifejező éneklés igényének felkeltése. 

Ritmus 

Egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással, ütemezéssel. 

Negyed, nyolcad, fél, egész értékek és szüneteik. 

Szinkópa, éles és nyújtott ritmus. 

2/4, ¾ lüktetés. 

Szövegek ritmusénak megfejtése. 

Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

Osztinátó, és ritmuskíséret az ismert dalokhoz. 

Ritmusgyakorlatok. 

Dallami ismeretek 

Daltanulás játékkal együtt. 

A magas és mély képzet kialakítása. 

A szolmizációs relációk elsajátítása, hétfokúság. 

Dallami jelrendszerek ismerete. 

Szolmizációs hangok kézjele, betűjele, és helye a vonalrendszerben. 

Dallamfordulatok éneklése pentaton, pentachord és hétfokú rendszerben. 

Éneklés kézjel után. 

Memorizálás hallás után. 

Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

Zenei írás, olvasás 

Az zenei íráskészség kialakítása. 

Ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusnevekkel. 

Tájékozódás a vonalrendszerben. 

Dallamok lekottázása szolmizáció alapján emlékezetből is. (2-4-8 ütem) 

Kottaolvasás a vonalrendszerben. 

Kulcsok ábécés nevek bevezetése. 

Memorizálás. 

 



67 
 

Zenei ismeretek 

Hangközök fogalmának bevezetése (tiszta oktáv, tiszta kvint, kis-, és nagy szekund) 

Rögtönzés 

Hiányos dallamok kiegészítése. 

Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

Mozgás és játék rögtönzése. 

A kétszólamúság bevezetése 

Dal és mérő. 

Felelgetős játékok. 

Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek.. 

Egyszerű dallamosztinátók. (dudakíséret) 

Egyszerű kánonok.. 

Kétszólamú ritmusok, ének-kopogós játékok. 

Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosítással. 

Zenehallgatás 

Hangszínek,emberi hangfajták megkülönböztetése. 

Énekegyüttes, zenekari hangzás megfigyeltetése. 

Dinamikai előadásmód megfigyeltetése. 

Különböző karakterek. 

Hangszerek hangjainak felismerése. (zongora, furulya, hegedű, rézfúvós és fafúvós ) 

Dallami azonosság és különbözőség felismerése. 

Minimális követelmény 

A közös éneklésben és játékban való aktív részvétel. 

Éneklés és járás egyenletes lüktetéshez. 

Önállóan dalt kezdeni, énekelni. 

Ritmusok /negyed, nyolcad, fél egész, pontozott ritmusok, szinkópa / ismerete kottáról. 

4-8 ütemes ritmus folyamatos olvasása és hangoztatása. 

Ritmuselemek alkalmazása 2/4-es ütemben. 

Szolmizációs nevek, kézjelek ismerete a vonalrendszerben. 

Dalok éneklése emlékezetből szöveggel és szolmizálva is. 

G-kulcs ismerete és használata a vonalrendszerben. 

Kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközök ismerete. 

Tankönyv 

József Andrásné-Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet) 

Horváth Istvánné-Smid Anna: Csicsergő 2. (könyv és munkafüzet) 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Muzsikáljunk együtt I.) 

Kiegészítő anyag 

Kodály: Kis emberek dalai, Ötfokú zene (olvasógyakorlatok) 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Ének az óvodában, Európai gyermekdalok, Törzsök: Zenehallgatás az óvodában,  

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet, Cini-cini muzsika (óvodások verses könyve) 

Lajtha László: Játékország, Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Gyermekdal feldolgozások.. Hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok.. 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból, különböző hangszereken. 

 

Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményinek ismeretét 

feltételezi 

 

1. évfolyam 
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Elméleti ismeretek 

Az abszolút rendszer ismeretének elmélyítése. 

Módosító jelek és alkalmazásuk – előjegyzés 

Módosított hangok nevei 

Tiszta és pien hangos pentaton 

Öt- és hétfokú hangsorok. ( pentachord, hexachord ) 

Tiszta prím, oktáv, kvint- és kvárt hangköz, kis- és nagy szekund, kis- és nagyterc felismerése, 

intonálása tonális keretben. 

Kvintváltás. 

Alaphang és tonalitás. 

Dúr- és párhuzamos moll hangsorok 2 #, 1 b-ig. 

A hangnem megállapítása az előjegyzés, az alaphang és a hangkészlet alapján. 

A dúr és a moll hármashangzat megismerése. 

Éles- és nyújtott ritmus, felütés, tizenhatod ritmus. 

„fi” –hang – dór hangsor 

Parlando, rubato, dudanóta, tempo giusto 

Népdalok sorszerkezete A5 A5v  A Av A5 B5 AB 

Betekintés a műzene kis formáiba. A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

Éneklési készség fejlesztése 

Éneklés betűkottáról 2# 1b előjegyzésig 

Helyes frazeálás 

Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás 

Artikuláció, szövegmondás 

Hangterjedelem fokozatos bővítése 

Igényes, szép éneklés kialakítása 

Hallásképzés 

A tonális érzék fejlesztése. 

A belső hallás kifejlesztése „néma” kézjel és kottakép alapján. 

Hiányos dallam kiegészítése. 

 

A ritmusérzék fejlesztése 

Visszhang-játék 

Ismert dal ritmusának megfejtése, lejegyzése 

Ritmus-lánc az ismert ritmusértékekkel és ritmusképletekkel. 

Metrum megállapítása hangszeres játék után az ütemsúly alapján. 

Zenei írás  

Ismeretlen ritmus vagy dallam lejegyzése, diktálás után. 

Dallamírás G és F kulcsban ( 2 – 4 – 8 ütem ) 

Transzponálás  

Többszólamúság 

Kétszólamú kézjel 

Ének + osztinátó 

Ének + ritmuskíséret 

Egyszerű kétszólamú dallam 

Rögtönzés 

Ritmusok rögtönzése 

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása 

Megadott több ritmusból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása 

Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján 

Párbeszéd – kérdés-felelet 

Adott dallamhoz ritmuskíséret 

Hiányos dallam kiegészítése 

Zenehallgatás 

Különféle kórushangzások 

Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése 
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Hangszerek hangszínének felismerése 

Dinamikai különbségek megismerése 

A népzene és műzene  

A különféle hangulatok, előadásmódok megfigyelése 

Minimális követelmény 

20 dal éneklése szöveggel és szolmizálva. 

A tanult ritmikai elemek és összetett ritmusok felismerése kottaképről, hallás után, alkalmazása 

írásban, olvasásban. 

Egyszerű dallam hallás utáni visszaéneklése, lejegyzése. 

A tanult hangközök felismerése tonális keretben, dúr és moll hármashangzat. 

5 és 7 fokú hangsorok   3 #  1 b-ig. 

Dallamfordulatok írása, olvasása 3 #, 1 b-ig. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa I. kötet 

Kiegészítő anyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat, Kodály: Ötfokú zene, Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok,  

Szőnyi: Zenei írás-olvasás, Forrai Katalin: Európai gyermekdalok,  

Kodály: Válogatott bicíniumok, Szőnyi: Bicíniumok megfelelő példái. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Eredeti népzenei felvételek, gyermekdalok, népdalok 

Gyermekeknek komponált művek Bartók, Kodály, Bárdos kórusműveiből 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából / barokk, klasszikus táncok 

Mese és karakterdarabok 

 

2. évfolyam 

Elméleti ismeretek 

Dúrok és mollok 3 #, 3 b-ig 

A háromféle moll elsajátítása,  

Vezetőhang – bővített szekund 

Fi-, szi-, tá-hang – helyesírása 

Az eddigi hangközök gyakoroltatása 

Kis, és nagy szext 

Szűkített kvint, bővített kvint elsajátítása 

Barokk táncok – menüett, bourrée, sarabande 

Szekvencia, moduláció 

Periódus felismerése 

Alla breve 

Régi és új stílusú magyar napdalok stílusjegyei. 

Erős és gyenge ritmuszárlat 

Az aktuális tempó és dinamikai jelzések, zenei kifejezések 

Ritmus 

Tizenhatodos érték és szüneteik 

Kisnyújtott és kiséles ritmus 

Változó ütem 

Negyed felütés 

3/8-os ütem 

Triola 

Hallásképzés 

Új stílusú népdalok sorzárlatainak, hiányzó sorainak megkeresése belső hallásban. 

Kétszólamú hangközmenet egyik szólamának megfejtése 

Dúr és moll tonalitás, dúr és moll hármashangzat felismerése 

Memorizálás belső hallásban 

Zenei írás 

Ismeretlen ritmus vagy dallam lejegyzése 

Kétszólamú hangközmenet egyik szólamának lejegyzése – elemzés 



70 
 

Egyszerű dallamok memorizálása és lejegyzése emlékezetből  

Transzponálás 

Módosított hangok helyesírása 

Többszólamúság 

2-3 szólamú ritmusgyakorlatok 

Kétszólamú énekgyakorlatok 

Barokk táncok ének + hangszerkísérettel 

Rögtönzés 

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása 

Hiányos dallam kiegészítése 

Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása 

Adott dallamhoz ritmuskíséret 

Rögtönzés szövegre is 

Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése 

Előtagra utótag rögtönzése (a-av ) 

Zenehallgatás 

A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban 

Mozgás, gesztus a zenében 

Népdalok népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok 

Műzenei táncok (pl. menüett ) megismerése 

A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése 

Zenekari hangzás megfigyelése 

Többszólamú művek szólammozgásainak követése (pl. párhuzamos mozgás, ellenmozgás) 

Minimális követelmény 

20 dal éneklése szöveggel és szolmizálva (népdal és műzenei szemelvény). 

A tanult anyagnál könnyebb ismeretlen dallamok visszaéneklése szolmizálva 

Könnyebb ismeretlen dallamok memorizálása, lejegyzése. 

Dúr és moll hangsorok 3 #, 1b-ig, hangnemek megállapítása. 

A tanult ritmikai elemek felismerése kottaképről, hallás után, alkalmazása írásban, olvasásban. 

A tanult hangközök, dúr és moll hármashangzat hallás utáni felismerése. 

Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek ismerete. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa II. kötet 

Kiegészítő anyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Kodály: Ötfokú zene, Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok,  

Győrffy István: Dallamírási feladatok, Sulyok Gizella: Pilletánc I-II. 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok, Kodály: Válogatott bicíniumok  

J.Irsai Vera: Szolfézs példatár I. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások 

Szemelvények Bartók, Kodály, Bárdos kórusműveiből 

Szemelvények Bartók: Mikrokozmosz és Gyermekeknek c. műveiből 

Barokk táncok 

Mesealakok a zenében 

 

3. évfolyam 

 

Elméleti ismeretek 

Dúr és moll hangsorok 4 #, 4 b-ig. Kvintoszlop 

Modális hangsorok:  dór, fríg, mixolid 

Új hangköz: kis, és nagyszeptim, hangközfordítás 

Dúr és moll hármashangzatok megfordításai 

Fő hangok (tonika, domináns, subdomináns), fő hármashangzatok, domináns-szeptim  

Vezetőhang dúrban és mollban 

Tá, di, ri, (fi, szi) intonálása, helyesírása 
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Periódus felépítése – előtag-utótag  (nyitás-zárás) 

Tercmenet, kürtmenet, szekvencia, funkciós basszus, da Capo 

Ritmusszűkítés – bővítés 

Dominánsszeptim dúrban és mollban 

Maggiore-minore 

Kis kéttagú-, háromtagú forma,. Rondó forma 

Moduláció megfigyelése 

Ritmus 

6/8-os ütem. 

Kis nyújtott, kis éles ritmus. 

Nyolcad triola. 

Nyújtott és szinkópa ritmusok további variálása. 

A 3/8, 6/8 és átkötések.. 

Nyolcad és tizenhatod felütés. 

Hallásképzés 

Hangközök, hármashangzatok és megfordításaik felismerése, intonálása. 

Tercmenet, kürtmenet, szekvencia, funkciós basszus felismerése, intonálása, rögtönzése. 

Periódus kiegészítése. 

Azonos alapú dúr és moll. 

Zeneirodalmi ismeretek 

Népzene – műzene kapcsolata – zenehallgatás 

Reneszánsz táncok – hangszeres játék, zenehallgatás 

A klasszikus zene alapjai – periódus funkciós zene 

Zenehallgatás 

Magyar és más népek táncai a műzenében. 

Barokk és klasszikus táncok. 

Dinamika a barokk korban. 

A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

A tanult formák, dallami elemek megfigyeltetése hallás után. 

Többszólamúság 

2 szólamú idegen népdalok 

2-3 szólamú egyszerű reneszánsz kórusművek éneklése. 

Minimális követelmény 

15 népdal és műzenei szemelvény a funkciós népzene és reneszánsz tánczene köréből. 

Egyszerű, 4-8 ütem terjedelmű dallam lejegyzése 6-8 meghallgatás után.. 

Hangsorok 4 #, 4 b-ig, hangnemek megállapítása, kottaolvasás szolmizálva és ábécés névvel. 

A tanult ritmikai elemek felismerése kottaképről és hallás után, alkalmazása írásban és olvasásban. 

Tercmenet, kvintmenet, szekvencia felismerése és improvizálása. 

A tanult hangközök és hármashangzatok hallás utáni felismerése. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa III. kötet 

Kiegészítő anyag 

Zenei olvasókönyv, Szőnyi: Zenei írás-olvasás, Forrai katalin: Európai gyermekdalok, Kodály: Ötfokú 

zene I-II. Kodály: Válogatott bicíniumok, Kodály: Énekeljünk tisztán  

Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok, Szőnyi: Bicíniumok, Bárdos: Hetven kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I-II.  Komjáthyné: Zongoraiskola II., Péter József: 165 kánon 

Győrffi István: Dallamírási feladatok, J.Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Magyar és más népek táncai a műzenében 

Balett részletek (nemzeti karakter-táncok: mazurka, csárdás stb.) 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből (dalok, opera- és szimfónia részletek) 
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4. évfolyam 

 

Elméleti ismeretek 

Dúrok és mollok 6 #, 6 b-ig. 

Kvintoszlop 

Modális hangsorok: dór, fríg, mixolid, líd 

Dunántúli pentaton 

Valamennyi hangköz oktávon belül, bővített kvárt – szűkített kvint 

Dúr-, moll- és szűkített hármashangzat és megfordításai 

Domináns szeptim dúrban és mollban oldva 

A bécsi klasszikus stílus jellemzői: 

Funkciós zene 

Periodizálás 

2 és 3 tagú forma 

periódus szűkítése -  bővítése 

rondó-forma 

trió forma 

szonáta forma 

moduláció a domináns hangnembe 

kromatika, orgonapont, imitáció, késleltetés 

zenei szakkifejezések 

Ritmus 

6/8 elmélyítése 

Átkötés, pontozás gyakorlása 

Harminckettedek 

Rövid- és hosszú előke 

5/8-os ütem  

Aszimmetrikus ritmusok 

Hallásképzés, funkciós hallás erősítése 

Funkciós basszus – megfigyelése, intonálása, szerkesztése, rögtönzése 

Zárlatok: fél-, és egész-zárlat, álzárlat 

Alteráció – szűkített és bővített hangközök intonálása 

Kromatika megfigyelése, éneklése 

Hármashangzatok ( dúr-moll-szűkített-bővített )és fordításaik felismerése, intonálása. 

Kánonok éneklése 

Íráskészség fejlesztése 

Kétszólamú tonális hangközmenet lejegyzése és elemzése. 

Hangközök és akkordok felismerése és felépítése adott hangra (tonális kereten kívül). 

Bécsi klasszikus periódus hallás utáni lejegyzése egyszerű funkciós basszussal. 

Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

Olvasási készség fejlesztése 

Egyre több lapról olvasási feladat – abszolút névvel is. 

Műdalok, műzenei szemelvények olvasása zongorakísérettel. 

Funkciós kísérőszólamok éneklése adott dallamhoz szolmizálva és abc-s nevekkel is. 

Zenehallgatás 

Bécsi klasszikus szonáta, szimfónia, versenymű részletek meghallgatása. 

Hangszín, hangszerelés. 

A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének megfigyeltetése. 

Két és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok, rondó, variáció és szonáta forma. 

A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, műfajainak megfigyeltetése. 

A romantika, és a XX.százag kiofejezési eszközeinek és hahngzásának megfigyeltetése. 

A homofón és polifón szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

Rögtönzés 

Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokon. 

Osztinátók kitalálása. 
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Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel( pl. szekvencia, 

késleltetés, kromatika, hangzatfelbontás ). 

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban és mollban is. 

Minimális követelmény 

10 bécsi klasszikus dallam szép éneklése, helyes frazeálással emlékezetből. 

Klasszikus kis formák elemzése. 

Néhány magyar népdal és Kodály bicínium éneklése. 

Kvintoszlop 6 #, 6 b-ig. 

Funkciós fő hangok és fő hármashangzatok, és domináns szeptim dúrban és mollban. 

Ismerje a négyféle hármashangzatot, és azok fordításait. Tudja ezeket énekelni szolmizálva,  

és adott hangnemben abc-vel. 

Periódus terjedelmű, egyszerű kétszólamú dallam lejegyzése funkciójelző basszus hangokkal. 

Könnyű periódusnyi dallam lapról olvasása ábécés névvel is, és memorizálása hallás vagy kottakép 

alapján. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa IV. kötet 

Kiegészítő anyag  

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből ) Zenei olvasókönyv,  

Énekeljünk, muzsikáljunk, Virágos népdalgyűjtemények kötetei 

Nógrádi: Zenediktálás, Győrffy István: Dallamírási feladatok,  

Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlat, Mozart: 30 kánon, Péter József: 165 kánon 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel),  

az opera megismeréséhez. 

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók: Mikrokozmosz sorozatából. (asszimmetria) 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az egyszerűbb 

ritmikai átkötéseket. 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2–es ütemekben. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b 

előjegyzésig. 

Ismerje a 

– pentaton hangsorokat. 

– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

– ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli tiszta, kis és 

nagy hangközöket, 

– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket 

kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim–hangzat felépítését. 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

Tudjon lejegyezni: 
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– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– kétszólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok 

ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga időtartama 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Az alapvizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről. 

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat 

építenie kell. 

2. Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, alterációt, 

nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, az 

előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről. 

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat 

építenie kell. 

 

2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott 

és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang 

értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
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Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó 

– tudjon 5 népdalt előadni, 

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező) 

megszólaltatni, 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

1. feladat – teszt: A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése 

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések 

pontossága. 

A szóbeli vizsga értékelése. 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság 

– stílusismeret 

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei műfajok között 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

- Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó.  

- Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

- Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

- A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei szakkönyv. 

Értékelés, beszámolás 

A tanár évente több alkalommal írásbeli munka alapján is (felmérés) meggyőződhet a tanulók 

tudásszintjéről. 

A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. 

Szerepeljen benne a feladatsor, mind a készségszintek mérésére, mind az elméleti tudás 

számonkérésére. 

Az év végén a felmérést az utolsó órák egyikén – vagy kisebb részletekben több órán – írják meg a 

tanulók. 

Év végén  „A” tagozaton az összefoglaló beszámoló órán, „B” tagozaton a vizsgán nyújtott 

teljesítménye alapján kapja meg az éves érdemjegyét a növendék. 

 

Előképző 1. és 2. évfolyam 

A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával. 

 

1.2. 3/A évfolyam 

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

A tanult ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek beszámoltatása írásban. 

4. évfolyam 

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 
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A tanult anyag ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek beszámoltatása írásban. 

A műzenei szemelvények elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

Klasszikus kisforma elemzése egyéni munkával, tanári irányítással. 

 

ZENEISMERET ÉS KAMARAZENE TANSZAK - SZOLFÉZS 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 

alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 

szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve 

alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek 

átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – 

alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 

megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg 

a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene 

alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

 

Előképző évfolyam 1. 

Feladata  

A zene megszerettetése, örömteli művelése, zenei élményanyag gyűjtése  

Sok énekléssel, sok játékkal. 

Éneklési készség fejlesztése 

Helyes testtartás, levegővétel. 

Kezdőhang átvétele. 

Megfelelő tempótartás. 

Éneklés játékkal. 

Éneklés szöveggel emlékezetből. 

Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

Önálló dalkezdés. 

Ritmus  

Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

Negyed, nyolcad és negyed szünet 

2/4-es ütem 

Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel ismerete. 

A „belső mérés” kialakítása. 

Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

Különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

Dallami ismeretek 

Megismert dallamfordulatok alapján a relatív szolmizáció bevezetése. 

Szolmizációs hangok kézjele, betűjele, elhelyezésük a vonalrendszerben. 

Dallambújtatás. 

Hanglépcső, vonalrendszer. 

Dalok, dallamfordulatok éneklése, majd belső hallásban való elképzeltetése kézjelről, betűjelről, 

kottából, hallás utáni visszaszolmizálás. 

Rögtönzés 

Ritmusok kiegészítése. 

Kérdés felelet. 

Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

Mozgás, játék rögtönzése. 
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Zenehallgatás 

Aktív zenehallgatás előkészítése, fejlesztése. 

Zajok, zörejek, zenei hangok. 

Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

Hangszerek hangjainak felismerése. 

Zenei hangulatok, karakterek megfigyeltetése. 

Többször hallgatott zeneművek felismerése. 

Minimális követelmény 

Belső lüktetés kialakulása 

Egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségének megérzése. 

Szolmizációs hangok és kézjelük ismerete. 

Negyed, nyolcad és negyed szünet ismerete. 

Zenére figyelés, és aktív részvétel a játékban, éneklésben. 

Tankönyv 

József Andrásné – Szmecsányi Magda: Zenei előképző  (könyv és munkafüzet ) 

Horváth Istvánné-Smid Anna: Csicsergő 1. (könyv és munkafüzet) 

Horváth Guidóné: Bevezetés a zene birodalmába (könyv, munkafüzet) 

P Vesztróczy Judit: Zenei előképző /Muzsikáljunk együtt I./ 

Kiegészítő anyag 

Forrai Katalin: Ének az óvodában, Európai gyermekdalok, Törzsök: Zenehallgatás az óvodában, 

Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek, Lajtha László: Játékország 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne, Cini-cini muzsika (óvodások verseskönyve) 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalok, gyermekdalok, népdalfeldolgozások 

Kodály: Gyermek és nőikari műveiből, Bárdos: Kicsinyek kórusa műveiből 

Hangszeres szemelvények, lehetőleg élő előadásban 

 

 

Előképző évfolyam 2 

Célja: A zenei készségek megalapozása a 7-9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

Éneklési készség fejlesztése 

Tiszta intonáció. 

Helyes hangsúlyok kialakítása. 

Kifejező éneklés igényének felkeltése. 

Ritmus 

Egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással, ütemezéssel. 

Negyed, nyolcad, fél, egész értékek és szüneteik. 

Szinkópa, éles és nyújtott ritmus. 

2/4, ¾ lüktetés. 

Szövegek ritmusénak megfejtése. 

Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

Osztinátó, és ritmuskíséret az ismert dalokhoz. 

Ritmusgyakorlatok. 

Dallami ismeretek 

Daltanulás játékkal együtt. 

A magas és mély képzet kialakítása. 

A szolmizációs relációk elsajátítása, hétfokúság. 

Dallami jelrendszerek ismerete. 

Szolmizációs hangok kézjele, betűjele, és helye a vonalrendszerben. 

Dallamfordulatok éneklése pentaton, pentachord és hétfokú rendszerben. 

Éneklés kézjel után. 

Memorizálás hallás után. 

Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

Zenei írás, olvasás 

Az zenei íráskészség kialakítása. 
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Ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusnevekkel. 

Tájékozódás a vonalrendszerben. 

Dallamok lekottázása szolmizáció alapján emlékezetből is. (2-4-8 ütem) 

Kottaolvasás a vonalrendszerben. 

Kulcsok ábécés nevek bevezetése. 

Memorizálás. 

Zenei ismeretek 

Hangközök fogalmának bevezetése (tiszta oktáv, tiszta kvint, kis-, és nagy szekund) 

Rögtönzés 

Hiányos dallamok kiegészítése. 

Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

Mozgás és játék rögtönzése. 

A kétszólamúság bevezetése 

Dal és mérő. 

Felelgetős játékok. 

Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek.. 

Egyszerű dallamosztinátók. (dudakíséret) 

Egyszerű kánonok.. 

Kétszólamú ritmusok, ének-kopogós játékok. 

Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosítással. 

Zenehallgatás 

Hangszínek,emberi hangfajták megkülönböztetése. 

Énekegyüttes, zenekari hangzás megfigyeltetése. 

Dinamikai előadásmód megfigyeltetése. 

Különböző karakterek. 

Hangszerek hangjainak felismerése. (zongora, furulya, hegedű, rézfúvós és fafúvós ) 

Dallami azonosság és különbözőség felismerése. 

Minimális követelmény 

A közös éneklésben és játékban való aktív részvétel. 

Éneklés és járás egyenletes lüktetéshez. 

Önállóan dalt kezdeni, énekelni. 

Ritmusok /negyed, nyolcad, fél egész, pontozott ritmusok, szinkópa / ismerete kottáról. 

4-8 ütemes ritmus folyamatos olvasása és hangoztatása. 

Ritmuselemek alkalmazása 2/4-es ütemben. 

Szolmizációs nevek, kézjelek ismerete a vonalrendszerben. 

Dalok éneklése emlékezetből szöveggel és szolmizálva is. 

G-kulcs ismerete és használata a vonalrendszerben. 

Kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközök ismerete. 

Tankönyv 

József Andrásné-Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet) 

Horváth Istvánné-Smid Anna: Csicsergő 2. (könyv és munkafüzet) 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Muzsikáljunk együtt I.) 

Kiegészítő anyag 

Kodály: Kis emberek dalai, Ötfokú zene (olvasógyakorlatok) 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Ének az óvodában, Európai gyermekdalok, Törzsök: Zenehallgatás az óvodában,  

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet, Cini-cini muzsika (óvodások verses könyve) 

Lajtha László: Játékország, Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Gyermekdal feldolgozások.. Hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok.. 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból, különböző hangszereken. 
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Alapfokú évfolyamok 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményinek ismeretét 

feltételezi 

 

1. évfolyam 

Elméleti ismeretek 

Az abszolút rendszer ismeretének elmélyítése. 

Módosító jelek és alkalmazásuk – előjegyzés 

Módosított hangok nevei 

Tiszta és pien hangos pentaton 

Öt- és hétfokú hangsorok. ( pentachord, hexachord ) 

Tiszta prím, oktáv, kvint- és kvárt hangköz, kis- és nagy szekund, kis- és nagyterc felismerése, 

intonálása tonális keretben. 

Kvintváltás. 

Alaphang és tonalitás. 

Dúr- és párhuzamos moll hangsorok 2 #, 1 b-ig. 

A hangnem megállapítása az előjegyzés, az alaphang és a hangkészlet alapján. 

A dúr és a moll hármashangzat megismerése. 

Éles- és nyújtott ritmus, felütés, tizenhatod ritmus. 

„fi” –hang – dór hangsor 

Parlando, rubato, dudanóta, tempo giusto 

Népdalok sorszerkezete A5 A5v  A Av A5 B5 AB 

Betekintés a műzene kis formáiba. A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

Éneklési készség fejlesztése 

Éneklés betűkottáról 2# 1b előjegyzésig 

Helyes frazeálás 

Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás 

Artikuláció, szövegmondás 

Hangterjedelem fokozatos bővítése 

Igényes, szép éneklés kialakítása 

Hallásképzés 

A tonális érzék fejlesztése. 

A belső hallás kifejlesztése „néma” kézjel és kottakép alapján. 

Hiányos dallam kiegészítése. 

A ritmusérzék fejlesztése 

Visszhang-játék 

Ismert dal ritmusának megfejtése, lejegyzése 

Ritmus-lánc az ismert ritmusértékekkel és ritmusképletekkel. 

Metrum megállapítása hangszeres játék után az ütemsúly alapján. 

Zenei írás  

Ismeretlen ritmus vagy dallam lejegyzése, diktálás után. 

Dallamírás G és F kulcsban ( 2 – 4 – 8 ütem ) 

Transzponálás  

Többszólamúság 

Kétszólamú kézjel 

Ének + osztinátó 

Ének + ritmuskíséret 

Egyszerű kétszólamú dallam 

Rögtönzés 

Ritmusok rögtönzése 

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása 

Megadott több ritmusból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása 

Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján 

Párbeszéd – kérdés-felelet 

Adott dallamhoz ritmuskíséret 
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Hiányos dallam kiegészítése 

Zenehallgatás 

Különféle kórushangzások 

Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése 

Hangszerek hangszínének felismerése 

Dinamikai különbségek megismerése 

A népzene és műzene  

A különféle hangulatok, előadásmódok megfigyelése 

Minimális követelmény 

20 dal éneklése szöveggel és szolmizálva. 

A tanult ritmikai elemek és összetett ritmusok felismerése kottaképről, hallás után, alkalmazása 

írásban, olvasásban. 

Egyszerű dallam hallás utáni visszaéneklése, lejegyzése. 

A tanult hangközök felismerése tonális keretben, dúr és moll hármashangzat. 

5 és 7 fokú hangsorok   3 #  1 b-ig. 

Dallamfordulatok írása, olvasása 3 #, 1 b-ig. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa I. kötet 

Kiegészítő anyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat, Kodály: Ötfokú zene, Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok,  

Szőnyi: Zenei írás-olvasás, Forrai Katalin: Európai gyermekdalok,  

Kodály: Válogatott bicíniumok, Szőnyi: Bicíniumok megfelelő példái. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Eredeti népzenei felvételek, gyermekdalok, népdalok 

Gyermekeknek komponált művek Bartók, Kodály, Bárdos kórusműveiből 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából / barokk, klasszikus táncok 

Mese és karakterdarabok 

 

2. évfolyam 

 

Elméleti ismeretek 

Dúrok és mollok 3 #, 3 b-ig 

A háromféle moll elsajátítása,  

Vezetőhang – bővített szekund 

Fi-, szi-, tá-hang – helyesírása 

Az eddigi hangközök gyakoroltatása 

Kis, és nagy szext 

Szűkített kvint, bővített kvint elsajátítása 

Barokk táncok – menüett, bourrée, sarabande 

Szekvencia, moduláció 

Periódus felismerése 

Alla breve 

Régi és új stílusú magyar napdalok stílusjegyei. 

Erős és gyenge ritmuszárlat 

Az aktuális tempo és dinamikai jelzések, zenei kifejezések 

 

Ritmus 

Tizenhatodos érték és szüneteik 

Kisnyújtott és kiséles ritmus 

Változó ütem 

Negyed felütés 

3/8-os ütem 

Triola 

Hallásképzés 

Új stílusú népdalok sorzárlatainak, hiányzó sorainak megkeresése belső hallásban. 
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Kétszólamú hangközmenet egyik szólamának megfejtése 

Dúr és moll tonalitás, dúr és moll hármashangzat felismerése 

Memorizálás belső hallásban 

Zenei írás 

Ismeretlen ritmus vagy dallam lejegyzése 

Kétszólamú hangközmenet egyik szólamának lejegyzése – elemzés 

Egyszerű dallamok memorizálása és lejegyzése emlékezetből  

Transzponálás 

Módosított hangok helyesírása 

Többszólamúság 

2-3 szólamú ritmusgyakorlatok 

Kétszólamú énekgyakorlatok 

Barokk táncok ének + hangszerkísérettel 

Rögtönzés 

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása 

Hiányos dallam kiegészítése 

Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása 

Adott dallamhoz ritmuskíséret 

Rögtönzés szövegre is 

Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése 

Előtagra utótag rögtönzése ( a-av ) 

Zenehallgatás 

A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban 

Mozgás, gesztus a zenében 

Népdalok népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok 

Műzenei táncok ( pl. menüett ) megismerése 

A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése 

Zenekari hangzás megfigyelése 

Többszólamú művek szólammozgásainak követése (pl. párhuzamos mozgás, ellenmozgás) 

 

 

Minimális követelmény 

20 dal éneklése szöveggel és szolmizálva (népdal és műzenei szemelvény). 

A tanult anyagnál könnyebb ismeretlen dallamok visszaéneklése szolmizálva 

Könnyebb ismeretlen dallamok memorizálása, lejegyzése. 

Dúr és moll hangsorok 3 #, 1b-ig, hangnemek megállapítása. 

A tanult ritmikai elemek felismerése kottaképről, hallás után, alkalmazása írásban, olvasásban. 

A tanult hangközök, dúr és moll hármashangzat hallás utáni felismerése. 

Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek ismerete. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa II. kötet 

Kiegészítő anyag 

Kodály: 333 olvasógyakorlat Kodály: Ötfokú zene, Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok,  

Győrffy István: Dallamírási feladatok, Sulyok Gizella: Pilletánc I-II. 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok, Kodály: Válogatott bicíniumok  

J.Irsai Vera: Szolfézs példatár I. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások 

Szemelvények Bartók, Kodály, Bárdos kórusműveiből 

Szemelvények Bartók: Mikrokozmosz és Gyermekeknek c. műveiből 

Barokk táncok 

Mesealakok a zenében 
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3. évfolyam 

 

Elméletiismeretek 

Dúr és moll hangsorok 4 #, 4 b-ig. Kvintoszlop 

Modális hangsorok:  dór, fríg, mixolid 

Új hangköz: kis, és nagyszeptim, hangközfordítás 

Dúr és moll hármashangzatok megfordításai 

Fő hangok (tonika, domináns, subdomináns), fő hármashangzatok, domináns-szeptim  

Vezetőhang dúrban és mollban 

Tá, di, ri, (fi, szi) intonálása, helyesírása 

Periódus felépítése – előtag-utótag  (nyitás-zárás) 

Tercmenet, kürtmenet, szekvencia, funkciós basszus, da Capo 

Ritmusszűkítés – bővítés 

Dominánsszeptim dúrban és mollban 

Maggiore-minore 

Kis kéttagú-, háromtagú forma,. Rondó forma 

Moduláció megfigyelése 

Ritmus 

6/8-os ütem. 

Kis nyújtott, kis éles ritmus. 

Nyolcad triola. 

Nyújtott és szinkópa ritmusok további variálása. 

A 3/8, 6/8 és átkötések.. 

Nyolcad és tizenhatod felütés. 

Hallásképzés 

Hangközök, hármashangzatok és megfordításaik felismerése, intonálása. 

Tercmenet, kürtmenet, szekvencia, funkciós basszus felismerése, intonálása, rögtönzése. 

Periódus kiegészítése. 

Azonos alapú dúr és moll. 

Zeneirodalmi ismeretek 

Népzene – műzene kapcsolata – zenehallgatás 

Reneszánsz táncok – hangszeres játék, zenehallgatás 

A klasszikus zene alapjai – periódus funkciós zene 

Zenehallgatás 

Magyar és más népek táncai a műzenében. 

Barokk és klasszikus táncok. 

Dinamika a barokk korban. 

A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

A tanult formák, dallami elemek megfigyeltetése hallás után. 

Többszólamúság 

2 szólamú idegen népdalok 

2-3 szólamú egyszerű reneszánsz kórusművek éneklése. 

Minimális követelmény 

15 népdal és műzenei szemelvény a funkciós népzene és reneszánsz tánczene köréből. 

Egyszerű, 4-8 ütem terjedelmű dallam lejegyzése 6-8 meghallgatás után.. 

Hangsorok 4 #, 4 b-ig, hangnemek megállapítása, kottaolvasás szolmizálva és ábécés névvel. 

A tanult ritmikai elemek felismerése kottaképről és hallás után, alkalmazása írásban és olvasásban. 

Tercmenet, kvintmenet, szekvencia felismerése és improvizálása. 

A tanult hangközök és hármashangzatok hallás utáni felismerése. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa III. kötet 

 

Kiegészítő anyag 

Zenei olvasókönyv, Szőnyi: Zenei írás-olvasás, Forrai katalin: Európai gyermekdalok, Kodály: Ötfokú 

zene I-II. Kodály: Válogatott bicíniumok, Kodály: Énekeljünk tisztán  
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Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlatok, Szőnyi: Bicíniumok, Bárdos: Hetven kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I-II.  Komjáthyné: Zongoraiskola II., Péter József: 165 kánon 

Győrffi István: Dallamírási feladatok, J.Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Magyar és más népek táncai a műzenében 

Balett részletek (nemzeti karakter-táncok: mazurka, csárdás stb.) 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből (dalok, opera- és szimfónia részletek) 

 

4. évfolyam 

Elméleti ismeretek 

Dúrok és mollok 6 #, 6 b-ig. 

Kvintoszlop 

Modális hangsorok: dór, fríg, mixolid, líd 

Dunántúli pentaton 

Valamennyi hangköz oktávon belül, bővített kvárt – szűkített kvint 

Dúr-, moll- és szűkített hármashangzat és megfordításai 

Domináns szeptim dúrban és mollban oldva 

A bécsi klasszikus stílus jellemzői: 

Funkciós zene 

Periodizálás 

2 és 3 tagú forma 

periódus szűkítése -  bővítése 

rondó-forma 

trió forma 

szonáta forma 

moduláció a domináns hangnembe 

kromatika, orgonapont, imitáció, késleltetés 

zenei szakkifejezések 

Ritmus 

6/8 elmélyítése 

Átkötés, pontozás gyakorlása 

Harminckettedek 

Rövid- és hosszú előke 

5/8-os ütem  

Aszimmetrikus ritmusok 

Hallásképzés, funkciós hallás erősítése 

Funkciós basszus – megfigyelése, intonálása, szerkesztése, rögtönzése 

Zárlatok: fél-, és egész-zárlat, álzárlat 

Alteráció – szűkített és bővített hangközök intonálása 

Kromatika megfigyelése, éneklése 

Hármashangzatok ( dúr-moll-szűkített-bővített )és fordításaik felismerése, intonálása. 

Kánonok éneklése 

Íráskészség fejlesztése 

Kétszólamú tonális hangközmenet lejegyzése és elemzése. 

Hangközök és akkordok felismerése és felépítése adott hangra (tonális kereten kívül). 

Bécsi klasszikus periódus hallás utáni lejegyzése egyszerű funkciós basszussal. 

Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

Olvasási készség fejlesztése 

Egyre több lapról olvasási feladat – abszolút névvel is. 

Műdalok, műzenei szemelvények olvasása zongorakísérettel. 

Funkciós kísérőszólamok éneklése adott dallamhoz szolmizálva és abc-s nevekkel is. 

Zenehallgatás 

Bécsi klasszikus szonáta, szimfónia, versenymű részletek meghallgatása. 

Hangszín, hangszerelés. 

A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének megfigyeltetése. 
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Két és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok, rondó, variáció és szonáta forma. 

A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, műfajainak megfigyeltetése. 

A romantika, és a XX.százag kiofejezési eszközeinek és hahngzásának megfigyeltetése. 

A homofón és polifón szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

Rögtönzés 

Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokon. 

Osztinátók kitalálása. 

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel( pl. szekvencia, 

késleltetés, kromatika, hangzatfelbontás ). 

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban és mollban is. 

Minimális követelmény 

10 bécsi klasszikus dallam szép éneklése, helyes frazeálással emlékezetből. 

Klasszikus kis formák elemzése. 

Néhány magyar népdal és Kodály bicínium éneklése. 

Kvintoszlop 6 #, 6 b-ig. 

Funkciós fő hangok és fő hármashangzatok, és domináns szeptim dúrban és mollban. 

Ismerje a négyféle hármashangzatot, és azok fordításait. Tudja ezeket énekelni szolmizálva,  

és adott hangnemben abc-vel. 

Periódus terjedelmű, egyszerű kétszólamú dallam lejegyzése funkciójelző basszus hangokkal. 

Könnyű periódusnyi dallam lapról olvasása ábécés névvel is, és memorizálása hallás vagy kottakép 

alapján. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa IV. kötet 

Kiegészítő anyag  

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből ) Zenei olvasókönyv,  

Énekeljünk, muzsikáljunk, Virágos népdalgyűjtemények kötetei 

Nógrádi: Zenediktálás, Győrffy István: Dallamírási feladatok,  

Tegzes: Hétfokú olvasógyakorlat, Mozart: 30 kánon, Péter József: 165 kánon 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel),  

az opera megismeréséhez. 

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók: Mikrokozmosz sorozatából. (asszimmetria) 

 

5. évfolyam 

Elméleti ismeretek 

Dúrok és mollok 6 #. 6 b-ig 

Líd hangsor 

Bővített hármashangzat, mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat 

Asszimmetrikus ütem (bolgár ritmus) 

Asszimmetrikus periódusok  

Augmentálás-diminuálás 

Alterált fordulatok gyakorlása 

Alterációk díszítő, vagy hangnemi szerepe  

Kamarazene 

Szimfónia 

Opera – oratórium 

Szonáta 

Ária 

Zenei szakkifejezések az anyaghoz kapcsolódóan 

Partitúra 

Zenetörténeti korszakok: évszázad, szerzők, művek, műfajok 
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Betekintés a romantikába 

 

Ritmus 

Egyszerű bolgár ritmusok 

Harmincketted 

Tizenhatod triola 

Nyolcad szinkópa 

Szinkópalánc 

Hallásképzés 

Funkciós hallás elmélyítése 

Moduláció felismerése, és alkalmazása 

Zárlatok megfigyelése, intonálása 

A szűkített szeptim hangköz 

Nóna és decima hangközök ismerete. 

Írás, olvasás 

Az eddig tanult népdalkincs bővítése. 

Lapról olvasás nehezebb ritmusokkal, kromatikával, egyszerű modulációval. 

Klasszikus kétszólamú periódus lejegyzése mozgékonyabb basszussal, a felső szólamban  

egy-egy alterált hanggal (fi, szi, di, ri) 

Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből. 

Hangközök és hangzatok hallás utáni megfigyelése és felépítése adott hangra, írásban is. 

Tonális hangközmenet lejegyzése és elemzése 

Rögtönzés 

Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése. 

Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása. 

Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

Többszólamúság 

Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból. 

Zenehallgatás 

Bécsi klasszikus kamarazene, szonáta, versenymű 

Romantikus dalok és kis formák (pl. Schubert táncok vagy Schumann karakterdarabok). 

A programzene eszközeinek felismerése, hangulati elemek előtérbe kerülése. 

Zenekari hangzás, hangszerek, hangszínek megjelenése. 

A programzene.  (a témák, és a társművészetek megjelenítése a zenében. ) 

Új zenei hangzásvilág, harmóniák megjelenése a XX. századi zenében. 

A tonalitás felbomlása. 

Minimális követelmény 

15 bécsi klasszikus és romantikus dallam stílusos éneklése szöveggel, kotta nélkül. 

Kvintoszlop 6 #, 6 b-ig. 

Hármashangzatok és fordításaik, domináns-szeptim akkord elhelyezése 3#-3b-ig. 

A tanult hangközök felismerése. 

Egyszerű hangközmenet, és egyszerű periódusnyi kétszólamú dallam lejegyzése hallás után. 

Egyszerű műzenei formák (kis két- és háromtagú, da Capo-s forma) felismerése hallás után. 

Tudjon felsorolni a megismert zenei korból zeneszerzőket, műveket. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa V. kötet 

Kiegészítő anyag 

Dobszay: A hangok világa IV., Agócsy L.: Zenei olvasókönyv, Énekeljünk, muzsikáljunk, Győrffy 

István: Dallamírási feladatok, Nógrádi: Zenediktálás,  

Kodály: Válogatott bicíniumok, Virágos népdalgyűjtemények kötetei 

Ádám Jenő: A dal mesterei köteteiből válogatva, Péter József: 165 kánon 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet, Frank O.: Hangzó zeneelmélet 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemzése. 

Válogatás romantikus dalokból, dalciklusokból. Schubert: Erlköhnig, Die schöne Müllerin 
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Programzene megfigyeltetése – Pl. Vivaldi: A négy évszak, Berlioz: Fantasztikus szimfónia. Liszt F.: 

Les Preludes, Mazeppa Beethoven: VI. Pastoral szimfónia,  

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei - részletek 

Romantikus opera részletek. 

XX. századi művek hangzásvilága Britten, Carl Orff, Kodály népdalfeldolgozások alapján. 

 

6. évfolyam 

Zeneirodalmi ismeretek 

Az egymást követő zenetörténeti korok áttekintése, összefoglalás 

A reneszánsz és barokk zene néhány jellegzetessége (szerzők, műfajok) 

Betekintés a XX. század zenéjébe néhány jellegzetes művön keresztül 

A barokk versenymű 

A barokk, variáció – passacaglia 

Szvit – tételei 

Opera, recitativo, kantáta, ária 

Korál 

Fuga 

Imitáció – tonális- és reális válasz 

Elméleti ismeretek 

Dúrok és mollok 7 #, 7 b-ig. 

Valamennyi tiszta-, kis és nagy hangköz 

Bővített szekund, kvart és kvint 

Szűkített kvart, kvint és szeptim 

Hármashangzatok és megfordításaik 

Dominánsszeptim és szűkített szeptim akkord 

Enharmónia. 

Zenei szakkifejezések az anyagnak megfelelően 

Hallás- és ritmusképzés 

Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

Elsősorban hallás utáni elemzés. 

Zenei írás, olvasás 

Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 

Memorizálás kottakép valamint hallás után. 

Rögtönzés 

Dallam- és ritmus kiegészítése. 

Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése. 

Dodekafon dallamok szerkesztése. 

XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren. 

Zenehallgatás 

A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, felismerése. 

A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése. 

A barokk zenekar hangszerei. Continuo. 

A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése. 

Barokk táncok a zenében. Szvit. 

Barokk variáció megfigyelése. 

A XX. század néhány magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar népzenei elemek 

megfigyelése. 

Stílusfelismerés. 

Minimális követelmény 

5 magyar népdal kotta nélkül. 

5 reneszánsz barokk vagy klasszikus dallam kotta nélkül zongorakísérettel. 

Néhány XX. Századi könnyű szemelvény előadása ( Kodály, Bartók műveiből ) 

Írni, olvasni 5 #, 5 b-ig. 

Kvintkör 7 #, 7 b-ig. 

Egyszerű barokk és klasszikus periódus lapról éneklése, memorizálása, hallás után való lejegyzése. 
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Hangközök, hármashangzatok és fordításaik. 

Zenetörténeti korok, zeneszerzők, műformák alapvető ismerete. 

Stílusfelismerés. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa VI. kötet 

Kiegészítő anyag 

Szolfézs antológia, Szőnyi: Zenei írás-olvasás, Györffy: Dallamírási feladatok 

Agócsy: Énekeljünk, muzsikáljunk, Zenei olvasókönyv  

Kodály-Vargyas: Magyar népzene, Járdányi: Népdaltípusok, Forrai Miklós: Duettek I-II. 

Kodály: Gyermek- és nőikarok, Bartók:27 Egyneműkar  

Bartók: Gyeremekeknek sorozataiból válogatva 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Purcell, Bach, Händel művek. 

Szvit, korál, kantáta, passió, oratórium, versenymű és barokk opera részletek. 

Bartók: Concerto, Kodály: Psalmus Hungaricus, Igor Stravinszkij: Petruska,  

Debussy: A tenger 

 

„B” TAGOZAT 
 

3. évfolyam 

 

Célja: A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése. 

Anyaga megegyezik a 3. osztály „A” tagozatának anyagával, kiegészítve az alábbiakkal. 

 

Elméleti ismeretek 

Alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után. 

Hangszerkíséretes dalok éneklése. (tanári kísérettel) 

Kánonok éneklése. 

T-D-T, S-D-T kapcsolatok. 

Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

Eddig tanult hangközök gyakorlása, felismerése hallás után és kottaképről. 

Hangköz, hangzat felépítés. 

Kis és nagy szeptim oldással. 

Bővített kvart, szűkített, bővített kvint oldással. 

Domináns szeptim hangzat megfigyelése, oldása. 

Periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás-zárás. 

Kis kéttagú-, háromtagú forma, triós forma. 

Hallás- és ritmusfejlesztés 

Dúrok, mollok, vezetőhang 4# 4b-ig. 

Azonos alapú dúr és moll. 

Hangnemi kitérés, moduláció. 

A mazurka és a siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése.  

Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

Hangközök fordításai. 

Kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és egyéni hangszerjátékkal. 

Zenei íráskészség fejlesztés 

Könnyű hangközmenetek. 

Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után. 6/8-ban is.. 

Hármashangzatok, fordításaik. 

Hangközmenetek lejegyzése hallás után. 

Könnyű népdal lejegyzése hallás után. 

Helyes kétszólamú kottaírás. 

Rögtönzés 

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A-Av, A-B). 
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Periódushoz egy-egy kísérőhang hozzáéneklése. 

Követelmény 

10 dallam, kánon, dal más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus korból. 

Stílusos, muzikális előadás. 

6/8-os ütemben olvasás, 4-8 ütemű dallam lejegyzése, memorizálása. 

Magyar népdalok lejegyzése hallás után. 

Hangközök felismerése prímtől oktávig. 

Bővített kvart, szűkített kvint felépítése. 

Dúr, moll szűkített, bővített hármashangzatok ismerete. 

Funkciók, periódus, kis formák felépítése. 

Dalok, dallamfordulatok éneklése kottából szolmizálva, ábécés nevekkel. 

Tankönyv   

Megegyezik a 3. „A” tagozaton használt anyaggal. 

 

4. évfolyam 

Célja: Zenei pályára készülő tanulók emeltszintű felkészítése. 

A tanítás anyaga megegyezik a 4. osztály „A” tagozat anyagával, kiegészítve a következőkkel 

Elméleti ismeretek 

Dúrok és mollok és az összes modális hangsor 6#, 6b-ig. 

A dúr és az összhangzatos moll fokaira épített hármashangzatok szolmizálva és abszolút névvel 

éneklése. 

Többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

Modális hangsorok felismerése, lejegyzése, szerkesztése. 

Maggiore-minore kapcsolat. 

Zárlatok: fél-zárlat, egész-zárlat, álzárlat. 

Triós forma, rondó, szonátaforma megismerése könnyű szonatinákon. 

Hallásfejlesztés 

Modális hangsorok felismerése, intonálása. 

A belsőhallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése. 

Zenei íráskészség fejlesztése 

Mint a 4. osztály „A” tagozatán, csak nehezebb példákon 

6/8 helyesírása. 

Hangközmenetek lejegyzése hallás után. 

Sok lapról olvasás 

Könnyű ismeretlen bécsi klasszikus periódusok, népdalok olvasása 5 #, 5 b-ig rövid átnézés után. 

Többszólamúság 

Kánonok, 2-3 szólamú vokális művek, hangközmenetek megszólaltatása. 

Követelmény 

10 bécsi klasszikus dallam, 5 magyar népdal és két Kodály bicínium éneklése. 

Kvintoszlop 5 #, 5 b-ig. 

A tanult hangközök felismerése hallás utáni könnyű hangközmenet lejegyzése, elemzése. 

Funkciós főhangok és fő hármashangzatok ismerete. 

Hármashangzatok és megfordításaik, domináns szeptim-akkord felismerése hallás után. 

Könnyű, funkciós basszussal kísért kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése hallás után. 

Könnyű, alterációt nem tartalmazó dallam lapról éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 

Könnyű periódusnyi dallam memorizálása kottakép alapján. 

Tankönyvek 

Dobszay: A hangok világa IV. kötet 

Kiegészítő anyag:  

Énekeljünk, muzsikáljunk, Szőnyi: Zenei írás-olvasás, Zenediktálás, Zenei olvasókönyv, 

Klasszikus variációk, Beethoven: Bagatellek, Könnyű szonatinák, Régi táncok gyermekeknek,  

Mozart: Hegedű-, zongora szonatinák,  Ádám Jenő: A dal mesterei megfelelő példái 

 

5. évfolyam 

A tanítás anyaga megegyezik az 5. osztály „A”tagozat anyagával, kiegészítve következőkkel. 
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Elméleti ismeretek 

Dúrok, mollok, modális hangsorok 7 #, 7 b-ig. 

Tájékozódás fokszám szerint is. 

Fő hangok, fő hármasok az egyes hangnemekben. 

Rendhagyó periódusok. 

Modális hangsorok 5# 5b-ig. 

Szonátaforma alaposabb ismerete. 

A fá, mint a domináns basszushang. (V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám tudatosítása 

nélkül.) 

 

Ritmus 

6/8, 3/8, bonyolultabb ritmusok, átkötések, aszimmetrikus ritmusok. 

Hallás 

Az összes modális hangsor felismerése, intonálása. 

Az összes hangköz (nóna, decima is) felismerése, intonálása szolmizálva és abécésnevekkel. 

Szűkített hármashangzat fordításai. Oldás dúrban és mollban. 

Szűkített szeptimhangzat felépítése oldással. 

Domináns moduláció felismerése. 

Zenei írás 

Nehezebb ritmusú, alterált hangokkal díszített egyszólamú klasszikus periódus. 

Mozgékonyabb kétszólamú periódus, a második félévben könnyű domináns irányú modulációval 

(szolmizációváltás nélkül) 

Tonális hangközmenet 

Könnyű, rövid tonális akkordmenet lejegyzése. 

Modális hangsorok, hangközök, akkordok felépítése adott hangra. 

Olvasás 

Sok lapról olvasás. Moduláló periódusok éneklése kottából, szolmizálva és ábécés nevekkel. 

Transzponálás szóban, hangszeren. 

Részletek éneklése Bartók: Mikrokozmosz c. művéből. 

Többszólamúság 

Az anyagnak megfelelően, kiegészítve kánonokkal, egyszerűbb kórusokkal, ének, és zongora 

feladatokkal.  

Klasszikus és romantikus duettek éneklése. 

Rögtönzés 

Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

Zenehallgatás 

Variációk, variációs tételek későbbi korokból is. 

Kamarazenei együttesek megismerése: duó. trió, kvartett, kvintett. 

Követelmény 

10 bécsi klasszikus és romantikus dallam szöveges előadása, és éneklése szolmizálva. 

Kvintkör 7# 7b-ig. 

Hármashangzatok és fordításaik, tanult négyeshangzatok felismerése és kottázása 5 #, 5 b-ig. 

Hangközök - tiszta prímtől decimáig - felismerése hallás után és kottázása.. 

Hangközmenet lejegyzése és elemzése hallás után. 

Alterációt tartalmazó hangközmenet lejegyzése. 

Egyszerű hangzatmenet lejegyzése. 

Klasszikus periódus lejegyzése hallás után – változatos alsó szólammal.  

Lapról éneklés 4 #, 4 b-ig szolmizálva ábécés névvel – zeneileg megformálva. 

Periódusnyi dallam memorizálása hallás után vagy kottáról, adott előtaghoz utótag improvizálása. 

Funkcióváltozások felismerése hallás után. 

Zenei kis formák hallás utáni felismerése. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa V. kötet Agócsy: Zenei olvasókönyv, Énekeljünk muzsikáljunk 

Simonné-Szigetiné: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 1-2-3. kötet 
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Kiegészítő anyag 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok, Péter József: 165 kánon 

Frank O.: Alapfokú zeneelmélet, Hangzó zeneelmélet 

Németh_Nógrádi_Puster: Szolfézs antológia, Győrffy: Dallamírási feladatok 

Dobszay: A hangok világa IV., Énekeljünk, muzsikáljunk, Szőnyi: Zenei írás-olvasás, 

Ádám Jenő: A dal mesteri, Zenediktálás, Klasszikus variációk, Régi táncok gyermekeknek, Könnyű 

szonatinák megfelelő példái. 

 

6. évfolyam 

Az osztály feladata felkészíteni a növendékeket a zeneművészeti szakközépiskolák felvételi vizsgáira. 

A tanítás anyaga a 6. osztály „A” tagozat anyagán túl a mindenkori felvételi követelményeknek 

megfelelően. Ehhez elengedhetetlen a felvetéli vizsgák rendszeres figyelemmel kísérése. 

Elméleti ismeretek 

Az eddig tanultak elmélyítése, gyakorlása, gyors tájékozódás. 

Hallásképzés 

Az eddig tanultak anyagát összefoglaló sokoldalú, változatos feladatok a magyar népdal és a bécsi 

klasszicizmus világából. 

Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, hangszeres művek, szemelvények. 

Moduláló periódusok szolmizáció váltással. 

Klasszikus periódus és barokk dallam gyors memorizálása. 

Adott dallam különböző módon történő felismerése. 

Intenzív hangközhallás. 

Hangzatok, és oldásaik. 

Zenei írásképzés 

Periódus-terjedelmű egyszólamú klasszikus vagy barokk dallam alterációval, nehezebb ritmussal. 

Kétszólamú bécsi klasszikus periódus leírása domináns vagy párhuzamos irányú modulációval. 

Hangközmenet lejegyzése és elemzése tonális keretben, esetleg domináns irányú modulációval. 

Tonális akkordmenet lejegyzése és elemzése alterált hangokkal. 

Hangközök, hangzatok felépítése adott hangra. 

Bármely modális hangsor felépítése adott hangra. 

Olvasás 

8-16 ütemnyi egyszólamú, modulációt tartalmazó barokk vagy bécsi klasszikus dallam lapról éneklése 

szolmizálva, és abszolút névvel. 

Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése hangszeres kísérettel. 

Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása. 

Rögtönzés 

Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése. 

Dallamhoz basszus rögtönzése. 

Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása az elsajátított klasszikus fordulatokkal. 

Zenei elemzőképesség fejlesztése 

Tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

Hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

Stílusjegyek felismerése. 

Minimális követelmény 

10 periódusnyi terjedelmű barokk és klasszikus dallam éneklése szolmizálva és szöveggel. 

10 népdal szöveggel 

5 db XX. Századi szemelvény előadása 

Kvintkör, hangsorok 7 #, 7 b-ig 

Modális hangsorok 4 #, 4 b-ig. 

Hangközök, hármashangzatok és megfordításaik, valamint a tanult négyeshangzatok felismerése hallás 

után, éneklése ábécés névvel, kottázása. 

Hangközmenet, lejegyzése és elemzése hallás után (alterációt és könnyű hangnemi kitérést is 

tartalmazhat). 

Klasszikus kétszólamú periódus lejegyzése hallás után, mely alterációt és modulációt is tartalmazhat. 
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Lapról éneklés és memorizálás a fentieknek megfelelően. 

Periódus előtagjához utótag, funkciós dallamhoz basszus improvizálása. 

Egyszerű műzenei formák ismerete és felismerése hallás után. 

Magyar népdalok stílusjegyei. 

Tankönyv 

Dobszay: A hangok világa VI. kötet, Agócsy: Zenei olvasókönyv, Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné-Szigetiné: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 1-2-3. kötet 

Kiegészítő anyag 

Klasszikus kánonok, Szolfézs antológia, Bach példatár I. 

Ádám Jenő: A dal mesteri, Szőnyi: Zenei írás-olvasás, Győrffy: Dallamírási feladatok 

Zenediktálás, Szolfézs középfok I-II-III. kötet megfelelő példái. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

Ritmus 

Ritmuselemek a harminckettedektől az egész kottáig. 

Összetett ritmusok: éles ritmus, nyújtott ritmus, szinkópa és ezek kicsinyített formái is. 

Metrum 

2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2-es ütemek, egyszerűbb aszimmetrikus metrumok. 

Hallás 
Tiszta, kis és nagy hangközök, bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített 

szeptim hangköz. 

Négyféle hármashangzat és megfordításai, dominánsszeptim-hangzat. 

Három-féle moll, modális hangsorok. 

Abszolút rendszer 

dúrok, mollok , vezetőhang  7 # és 7 b-ig. 

Funkciós fő hangok és akkordok. 

Hangnemi kitérés és moduláció. 

Zenei írás-olvasás 

Rövid szótagszámú magyar népdal lejegyzése szöveggel. 

Könnyű műzenei periódus lejegyzése funkciósbasszussal. 

A fentieknek megfelelő dallam lapról éneklése. 

További ismeretek 

A magyar népzene stílusjegyei, periódus, kis formák, triós forma, szonátaforma, rondó forma. 

Zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok, gyakori zenei kifejezések. 

Zenei anyag 

20 magyar népdal kotta nélkül  

20 műzenei szemelvény (10 kotta nélkül) énekes vagy hangszeres előadásban a középkortól a XX. 

Századig. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma - „A” tagozat 

Írásbeli vizsga 

A) Feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre, 

hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan 

 

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 
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Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmaz, a felső 

szólamban könnyebb alteráció előfordulhat. 

A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és néhány 

„támpont”–hang. Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

 

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű 

kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés 

szempontjai: hangnem, formamegállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése 

illetve felsorolása. A művet a tanár zongoránbemutathatja. 

 

B) feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre, 

hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan 

 

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–10–es 

szótagszámú, tempo giusto, izometrikus. 

A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott 

a mű kottaképe. 

A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az elemzés szempontjai: hangnem, 

formamegállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A művet a 

tanár zongoránbemutathatja. 

Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó 

– tudjon előadni öt népdalt, 

– ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret 

nem kötelező), 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a tanulónak 

kell gondoskodnia. 

 

A vizsga tartalma - „B”– tagozat  
(„B”–tagozaton a vizsga mindkét része kötelező.) 

 

Írásbeli vizsga 

1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 

megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, elnevezéssel 

együtt. A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 

2. Hangzatlejegyzés 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt 

A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán hatszor hangozhat 

el. 

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal 

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat. 

A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 
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Szóbeli vizsga 

1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és hangnévvel. Az 

idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat. 

2. Memoriter anyag: 

A vizsgázó 

– tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit, 

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság 

kérdéseket tehet fel 

a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése. 

– Dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása. 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

Továbbképző évfolyamok 

„A”– tagozat 

 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén keresztül a 

kora barokkig. 

– A középkor világi zenéje. 

– A reneszánsz zene fénykora. 

– Az opera keletkezése. 

– A két– (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés. 

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők). 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal. 

– Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése. 

– Az imitáció, a reális és tonális válasz. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása. 

– A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése. 

– Modális dallamok transzformálása. 

– A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése. 

– Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima. 
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– A modális hangsorok megismerése, a jellegzetes hangközök kiemelése. 

– Modális fordulatok megfigyelése, éneklése. 

– Plagális zárlatok megszólaltatása. 

– Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása emlékezetből. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése. 

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

Zenei szakkifejezések 

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál, korál, zsoltár. 

– A gregorián mise állandó részei. 

– Recitatívó, ária, continuo. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből. 

Gregorián ének, trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből. 

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek. 

(Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L. 

Marenzio és más szerzők művei). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum 

Lassus: 24 kétszólamú motetta 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

A középkor világi zenéje. 

A mise állandó részeinek megfigyelése. 

A korabarokk opera, C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, és más szerzők 

művei. 

Reneszánsz hangszerek hangzásának megismerése. 

Követelmény 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet Kodály 

Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy– vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 
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Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek alapján. 

 

8. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. 

– A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– A barokk hangszeres műfajok áttekintése. 

– A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia). 

– Az oratórium. 

– Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása énekléssel, 

memorizálással. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról. 

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.). 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése. 

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz. 

– Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– Kánonok. 

– Többszólamú énekgyakorlatok. 

– Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk homofon és 

polifon műrészletek lejegyzése. 

 

Rögtönzés 

– Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése. 

Zenehallgatás 

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai fordulatok– 

műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez. 

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése. 

– Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelé 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Barokk táncok, a szvit tételei. 

– Variációk: chaconne, folia, passacaglia. 

– Concertálás, concerto grosso, continuo. 

– Korál. 

– Mise, oratórium, kantáta, opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
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Ajánlott tananyag 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

C. V. Palisca: Barokk zene. 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. 

J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 

Győrffy István: Korál elemzések 

Nógrádi László–Papp Károlyné–Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

A zenehallgatási anyag partitúrái 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, F. Couperin, J. Ph. 

Rameau (hangszeres művek), A. Corelli (pl. La folia), A. Vivaldi (Négy évszak), A. Scarlatti, (dalok), 

D. Scarlatti (hangszeres) műveiből énekes megszólaltatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból (pl. 

Júdás Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái: Vízizene) 

J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, versenyművek 

invenciók, fúga, szvittételek témái. (Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–

moll zongoraverseny, a–moll hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a 

Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–moll preludium és fúga, h–moll szvit). 

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal előadni 

(pl. Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez. 

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek alapján. 

 

9. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 
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– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése. 

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok, 

kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak összefoglaló 

ismétlése. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek 

éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–váltással. 

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni felismerés 

gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés. 

– Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint). 

– Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext). 

– A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. 

– Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is. 

– Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű megszólaltatása – 

énekléssel, elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és lehetőség szerint zongorával is. 

– Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek megszólaltatása 

hangszeres és énekes előadásban. (tanári közreműködéssel). 

– A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és kottaképi 

megfigyelése, éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is). 

– A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására. 

– Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás különböző 

lehetőségeivel (pl. keretes írás). 

– Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport 

képességétől függően). 

– A romantikus műfajok jellemzői. 

– Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján (szimfonikus 

költemény, rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok jellegzetességei) 

Rögtönzés: 

– Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése. 

– Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése. 

– Hiányos dallamok kiegészítése. 

– Dallamhoz kíséret szerkesztése. 

Zenehallgatás 

– Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása. 

– A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után is. 

– A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után. 

– Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar. 

– Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben. 

– Az új zenei formák megfigyelése hallás után. 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Zárlattípusok. 

– Előlegezés, késleltetés. 

– Álzárlatok. 

– Lebegő tonalitás. 
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– Dalciklus. 

– Szimfonikus költemény. 

– Rapszódia. 

– Programzene. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

Ajánlott tananyag: 

Bécsi klasszikus vokális, hangszeres, szimfonikus művek, drámai műfajok, dalok, változatos 

feldolgozása. 

Válogatás romantikus vokális, hangszeres és szimfonikus művekből (dalok, duettek, hangszerszólók, 

kamaraművek, versenyművek, szimfónia, szimfonikus költemény, opera és oratorikus művek). 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése 

Frank Oszkár: Chopin 

Frank Oszkár: Liszt 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák), 

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek), 

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc (zongoraversenyek, 

rapszódiák, szimfonikus költemények), 

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek), 

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány), B. Smetana (Moldva), 

A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till Eulenspiegel). 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek alapján. 
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10. évfolyam  

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő 

zeneszerző alkotásával. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi 

hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira és 

Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. 

– A tonalitás fogalmának változásai. 

– A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése. 

– Bitonalitás, politonalitás. 

– Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport képességei 

szerint). 

– Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának elsajátítása. 

– Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma. 

– Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel. 

– Az aranymetszés megfigyelése. 

– Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy memorizálás 

alapján). 

– A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. századi 

művek megszólaltatásához. 

Rögtönzés 

– A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával. 

– Reihe, hangfürtök komponálása. 

– Skála modellek szerkesztése. 

Zenehallgatás 

– A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése. 

– A XX. századi zene partitúráinak megismerése. 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás, 

– Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek. 

– Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör. 

– Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön. 

– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

Ajánlott tananyag 

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle 

irányzatainak zenéjéből; az impresszionizmus: C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, a folkloristák: 

Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, az expresszionizmus és a dodekafónia: A. 

Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith, Sz. Prokofjev, 

I. Sztravinszkij, B. Britten, valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek 

műveiből. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 
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Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Nógrádi László–Papp Károlyné–Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

M. de Falla: Háromszögletű kalap, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, Páva variációk, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára 

Kórusművek (pl. Tavasz), Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, 

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története 

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások, 

A. Schönberg: Egy varsói menekült. 

Gershwin, Bernstein, Kurtág, Ligeti stb. művei. 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), kórusműveiből, 

énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből.  

Ismerje az impresszionizmus, a folklórizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat.  

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni.  

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához.  

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján. 

A „B” tagozaton a 6. évfolyam után a tanulók jellemzően zeneművészeti szakközépiskolában 

folyatatják tanulmányaikat. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után („A” tagozat) 

- Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és –képleteket. 

- Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, 

átmenőhang– késleltetés stb.) 

- Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– előjegyzésig. 



10

1  

- Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

– a kvintkört, 

– a hétfokú hangsorokat. 

Ismerje 

– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort, 

– a modellskálákat. 

– a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 

– a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

– a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján. 

– a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 

Ismerje 

– a tonalitás felbomlásának elvét, 

– a bi– és a politonalitást, 

– a Reihe–t. 

Tudja 

– a dodekafónia, 

– az aranymetszés, 

– a cluster fogalmát. 

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

Tudjon hallás után lejegyezni 

– könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

– könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

– lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Az általános követelményeken túl rendelkezzék a tanuló 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–készség 

szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában 

önállóan, tudatosan alkalmazni. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga időtartama 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga  („A” tagozat) 

1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus 

hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, 

a metrum és a kezdőhang. 

Az idézet nyolcszor hangozhat el. 

2 Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra 

jellemző jegyek ismertetése. 
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Szóbeli vizsga („A” tagozat) 

1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 

idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól a XX. 

századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta 

nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása. 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

- Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó.  

- Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek. 

- Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 

- A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei 

szakkönyv. 

Értékelés, beszámolás 

A tanár évente több alkalommal írásbeli munka alapján is (felmérés) meggyőződhet a tanulók 

tudásszintjéről. 

A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. 

Szerepeljen benne a feladatsor, mind a készségszintek mérésére, mind az elméleti tudás 

számonkérésére. 

Az év végén a felmérést az utolsó órák egyikén – vagy kisebb részletekben több órán – írják meg a 

tanulók. 

Év végén  „A” tagozaton az összefoglaló beszámoló órán, „B” tagozaton a vizsgán nyújtott 

teljesítménye alapján kapja meg az éves érdemjegyét a növendék. 

 

Előképző 1. és 2. évfolyam 

A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával. 

 

1.2. 3/A évfolyam 

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

A tanult ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek beszámoltatása írásban. 

4. évfolyam 

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

A tanult anyag ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek beszámoltatása írásban. 

A műzenei szemelvények elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

Klasszikus kisforma elemzése egyéni munkával, tanári irányítással. 

 

5. és 6. évfolyam 

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 
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A tanult ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek beszámoltatása írásban. 

A műzenei szemelvények elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

Klasszikus kisforma elemzése egyéni munkával, tanári irányítással. 

Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 

3/B, 4/B, 5/B, 6/B évfolyam 

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

A műzenei szemelvények ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek beszámoltatása írásban. 

A memoriter anyag egyéni bemutatása. 

 

ZENEISMERET ÉS KAMARAZENE TANSZAK - ZENEISMERET 

 

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. 

A szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyagára épülő 

elméleti tanulmányok folytatása. 

 

Feladata 

Az eddig tanult zenei ismeretek elmélyítése, további bővítése, a zenei műveltség gazdagítása. 

Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása. 

Zenetörténeti tájékozottság. 

A zeneművek értelmezése, elemzése, új harmóniai és formatani ismeretekkel bővítve. 

Zeneelméleti alapismeretek kialakítása. 

A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A bécsi klasszikusok nagyobb lélegzetű formáinak megismerése. 

Betekintés a romantikus zeneirodalomba és a XX. század magyar zeneművészetébe. 

Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A zeneirodalom-zeneismeret megalapozása.  

Művek, jellegzetes témák, részletek éneklése, zenehallgatása zenetörténeti tájékoztatással. 

A zenei készségek fejlesztése a hallgatott és feldolgozott zenei anyg alapján. 

Az énekelt és meghallgatott zeneművek témáinak memorizálása kottakép illetve hallás alapján. 

A periódus külső és belső bővüléseinek megfigyelése. 

A funkciók váltakozásának megfigyelése és éneklése. 

Az eddigi funkciós tapasztalatok bővítések elmélyítése, alkalmazása. 

Kitérés, moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnemekben. 

Álzárlat. 

Zárlatok, jellegzetes harmóniai fordulatok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel. 

Szonátaforma megfigyelése. 

Rondóforma felépítése, epizód dallam felismerése. 

Szimfóniatételek. 

Tercrokonság. 

Hangszerek zenei együttesek megismerése. 

Zenei kifejezőeszközök. 

Műdalok, áriák éneklése tanári zongorakísérettel. 

Kánonok, két- és többszólamú vokális művek éneklése. 

Elméleti ismeretek, szakkifejezések 

Kvintkör 

Hangköz, hangzat. 

Hangnemi rokonság. 

Opusz. 
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Alteráció, vezetőhang. 

Szonáta, szimfónia. 

Attacca. Coda.  

Rondó, téma, epizód. 

Klasszikus opera, romantikus opera, nyitány, recitativo, ária, duett, tercett, …stb. 

Romantikus dal, dalciklus, Prozódia. 

Verbunkos zene. 

Szimfónikus költemény. 

Tercrokonság. 

Tempo- és előadási jelzések a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

Rögtönzés 

Dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban. 

Funkciójelző basszusok rögtönzése. 

Követelmény 

10-15 zenei téma emlékezetből 

Hangszeres tanulmányokra épülve művek és műfajok stílusos előadása. 

A tanult zenei korok időrendbe helyezése fontosabb évszámok megjelölésével, társművészeti 

alkotásokkal összekapcsolva. 

A tanult zenetörténeti korok stílusainak, műfajainak ismerete.(szimfónia, opera, versenymű,  

romantikus dal, szimfónikus költemény) 

A megismert zeneszerzők nevének pontos helyesírása. 

A bécsi klasszikus zeneszerzők munkássága és legfontosabb művei. 

Erkel Ferenc és Liszt Ferenc munkássága és legfontosabb művei. 

Ajánlott tankönyvek 

Dobszay: Hangok világa V. Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. (A bécsi klasszika) 4. (Romantika I.) 8. (A magyar zene századai) 

Agócsy: Énekeljünk, muzsikáljunk, Szolfézs középfok 

Simonné-Szigetiné: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 1-2-3. kötet 

Forrai: Ezer év kórusa, Öt évszázad kórusa, Duettek I-II. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz I-II. 

Balassa-Gál: Operakalauz 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Betekintés a gregorián és a reneszánsz zenébe. 

A barokk zene alaposabb ismerete. 

Ismerkedés a XX. század zenéjével – elsősorban a magyar szerzők műveivel. 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása. 

Barokk harmóniamenetek. 

A polifónia. 

Barokk műformák megismerése. 

Színpadi betétdalok, áriák. 

A barokk opera. 

Az oratórium. 

A szvit. 

A versenymű, és a barokk concerto. 

A preludium és a fúga. 

A modern zene néhány irányzata (folklorizmus, neoklasszicizmus) 

Akusztikus skála, egészhangú skála megfigyelése, éneklése. 

Néhány XX. századi mű éneklése. 

Többszólamúság 

Reneszánsz kórusművek, kánonok éneklése. 

Kantáta-részletek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is. 
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Elméleti ismeretek 

Az eddig tanult ismeretek összefoglalása. 

Hangközök, hangsorok 7# 7b-ig. 

Modális hangsorok, hangnemi rokonság, kvintkör. 

Akusztikus skála, egészhangú skála. 

Zenetörténeti korok stílusjegyei, és műfajai. 

Gregorián zene. 

Motetta, madrigál, mise. 

Versenymű, concerto, concerto grosso,  

Kantáta, oratórium, opera, passió. 

Szvit, és barokk tánctételek. 

Preludium, fúga. 

Cembalo, Fortepiano, continuo. 

Zenetörténeti korokban való tájékozódás. 

XX. századi zenekar hangszerei. 

Folklorizmus, Neoklasszicizmus. 

Tonalitás, bitonalitás, atonalitás, politonalitás. 

Aranymetszés. 

Tempo és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódva. 

Rögtönzés 

Dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban. 

Dallamokhoz funkciójelző kísérőszólam rögtönzése. 

XX. század néhány kompozíciós technikájának kipróbálása (Reihe, cluster) 

Követelmény 

10-10 zenei téma megszólaltatása emlékezetből énekkel, vagy hangszeren. 

Zenei stíluskorszakok főbb műfajainak felismerése, és jellemzőjük 

gregorián dallamok 

reneszánsz kórusművek (madrigál, motetta) 

barokk szvit 

preludium és fúga 

oratórium 

Ismertebb zeneszerzők megfelelő korba helyezése. 

Zenetörténeti korok időrendbe helyezése, társművészetekkel való összekapcsolása. 

Megismert zeneszerzők nevének helyesen történő írása, és műveik ismerete. 

A XX. század neoklasszikus, folklorista irányzatainak ismerete. (dodekafónia, atonalitás) 

Bartók Béla Concerto és Kodály Psalmus Hungaricus c. művének felismerése részletei alapján 

Ajánlott tankönyvek 

Dobszay: Hangok világa VI. kötet, Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Orfeusz hangzó zenetörténet 1.(Középkor) 2. (Barokk) 8.(A magyar zene századai) 

Agócsy: Szolfézs középfok, Énekeljünk, muzsikáljunk. 

Forrai: Ezerév kórusa, Öt évszázad kórusa 

Zenehallgatási anyag partiturái és szövegkönyve. 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

Ismerje a tanuló 

tanult metrumokat 

a tanult ritmuselemeket és képleteket, az egyszerűbb asszimmetrikus metrumokat. 

a dallamhangok szerepét (főhang, átmenőhang, váltóhang, késleltetés) 

hangközöket 

hangközfordítások elvét 

hármashangzatokat és fordításaikat 

dúr és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatokat 

fő- és mellékhármasokat 

dominánsszeptim- és szűkített szeptimhangzatot (4#,4b előjegyzésig) 

hangzatok fűzésének elveit, első lépéseit – (I-IV-V fok) 

kvintkört 
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a relatív és abszolút rendszerekben való tájékozódás 4#,4b előjegyzésig. 

öt és hétfokú hangsorokat 

hangnemi rokonságokat 

funkciókat 

az alterációk szerepét 

hangnemi kitérés, moduláció fogalmát 

az egészhangú skálát 

az akusztikus hangsort 

a tonalitás felbomlásának elvét 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit 

reneszánsz kórusművek és táncok 

barokk zene (concerto grosso, versenymű, szvit, preludium, fúga, oratórium, opera, kantáta) 

bécsi klasszikus zene (szonáta, szimfónia, versenymű, vonósnégyes, opera, dal, variáció) 

romantikus zene (dal, szimfónikus költemény, opera, karakterdarabok) 

XX. századi zene (folklorizmus, neoklasszicizmus) 

Bartók Béla és Kodály Zoltán munkássága 

kortárs zeneszerzők műveik  

A zenei ismeretek alkalmazása a zenehallgatási anyagban és a hangszeres darabokban. 

A zenei alapfogalmak értelmezése, a zenei szaknyelv ismerete és alkalmazása. 

A zenetörténeti korok időrendbe helyezése és összekapcsolása a társművészetekkel 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga időtartama 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Az alapvizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, 

formai ismeretekre vonatkozóan (4–5 kérdés) pld. 

– A hangnemi rokonságok felsorolása, 

– Hármashangzat–fordítások felismerése kottaképről, 

– Zárlatelemzés kottakép alapján, 

– Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének megjelölése 

W.A.Mozart : C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és átmenőhangok), L.v.Beethoven: Német 

tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: Szonatinagyűjtemény, Régi táncok gyermekeknek 

2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szimfónia ) 

felépítésének ismertetése. 

3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése korok szerint 

Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás köréből. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása 

Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel illetve 

hangszerkísérettel vagy többszólamú mű esetén éneklőtársakkal. Saját hangszerkíséret nem kötelező.) 

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap. 

A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és 

zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 
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A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 

helyesírás, 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló 

információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és 

szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

A szóbeli vizsga értékelése 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyag bővítése a zenei alapműveltség kialakításához. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint. 

– Az alapfokon szerzett ismeretek, készségek elmélyítése, bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés. 

Ismeretanyag– készségfejlesztés 

– A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással, 

irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással. 

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

1. témakör A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban 

– A modális hangsorok teljeskörű megismerése– éneklés, felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– Modális fordulatok kiemelése, éneklése. Megfigyelése zenehallgatásban. 

– Homofónia, polifónia, imitáció. Tonális, reális válasz. 

– Polifonikus etűdök éneklése. Homofón és könnyű imitációs részletek feldolgozása. 

– Kánonok éneklése. 

– Kánonokból partitura készítés, a harmóniai fordulatok megfigyelése. 

– Rövid ritmus– és dallamkánon szerkesztésének kipróbálása. 

– Korál feldolgozások többszólamú éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– A harmóniai fordulatok kiemelése, éneklése, megfigyelése. 

– A harmóniai elemzés alapjai: fokszámok, jelzések. Számozott basszus. 

– Hármashangzatok építése a dúr és moll hangsorok fokaira. 

– Mixturák éneklése. 

– A duett, tercett, kvartett megjelenése a drámai műfajokban. 

– Dramaturgiai szerepük, zenei megfogalmazásuk. 

– Egy–egy zenei kor stílusjegyeinek összefoglalása. 

– Rövid zenei részletek lejegyzése. 

2. témakör Táncok a zenében 

– Az előző években megismert táncok jellemzőinek átismétlése. 

– Az ismeretek bővítése újabb táncformák jellegzetességeivel. 
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– Olvasás, zenei írás, memorizálás elsősorban a barokk táncok köréből. 

– Ritmusok kiemelése, megszólaltatása (C.Debussy, M.Ravel, I.Sztravinszkij, Joplin műveiből). 

– A harmóniák szerepének megfigyelése. 

– Hangszerek, hangszercsoportok hangszínének megismerése. „Komoly zene” – „könnyű zene” – 

jazzművészet. 

– A meghallgatott zeneművek témáiból válogatva memorizálás, zenei írás (abszolút rendszerbe 

helyezés). 

– Stílusjegyek felismerése, megnevezése. Az anyaghoz kapcsolódó zenei kifejezések értelmezése. 

Kapcsolat a társművészetekkel 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése. 

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

Tananyag és irodalom 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

tartalmazza. 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei korokban. 

Tudjon énekléssel illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan 

megszólaltatni két szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy részletet, két 

duettet a barokk, bécsi klasszikus vagy romantika köréből. 

Ismerjen a meghallgatott művekből 5–10 jellegzetes témát. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit, tudja zenei korokba 

helyezni. 

Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek 

alkalmazásával. 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint. 

– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

Ismeretanyag– készségfejlesztés 

– A zenei műveltség bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással, 

irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással. 

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban I. 

A mise és requiem 

– Gregorián dallamok éneklése. A latin szövegek megismerése. 

– A zenei lejegyzés kialakulásának rövid összefoglalása. 

– A szolmizáció eredete. A többszólamúság kezdetei. 
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– A zenei anyagból válogatva: éneklés, memorizálás, lejegyzés. 

– A cantus firmus bemutatása. A zenei szerkesztési módok ismertetése. 

– A reneszánsz művek harmóniáinak és zárlatainak megfigyelése, megszólaltatása. 

– Korabeli kottakép, C–kulcsok bemutatása. 

– A mise állandó részei. 

– Mise a klasszikus, romantikus korból és a XX. századból. 

– A requiem fogalma. Új misetételek. 

– A hangzások megfigyelése, összehasonlítása. A zenei kifejezőkészség gazdagodásának 

megfigyelése, elemzése, okainak stiláris és történelmi háttere. 

– A Dies irae dallam éneklése, memorizálása, megfigyelése különböző művekben. 

– A romantika és a XX. századi zene komponálási technikáinak megismerése, az alapfokon tanultak 

ismétlése, elmélyítése. (Tercrokonság, alteráció, a tonalitás, a forma felbomlása.) 

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban 

– A barokk variációk. 

– A basszus szólam kiemelése (éneklése, memorizálása) a passacaglia feldolgozása során. 

– A bécsi klasszika zenei formáinak ismétlő rendszerezése (a szonáta–, a variációs–, a rondó– és a 

triós forma felépítése, tematikus anyagának ismerete). 

– A variálás megismerése– variációs lehetőségek (ritmikai, dallami, harmónia. 

– Maggiore, minore). 

– A variáció kipróbálása rögtönzéssel. 

– A témakörhöz kapcsolódó hangszerek megismerése– (történeti áttekintése). 

– A kamarazene és néhány műfaja, hangszer összeállításai (a válogatott zeneművek alapján). 

– A kvartettek, kvintettek előadói apparátusa– felépítése, tételrendje a klasszikus zenében. 

– A romantikus karakterdarabok zenei kifejező eszközei: hangszín, dinamika, alterációk. 

– Nemzeti táncok karakterének megfigyelése, jellemző ritmusainak kiemelése, hangoztatása – 

különleges hangsorok megfigyelése 

– Témák éneklése, memorizálása, lejegyzése. 

– A XX. század komponálási technikája. Hangsorformációk. Tonalitás, atonalitás. 

– Témák megszólaltatása. 

– A klasszikus zene, a „könnyű” zene és jazz kapcsolata. 

– Klasszikus témák feldolgozásai e műfajokban. Jellegzetes hangszerek. 

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése. 

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt–tíz jellegzetes 

témát a megismert hangszeres vagy kamarazenei művek köréből stílusosan megszólaltatni. 

Ismerje a meghallgatott zeneművek egy–egy jellegzetes témáját. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alkalmazásával. 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint. 

– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– A zenei elemzési képesség kimunkálása. 

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés 

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól. 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban II. 

Oratórium, passió, kantáta (anthem) 

– Az oratórium, a passió, a kantáta zenei jellemzőinek ismétlése. 

– Az anthem ismertetése. 

– Az oratórikus művek témája (tartalmi), felépítése, zenei részei (recitatívo, ária, arioso, kórustétel, 

turba, choral), szereplői, dramaturgiája. 

– A művek dramaturgiája és a zenei részek közötti összefüggések bemutatása. 

– Az előadói apparátusok a különféle zenei korokban. 

– A kifejező eszközök gazdagodása a zenetörténeti korok egymásutánjában. 

5. témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal 

– A concerto, concerto grosso a barokk korban. Felépítésük, tételtípusaik. 

– A barokk zenekar. A szóló és tömbhangzás megfigyelése. 

– A versenyművek kialakulása. A hangszerek fejlődése, új hangszerek megjelenése. 

– A concerto grosso és a versenyművek közötti különbség megfigyelése. 

– Versenyművek a klasszikus korban. Felépítésük. (A klasszikus formák ismétlése) 

– A versenyművek tartalmi, majd formai változásai a romantika és a XX. századi alkotásokban. 

– A műfaj új lehetőségei (rapszódia, variáció sorozat, szimfónia–concerto). 

– A hangrendszerek, harmóniák kiemelése a meghallgatott zeneművek elemzése során. 

– A művek egy–egy témájának, részletének éneklése, memorizálása, lejegyzése. 

– Ritmusok kiemelése, hangoztatása. 

– Jellemző harmónia sorok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel. 

– Harmóniai elemzés – (a csoport képességeitől függően). 

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése. 

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Tananyag és irodalom 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

tartalmazza. 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes a 

műveket zenei korokba helyezni. 

Tudjon két áriát (ária–részletet), két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Tudjon idézni a megismert művekből 8–10 témát. 

Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait. 

Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 
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Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alkalmazásával. 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség kialakításához. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése. 

– A készségek további elmélyítése. Az ismeretek bővítése. 

– Rendszerező ismétlés. 

– A zenei elemzési képesség kibontakoztatása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

Ismeretanyag–készségfejlesztés 

– A zenei készségek fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól. 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A megismert műfajok áttekintő ismétlése. 

3. témakör: Vokális műfajok a zeneirodalomban III. 

a) dal, dalciklus, 

b) opera, zenedráma, balett 

– A trubadurok, Minnesängerek szerepe, hangszereik ismertetése. 

– A dal műfajának kialakulása. 

– A barokk és klasszikus dal zenei jellemzői. 

– A dalforma, strófikus szerkezet, átkomponált dal. 

– A kísérő szólam dramaturgiai jelentősége. 

– A romantikus dallamszövés és harmóniák megfigyelése. 

– Az új modulációs irányokból a tercrokonság ismertetése. 

– Dalciklus– dramaturgiai összefüggések bemutatása. 

– A hangulatok, témák visszatérése a cikluson belül – megfigyelés, éneklés. 

– Harmóniasorok feldolgozása, megszólaltatása hangszerrel is. 

A XX. századi dalok stílusjegyei. 

– A dalok szövege, prozódiája.(Utalás az irodalmi alkotásokra). 

– A mondanivaló és a zenei eszközök kapcsolata. 

– A magyar népdal megjelenése a XX. századi magyar zeneszerzők alkotásaiban. (A magyar 

népdalstílusok összegező ismétlése). 

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei. 

– Recitatívók, áriák szerepe. 

Mozgás, gesztus a zenében. A karakterek érzékelése a balettekben. 

– A különböző népek táncai, valamint a korabeli táncok a balett színpadon. 

– A ritmus, dallam megfigyelése – szimmetria, aszimmetria. 

– A XX. századi balett. A szereplők jellemzése zenei témákkal. 

– A zene és koreográfia összefüggése. 

6. témakör Zenekari műfajok 

– Az alapfokon tanult szonáta–, rondó– és variációs forma ismétlése. 

– A szonátarondó. A scherzo tétel. 

– A bécsi klasszikus és a romantikus szimfónia felépítése (tételrend, tételtípusok). 

– A stiláris és formai jellemzők összefoglalása a hallgatott zenei anyag alapján. 

– Átmenet a romantikába: a tételformák fellazulása, új hangzások megjelenése. 

– A zenekari hangzás gazdagodása, új hangszerek megjelenése. 
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A XX századi zenekari művek effektusainak megfigyelése. 

– Visszautalás a klasszicizmusra– a neoklasszicizmus. 

– A szimfonikus költemények zenei szerkezete. 

– A programzene. Az irodalmi, képzőművészeti alkotások megjelenése a zeneművészetben. 

– Humor a zenében. 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése. 

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése. 

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Tananyag és irodalom 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

tartalmazza. 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét. 

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes a 

műveket zenei korokba helyezni. 

Tudjon három–három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni. 

Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren megszólaltatni). 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához 

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni. 

Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit. 

Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni. 

Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal). 

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

– Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Ismerje a tanuló 

– a tanult metrumokat (beleértve az aszimmetrikus metrumokat is), 

– a tanult ritmuselemeket és – képleteket, 

– a dallamhangok szerepét – tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, beugró 

váltóhang, késleltetés, előlegezés). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangközöket, a hangközök 

sajátosságait. 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b előjegyzésig. 

Ismerje 

– a kvintkört, 

– az öt– és hétfokú hangsorokat, 

– a hangnemi rokonságokat. 

Ismerje a XX. századi zenében használatos főbb hangrendszereket. 

Ismerje a dúr és mollhangsor hangjaira építhető szeptimhangzatokat, a dominánsszeptim hangzat 

fordításait. 

Ismerje a hangzatok fűzésének elveit, 

– a zárlattípusokat, 

– a funkciók, 

– az alterációk szerepét, 

– a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát, ismerje fel ezeket kottakép alapján, 

– a tercrokonság fogalmát, 
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– a tonalitások különféle típusait, 

– a zenei szerkesztésmódokat. 

Ismerje a főbb zenetörténeti korok stiláris jellemzőit, a stíluskorszakok főbb zenei műfajainak 

jellegzetességeit. 

Ismerje a 

– középkor gregorián zene, mise, 

– a reneszánsz kórusművek és hangszeres zene, 

– a barokk zene (concerto grosso, versenyművek, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, passió, 

opera, hangszeres műfajok), 

– a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, opera, 

dal, egyházi műfajok), 

– a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterdarabok) 

legfontosabb műfajait. 

Legyen ismerete a XX. századi zene egészéről, kiemelkedő alkotó egyéniségeiről, műalkotásairól, 

irányzatairól, 

– a népzenei és műzenei hagyományokhoz való viszonyáról. 

Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, alkotásait – valamint napjaink kiváló 

zeneszerzőinek egy–egy művét. 

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni. 

– a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen képes 

– az elsajátított zenei fogalmakat szakszerűen használni, 

– zenei megfigyeléseit rendszerezni, 

– zenetörténeti összefüggésekben tájékozódni, 

– a zenei alkotások és a társművészetek kapcsolatait felismerni. 

Tudja ismereteit alkalmazni az öntevékeny zenehallgatás során is. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

A vizsga időtartama 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

A vizsga tartalma 

Írásbeli vizsga 

1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján 

A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma – a kottán a 

mű szerzője és címe ne legyen feltüntetve. 

Feladatok: 

– A zenei korszak megjelölése– esetleg a szerző megnevezése. 

– A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata. 

– A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása. 

– A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése– zárások elemzése. 

2. Tesztkérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld. 

– Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 

– Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét! 

– Soroljon fel XX. századi skála–formációkat! 

– Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz rendezése. 

– Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján. 

– Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, verbunkos stb.) 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
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Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása 

– Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) előadása szóló 

énekléssel, illetve hangszerkísérettel vagy többszólamú mű esetén éneklőtársakkal. 

– A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

– A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

– A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol. 

– A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és 

zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak. 

 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 

helyesírás, 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló 

információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és 

szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

- Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó.  

- Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

- Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

- A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei szakkönyv. 

 

Értékelés, beszámolás 

A tanár évente több alkalommal írásbeli munka alapján is (felmérés) meggyőződhet a tanulók 

tudásszintjéről. 

A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. 

Szerepeljen benne a feladatsor, mind a készségszintek mérésére, mind az elméleti tudás 

számonkérésére. 

Az év végén a felmérést az utolsó órák egyikén – vagy kisebb részletekben több órán – írják meg a 

tanulók. 

Év végén az összefoglaló beszámoló órán illetve a vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kapja meg az 

éves érdemjegyét a növendék. 

 

1. 2. évfolyam 

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

A tanult ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek számonkérése írásban. 

A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek és 

stílusjegyek alapján. 
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ZENEISMERET ÉS KAMARAZENE TANSZAK - ZENEIRIDALOM 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig 

Tananyag: 1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén 

felhangok fogalma 

fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei 

a zene alapelemeinek megfigyelése (hangköz, ritmus, pentaton hangkészlet…) 

 

2. Zenei korszakok megismerése 

ősi társadalmak (ősi hangszerek, a többszólamúság legősibb formái…) 

ókori kultúrák 

hangszerek kialakulása 

az európai középkor zenekultúrája (gregórián, trubadúr zene, többszólamúság kezdeti formái, ars 

antigua) 

a reneszánszkor zenéje, szerkesztési módok, műfajok 

Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josguin…) 

a klasszikus vokálpolifónia (Palesztrina, Lassus) 

a reneszánszkor magyar műzenéje (Bakfark B., Tinódi L. Sebestyén) 

táncok ismerete 

 

Követelmény: Az ókori, középkori és a reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, 

a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete.  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: Összefoglaló óra az évfolyam követelménye alapján. 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok: Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

Tananyag: 1. Barokk stílus kialakulása, jellemzői 

a monódia, a firenzei Camerata, az opera születése… 

Monteverdi (opera és mandrigál) 

 Schütz (német egyházi zuene) 

 Lully, Couperin, Rameau 

Purcell (angol opera) 

Corelli, Vivaldi (concertoi, programzene) 

D. Scarlatti (szonátái, virtuóz zene) 

Telemann (Tafelmusik - szórakoztató zene) 

 

2. Főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél. 

 

3. Bach és Händel művészete, életútja és főbb műfajai 

a korszak általános stílusjegyeinek tudatosítása a két mester művészetében. 

 

Követelmény: a Barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és 

elemzett zenei szemelvények aktív ismerete.  

Év végi vizsga ajánlott anyaga: Összefoglaló óra az évfolyam követelménye alapján. 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei: írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. A szóbeli vizsga időtartama min. 10 perc. 

 

Az írásbeli vizsga tartalma: 
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Az írásbeli vizsga feladatait (A vagy B) az iskola állítja össze feladatsor formájában. 

A: a teszt kérdései a zenetörténeti korszakok (elsősorban reneszánsz és barokk kor) főbb stíláris 

jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére vonatkozzanak. 

B: Barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj 

bemutatása. Egy a tanuló által ismert, meghallgatott mű bemutatása (Pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: 

Négy évszak). 

 

A szóbeli vizsga: 

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy csak az aktuális tanév 

feldolgozott zenetörténet – zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre 

vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat adhat.  

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok: A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése. 

Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, valamint a korai romantika főbb 

stílusjegyei, mestereinek művészete. 

Tananyag: 1. Átmenet a barokk és a klasszika között 

C. Ph. E. Bach és J. Chr. Bach 

a mannheimi iskola 

műfajok, zenei nyelv és formák átalakulása a barokk és a klasszika határán 

2. A bécsi klasszika főbb sajátosságai, műfajai és mesterei  

Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, munkássága, jelentősebb művei 

3. Formatani összegzés  

periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma… 

vokális tételtípusok: recitativo, ária, kórus… 

4. A korai romantika főbb stíluselemei 

Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, kamarazene 

Követelmény: A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: Összefoglaló óra, az évfolyam követelményei alapján. 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok: a romantika zenéjének megismerése. A klasszicizmus formavilágának 

átalakulása, felbomlása. Változások és új műfajok a 19. század zenéjében. A zeneszerzők egyéni 

hangja. 

Tananyag: 1. A romantika zenéje 

  2. Romantikus zeneszerzők és életműveik 

Schumann, Weber, Mendelsshonn, Berlioz, Chopin, Liszt, Brahms, Csajkovszkij, Dvořák, Grieg 

3. Új témák a 29. század zenéjében 

történelem, mítosz, természeti élmények… 

az irodalom, képzőművészet és a zene kapcsolódási pontjai 

Új műfajok 

romantikus karakterdarab, dal, programszimfónia, szimfonikus költemény  

Nemzetközi stílusok kialakulása 

Chopin, Liszt, Csajkovszkij… 

a német és francia romantika 

 a magyar nemzeti stílus: a verbunkos 

Változások a 19. század zenéjében 

A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a hangzásigény 

átalakulása, a zongorairodalom átalakulása… 

Egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a különböző mesterek életművében 

Követelmény: A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott zeneművek és az elemzett zenei szemelvények aktív ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: Összefoglaló óra, az évfolyam követelményei alapján. 
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5. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok: A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera. Stílusirányzatok és alkotók 

a századfordulón Európában. 

Tananyag: 1. A romantikus opera 

az olasz opera (Verdi, Puccini) 

Wagner (az új zenedráma koncepció, a vezérmotívum technika…) 

Muszorgszkíj operái 

 a 19. századi magyar opera: Erkel 

2. A századforduló és a 20. század első felének zenéje 

Főbb stílusirányzatok sajátosságai, mesterei (impresszionizmus, neoklasszicizmus, expresszionizmus, 

szeriálizmus) 

A kor mestereinek munkássága és jelentősebb művei (Debussy, Ravel, Mahler, Schönberg, Stravinsky, 

Prokofjev, Sosztakovics…) 

népzene, jazz mint stíluselem a 20. század első felében 

a hagyományos tonalitás felbomlás 

Követelmény: A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott zeneművek és az elemzett zenei szemelvények aktív ismerete. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: Összefoglaló óra, az évfolyam követelményei alapján. 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok: Bartók és Kodály életművének megismerése és a kortárs zene főbb 

irányzatainak megismerése. 

Tananyag:  1. Bartók és Kodály művészete 

életpályáik, a népzenekutatás 

a legkiemelkedőbb alkotásaik 

2. Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció 

Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Járdányi Pál… 

3. Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe 

Zeneszerzői (Kurtág György, Ligeti György, Jeney Zoltán, John Cage, Philip Glass…) 

Stílusirányzatok (szerializmus, elektronikus zene, posztmodern…) 

4. Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok világában. 

Követelmény: Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott zeneművek és az elemzett zenei szemelvények aktív ismerete. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: Összefoglaló óra, az évfolyam követelményei alapján. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

Írásbeli (min. 45 perc) vagy szóbeli (min. 10 perc) vizsga választható. 

Az írásbeli vizsga: tartalma a következő témakörökből álljon, tesztlap formájában történjen. 

Gregrián, a többszólamúság kialakulása, egy műfaj részletes bemutatása. Világi zene a középkorban. 

Reneszánsz zene jellemzése, műfajai, zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise 

típusai, részei. 

Barokk zene stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajainak felsorolása. Egy 

vokális és két hangszeres műfaj bemutatása, magyarázata. Egy tánc (pl. menüett) bemutatása. Barokk 

zeneszerzők felsorolása. 

A bécsi klasszika sajátosságai. Főbb műfajok felsorolása. Szonáta vagy szimfónia tételeinek általános 

jellemzése (pl. a szonátaforma bemutatása). Haydn vagy Mozart művészete egy mű bemutatása 

alapján. 

Romantika új műfajai. Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek ismerete. Schumann 

zongoradarab-ciklusainak címe. 

A programzene. Debussy művészete. Egészhangú Skála. Dodekafónia magyarázata. Bartók életműve, 

jelentősége. Kodály egy művének részletes bemutatása.  
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A szóbeli vizsga: 

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban vagy a 6 éves képzési időkeretben 

feldolgozott zenetörténet – zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre 

vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat adhat.  

Ajánlott irodalmak: 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. 

Kelemen Imre: A zene története 1750-ig 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig 

Régi muzsika kertje 

Dobszay László: A gregórián ének kézikönyve 

Orselli, Cesare: A mandrigál és a velencei iskola 

Palisca, Claude V.: Barokk zene 

Lise, G.-E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozatig 

Wolff, Cristoph: A Bach-család 

Rosen, Charles: A klasszikus stílus 

Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái 

Sadie, Stanley: Mozart 

Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája 

Dobák Pál: A romantikus zene története 

Erdélyi Miklós: Schubert 

Walter, Bruno: Mahler 

Petrovics Emil: Ravel 

Batta András: Richard Strauss 

Fábián Imre: A huszadik század zenéje 

Kovács Sándor: Bartók Béla 

Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály 

Brener János: Fejezetek Lajtha Lászlóról 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga értékelése 

 

 Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai  

 teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 

helyesírás; 

 fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló 

információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és 

szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

 dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

 A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

 általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

 zenetörténeti tájékozottság, 

 stílusismeret, 

 formai ismeretek, 

 tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

Tárgyi feltételek – szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zeneirodalom 

Előképző 

Esztétikus, világos tanterem, megfelelő nagyságú hely a mozgás- és játékprogramokhoz. 

Zongora vagy pianínó (rendszeresen hangolva), vagy digitális zongora. 

Munkapadok, vagy asztalok székekkel – a gyermekek életkorának megfelelő méretben. 

Sima és ötvonalas (nyitható) tábla, a szükséges eszközökkel. 

Mágneses tábla. 

Ritmus- és dallamkirakók. 

Szemléltető és manipulációs eszközök a tanári és tanulói munkához (lásd taneszközjegyzék). 
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Kották, tankönyvek, könyvek (lásd taneszközjegyzék): tanári példányok és órán használható 

példányok. 

Fénymásolási lehetőség feladatlapok, szemléltető anyagok stb. készítéséhez. 

Magnetofon – kétkazettás -  kazetták, mikrofon. 

Lemezjátszó, hangfalak, hanglemezek (külön jegyzék). 

CD lejátszó, CD lemezek a zenehallgatási anyaghoz. 

TV- és videokészülék, kamera (iskolai szinten 1 db). 

Játékok: bábok, labda, kirakók stb. 

Gyermek- és ütőhangszerek. 

Metronom. 

Alapfok és továbbképző 

Esztétikus, világos, tágas tanterem. 

Zongora vagy pianínó (rendszeresen hangolva), vagy digitális zongora számítógépes csatlakozási 

lehetőséggel. 

Munkapadok, vagy asztalok székekkel. 

Sima és ötvonalas (nyitható) tábla, eszközökkel. 

Ritmus- és dallamkirakók. 

Szemléltető és manipulációs eszközök a tanári és tanulói munkához (lásd taneszközjegyzék). 

Ritmus- és dallamhangszerek. 

Kották, tankönyvek, könyvek (lásd taneszközjegyzék), tanári példányok és órán használható 

példányok. 

Partitúrák a zenehallgatási anyaghoz. 

Diafilmek, videofelvételek a zenetörténeti anyaghoz és a társművészeti alkotások megismeréséhez. 

Folyóiratok. 

Fénymásolási lehetőség (feladatlapok készítéséhez stb.). 

Magnetofon – kétkazettás - , kazetták, mikrofon. 

Lemezjátszó (jó minőségű), hangfalak, hanglemezek (lásd külön jegyzék). 

CD lejátszó, Cd lemezek. 

Diavetítő. Episzkóp. 

TV- és videokészülék, kamera (iskolai szinten 1 db). 

Kotta- és lemeztár, kölcsönzési és zenehallgatási lehetőséggel. 

Számítógép és oktatóprogramok (a növendékek egyéni gyakorlásához is). 

Hangversenyterem zenei klubfoglalkozásokhoz, hangversenyek látogatásához. 

 

Megjegyzés 

Az előképzős órák tanterme lehetőleg ne legyen azonos a szolfézs tanteremmel (az életkori 

sajátosságoknak megfelelő bútorzat és a nagyobb helyigény miatt). 

 

 

ZENEISMERET ÉS KAMARAZENE TANSZAK - VONÓS KAMARA 

 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai: 

 Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a 

későbbiekben egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét 

kamaramuzsikálással töltik. 

 Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé 

őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására és megszólaltatására. 

 Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges 

kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti 

felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott 

biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

 A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 
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 A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a 

vonós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

 Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

 Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 

kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 

 Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz 

leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

 Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

 A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási 

intézmény és egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után: 

(A kamarazene, mint választható tárgy esetében) 

A tanuló legyen képes 

1. önállóan hangolni, 

2. beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

3. jól értelmezhetően be- és leinteni, 

4. pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

5. új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

6. saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

7. hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 

szólamába visszatalálni, 

8. önállóan tisztán intonálni, 

9. a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

10. figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

11. figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

12. kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

13. a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

14. szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

15. megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

16. alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló 

művelésére 

Rendelkezzék 

1. a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

2. a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 

artikuláció, stílus stb. terén, 

3. a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

4. minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

1. a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb 

hangszerek intonációs sajátosságaival, 

2. a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

• a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

• az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

• a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

 

A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

 Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat.  

 A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 

 Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola 

kölcsönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját. 
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 Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges 

movimento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a 

vonóvibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, 

alig érzékelhető elválasztása). 

 Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, 

egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 

 Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

 

Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

Általános feltételek, rendelkezések 

- 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, 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgy lehet hangszer („A” tagozat) ) főtanszakos 

tanulóknál  szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom. 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

- 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. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga részei 

Alapvizsga 

- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező. 

- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

 Időtartama: – 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: – 10-20 perc. 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

Időtartama: – 15-25 perc. 

Záróvizsga 

- A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

- A záróvizsgán a kötelezően választható elméleti tantárgyakból az „A” tagozatos tanulók szóbeli 

vizsgát tesznek. 

- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét (írásbeli és szóbeli) vizsgarész kötelező.  
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- Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Az írásbeli vizsga (csak „B”- tagozat) 

Tantárgya: Szolfézs 

 Időtartama: – 45 perc 

2. A szóbeli vizsga  

Tantárgya: - „A”- tagozat: Szolfézs/Zenetörténet-zeneirodalom 

- „B”- tagozat: szolfézs 

Időtartama: – 15-25 perc 

3. A gyakorlati vizsga  

Tantárgya: Főtárgy 

Időtartama: – 10-20 perc 

 

 

ZENEISMERET ÉS KAMARAZENE TANSZAK - FAFÚVÓS KAMARA 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem zenei 

pályára készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét jelenti. 

A kamarazene főtárgyként is választható: a kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres 

vagy vokális évfolyamok elvégzése után, kötelezően választható tantárgyként a 4 évfolyam után 

tanulható. Választható tantárgyként 2 évfolyam után is tanulható. 

 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással 

töltik. 

 Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására és megszólaltatására. 

 Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 

 A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

 A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a 

fafúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

 Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

 Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

 Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz 

leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

 Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

 A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és 

egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló legyen képes 
• önállóan hangolni, 
• beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 
• jól értelmezhetően be- és leinteni, 
• pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 
• új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
• saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 
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• hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 
szólamában visszatalálni, 

• önállóan, tisztán intonálni, 
• a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 
• figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 
• figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 
• kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 
• a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 
• szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
• megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 
• az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló 

művelésére. 
Rendelkezzék 

• a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 
• a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 

artikuláció, stílus stb. terén, 
• a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 
• minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 
• a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb 

hangszerek intonációs sajátosságaival, 
• a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak 

írásmódjával és hangzásával. 
Ismerje 

• a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 
kiejteni és leírni azokat, 

• az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 
 

 

ZENEISMERET ÉS KAMARAZENE TANSZAK - KÓRUS 

 

A kórusfoglalkozás célja 

A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és stílushű 

előadása. 

A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén 

személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás – a zene és az emberi kapcsolatok által –, amely arra ösztönzi a tanulót, 

hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti csoportjaiban. 

Hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 

 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

hallását, 

ritmusérzékét, 

tempó- és dinamikai érzékenységét, 

hangszínek iránti igényét, 

kottaolvasási készségét, 

zenei memóriáját, 

zenei ízlését, 

stílusérzékét, 

formaérzékét, 

hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 
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az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 
• fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 
• „vezénylésre” énekelni. 

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 
• helyes légzéstechnikával, 
• tiszta intonációval, 
• pontos ritmusban, 
• érthető szövegmondással, 
• helyes tempó- és dinamikai választással, 
• művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szólamát. 

Rendelkezzék 

 jó kottaolvasási kézséggel, 

 zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 

1.2.2 Színművészeti-bábművészeti ág  

DRÁMAJÁTÉK  

 

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő 

gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és 

fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív 

folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. A tanulók értsék és 

tanulják meg a közösségi lét hasznosságát, a közösség építésének módját. Ezáltal váljanak képessé 

különböző viselkedési minták elemzésére, elfogadására, irodalmi és színházi alkotások befogadására, 

értelmezésére és létrehozására. Meg kell jegyezni, hogy produkció létrehozása a drámajáték keretén 

belül nem lehetőség, hanem kötelesség. Nem lehet úgy felhasználni a drámajáték és a színház 

egyéniségfejlesztő rendszerét, hogy nem adunk lehetőséget ennek bemutatására. Ez ad célt a 

gyakorlatoknak. A csoport megmutatkozásának közösségformáló energiája van, a bemutatóra készülés 

fontos motiváció a tanulók számára, a színpadra lépés növeli az önbizalmat, oldja a gátlásokat. A 

színjátékosok és a nézőtér kommunikációja, „összelélegzése” meghatározó felszabadító élmény, 

kivételes jelentősége van az identitáskeresés éveiben. Természetesen hatalmas a tanár felelőssége 

abban, hogy milyen megmutatkozási, milyen játéklehetőséget kínál a tanulóknak, milyen produkciót 

enged a nézők elé, hiszen egy gyermekszínjátszó előadás színvonalának nem csak esztétikai tétje van. 

A nevelési cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus ismerje a színházi hatásdramaturgia 

alapelveit, a színházi jelek természetét. A közös alkotó munkában mozgósítani tudja az alapvető 

színházi konvenciókat, birtokolja és alkalmazza a színházi kifejezés eszközkészletét.  

 

A képzés feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

az improvizációs technikákat,  

a színház és a társművészetek alapjait, 

a színházi alapfogalmakat. 

Fejlessze a tanuló  

fantáziáját, 

figyelmét, fegyelmét és önismeretét,  

kreativitását, alkotóképességét, 
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gesztusnyelvi kifejezőképességét,  

a kapcsolatteremtő és együttműködő képességét, 

a térbeli tájékozódását és a kreatív térhasználatot. 

Alakítsa ki a tanulóban 

a kifejező beszéd és mozgás képességét. 

Tegye képessé a tanulót 

a test kontrollálására, 

az improvizációs technikák alkalmazására. 

 

Előképző 1. évfolyam 

Feladatok      

Ismertesse meg a tanulóval 

a ritmus fogalmát, 

a mozgás-mozdulatlanság fogalmát, 

a szerepjáték élményét. 

Fejlessze 

a ritmusérzéket, 

a beszéd- és mozgáskészséget, 

a csoportos megszólalás képességét, 

a játékban történő együttműködés képességét, 

egyén és csoport együttműködését. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a ritmus fogalmát, 

a szerepjátékoz kapcsolódó magatartásformákat, azok jelentést, 

maszkok készítésének módját, használatát. 

Legyen képes 

a játékban való aktív részvételre, 

a ritmus átélésére, 

helyes szerepvállalásra, 

néhány mondóka, egy-két rövidebb vers önálló elmondására. 

Tananyag 

Az előképző első évfolyamán a tananyag szerkesztett játék köré fonódik.  

A szerkesztett játékot mondókákból, ütemhangsúlyos versekből állítsuk össze. Tegyük lehetővé 

minden tanuló számára a rövid önálló és a kórusos megszólalást egyaránt, a mintegy tízpercnyi tudatos 

színpadi játékot, de ne várjuk el zárt szituációk eljátszását, a figurateremtést, figuratartást, 

jellemfejlődés ábrázolását.  

Gyakorlatok, játékok: 

a kifejezést segítő, a játékot előmozdító beszédgyakorlatok; 

önismereti és társismereti játékok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori 

sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően); 

tükörjátékok; 

maszk készítése. 

 

Minimumkövetelmény: 

A játékban való aktív részvétel, a ritmus fogalmának ismerete, három mondóka és két rövidebb vers 

önálló elmondása. 

 

Előképző 2. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a gesztusnyelv legalapvetőbb elemeit, ennek üzenetét, 

az érzékszervi funkciókat, 

a szerepjátékban, csoportos játékban keressék az egyéni figura kialakításának módját. 

Fejlessze   
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az egyéni megszólalás képességét, 

kreativitást, 

az érzékelés és a megfigyelés képességét. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a közösségben végzett munka legalapvetőbb követelményeit,  

az egyéni és társas megszólalások szabályait (kórusok, felelgetések, közös fokozás, kórust ellenpontozó 

megszólalások).  

Legyen képes 

a tér pontos érzékelésére, 

különböző tipikus magatartásminták utánzására, 

rögzített játékok felidézésére, 

önálló szövegmondásra. 

Tananyag 

Az előképző második évfolyamán a tananyag etűdjáték köré fonódik.  

Az etűdjáték folyamatos színpadi munkát követel, hangulatilag összefüggő, legalább négy-öt versből, 

prózarészletekből, mesékből állítsuk össze. Ezeket sok mozgással, közös akcióval, világos, változatos 

térformákkal kollektív játékként szólaltassák meg a tanulók, ne versösszeállításként. Még nincs 

történetmesélés, de elvárható a játszóktól az érzés- és hangulatváltások folyamatos közvetítése. 

Gyakorlatok, játékok: 

önismereti és társismereti játékok; 

fogócskák; 

kiszámolók; 

egyszerű történetek alkotása, megjelenítése tablókban; 

magatartásminták gyűjtése megfigyeléssel. 

Minimumkövetelmény 

Az egyéni és társas megszólalások szabályainak (kórusok, felelgetések, közös fokozás) ismerete, 

különböző tipikus magatartásminták utánzása az etűdjátékokban, képesség a rögzített játékok 

felidézésére. 

 

1. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a tér érzékelését, használatát és jelentését,  

a történet, s a történetben szereplők fontosságát, 

az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésének és megjelenítésének módját. 

Fejlessze 

a beleélés képességét, 

a verbális és nonverbális kifejezőeszközöket, 

a társakkal való együttműködés képességét. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a tér érzékelését, használatát és jelentését,  

a történet, s a történetben szereplők fontosságát, 

az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésének és megjelenítésének módját. 

Legyen képes  

egy egyszerű, könnyen követhető történet (pl.: La Fontaine, Aesopus) átélésére, elmesélésére, színpadi 

megjelenítésére, 

a társak gesztusainak értelmezésére. 

Tananyag 

A tananyag egy egyszerű állatmese vagy tanító, esetleg verses mese köré fonódik. A mese 

feldolgozása és színpadra állítása során fontos, hogy a tanulók kontaktust tudjanak teremteni 

egymással egy egészen rövid és világos szituációban.  

Gyakorlatok, játékok: 

önismereti és társismereti játékok; 
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szituációs játékok; 

improvizációk, csoportos improvizációk; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori 

sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően); 

ritmus a mozgásban, beszédben; 

szövegek különböző stílusban való megjelenítése. 

Minimumkövetelmény: 

A tér érzékelésének, használatának, az alapérzelmek kifejezésének és megjelenítésének az ismerete, 

egyszerű, könnyen követhető történet elmesélése. 

 

2. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a bizalom fontosságát, 

a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabályait,  

a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, alakokat. 

Fejlessze  

a kapcsolatteremtés képességét, 

a fiúk és lányok együttműködésének képességét, 

az eltérő magatartásformák, gondolkodásmódok („különc” viselkedés) megértését és elfogadását, 

a szociális érzékenységet. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a bizalom fontosságát, 

a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabályait; 

a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, alakokat. 

Legyen képes 

szerepvállalásra, a szereppel járó tulajdonságok megértésére, megjelenítésére, 

tudatos koncentrációra, 

elfogadásra, a bizalom átélésére, 

az egyre fontosabbá váló kortárs kapcsolatok ábrázolására egy-egy szituációban, 

egy történet közös dramatizálására a megismert munkaformák (kórusok, tablók stb.) segítségével. 

Tananyag 

A tananyag olyan népmesék köré fonódik, melyek tartalmazzák a szokásos mesefordulatokat, állandó 

meseelemeket, típusokat.  

Gyakorlatok, játékok: 

önismereti és társismereti játékok; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

bizalomgyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori sajátosságainak, 

képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);  

egyszerűbb szituációs játékok (rövid, világos kereteket megadó, ismert élethelyzeteket feldolgozó 

rögtönzések); 

természetes megszólalást segítő beszédtechnikai gyakorlatok. 

Minimumkövetelmény: 

A meseelemek, jellegzetes számok, tipikus mesefordulatok, alakok ismerete. A gyakorlatokban, egy 

történet közös dramatizálásában való aktív részvétel a megismert munkaformák alkalmazásával.  

 

3. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a beleélés lehetőségét, 

 a másik sorsának átélését a játékban, 

az archetípusos érzelmek megélését, 

a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes magatartásformákban, 

viselkedésmódokban, 
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a szertartásjáték formáit, 

a feszültséget a szituációban, színjátékban, 

a kapcsolatteremtés fontosságát. 

Fejlessze 

a kreativitást, a fantáziát, 

az együttműködést, a csapatmunkára való képességet, 

a kíváncsiság és elfogadás képességét, 

a felelősségvállalást, 

a problémaérzékenységet, problémamegoldási készséget, 

a túlzó, sűrítő, lényegkiemelő színjáték képességét. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a beleélés lehetőségét, 

 a másik sorsának átélését a játékban, 

az archetípusos érzelmek megélését, 

a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes magatartásformákban, 

viselkedésmódokban, 

a szertartásjáték formáit, 

a szituációban, színjátékban megjelenő feszültséget, 

a kapcsolatteremtés fontosságát. 

Legyen képes  

tudatos, alkotó színpadi jelenlétre, 

feszültségteremtésre, 

konfliktusmegoldásra, 

az egyes alakok hagyományainak, értékrendjének, világlátásának a figura cselekvéseiben, döntéseiben 

való felismerésére, átélésére és megjelenítésére, 

jellemzésre nonverbális eszközökkel, illetőleg ennek értelmezésére, 

egy-egy figura, helyzet magját túlzó eszközökkel megjeleníteni, 

csoporton belül a versengés és kooperáció termékeny harmóniájának megteremtésére. 

Tananyag 

A tananyag olyan népmese vagy népmesék, amelyek megismertetik a tanulókat más kultúrákkal (pl.: 

Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai mesék). A mese feldolgozása során szembesülni kell egy 

másik kultúra értékrendszerével és gondolkozásmódjával, valamint követelményrendszerével. 

Gyakorlatok, játékok: 

önismereti és társismereti játékok; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

bizalomgyakorlatok; 

fantáziajátékok; 

improvizációs gyakorlatok (párban és csapatban);  

a szerepcsere, szerepátvétel improvizációs formái; 

kontextusépítő játékok; 

a kiválasztott mese közegében játszódó drámaóra; 

a szociokulturális különbségekből fakadó konfliktusokat feldolgozó drámaóra.  

Minimumkövetelmény: 

A beleélés lehetőségének, a kapcsolatteremtés fontosságának ismerete,képesség az alkotó színpadi 

jelenlétre, a gyakorlatokban, játékokban való aktív részvétel. 

 

4. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

az önálló történetalkotás lehetőségét, 

a sors, a történet, a jellem fogalmát, 

a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének módját, 

a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. 

Fejlessze 
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a problémamegoldó gondolkodást,  

a probléma feltárásának, megfigyelésének képességét, 

a koncentrációt, 

az empátiát, 

a nonverbális jelek érzékelését és értelmezését, 

a helyzetek, szituációk érzelmi hátterének feltárását, elemzését segítő képességeket, 

egyes viselkedésformák, cselekvések, döntések szociális hátterének feltárási és megfogalmazási 

képességét.  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

az önálló történetalkotás lehetőségét, 

a sors, a történet, a jellem fogalmát, 

a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének módját, 

a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. 

Legyen képes 

közös dramatizálásra, 

a közös dramatizáláson keresztül jellem felépítésére, 

konfliktuskezelésre, 

történetalkotásra. 

Tananyag 

A tananyag olyan történet feldolgozása, melynek csak az alappontjait, dramaturgiai fordulóit adjuk 

meg. Szituációs játékokkal, „tanítási drámával” teremtjük meg a történet kontextusát. 

Gyakorlatok, játékok:  

önismereti és társismereti játékok; 

bizalomgyakorlatok; 

improvizációs játékok; 

koncentrációs játékok szöveggel, mozgással. 

Minimumkövetelmény: 

Az önálló történetalkotás lehetőségének, a sors, a történet, a jellem fogalmának ismerete. A közös 

dramatizálásban, a gyakorlatokban, a játékokban való aktív részvétel. 

 

5. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezésének művészi és mitikus módját, 

a metaforikus, szimbolikus látásmódot, 

a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait, 

a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismerése és a mitikus, művészi 

megismerés közötti különbséget, 

a humort, mint a problémamegoldás egyik módját, 

az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit, 

a mitológia legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amelyből egy vagy több mítoszt 

eljátszanak. 

Fejlessze 

az önismeretet, a pozitív jellemvonások tudatos fejlesztésének képességét, 

a fizikai, intellektuális, szociális kompetenciákat a színjátékon keresztül, 

a kreatív gondolkodást, 

a kezdeményezőkészséget, az aktivitást, 

az önállóságot, 

a hétköznapi élethelyzetek elemzésének készségét, metaforikus szimbolikus megjelenítésének 

képességét. 

Ösztönözze a tanulót a hétköznapi élethelyzetek hátterének tudatos kutatására. 

Alakítson ki a tanulóban egészséges testképet. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje 

a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezésének művészi és mítikus módját, 

a metaforikus, szimbolikus látásmódot, 

a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait, 

a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismerése és a mitikus, művészi 

megismerés közötti különbséget, 

a humort, mint a problémamegoldás egyik módját, 

az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit, 

a „mitológia” legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amelyből egy vagy több mítoszt 

eljátszanak. 

Legyen képes 

egy történet önálló értelmezésére, elemzésére, 

a színpadi figurák érzelmeinek átélésére, megjelenítésére, 

a színpadi szimbólumok üzenetének megértésére, 

a színpadi szimbólumok érzelmi feldolgozására, 

szimbólumalkotásra, 

az improvizáció minden formájában (egyéni, páros, csoportos, teljesen rögtönzött, megbeszélt) kreatív, 

kezdeményező megnyilvánulásra, 

személyes érzelmek szimbolikus átfogalmazására a játékban. 

 

Tananyag 

A tananyag mitológiák (pl.: görög, kelta, finn) nagy története vagy történetei. A mítoszon keresztül 

megérthetik, és megtanulhatják a tanulók, hogy különböző világértelmezések léteznek, s 

megkereshetik benne önmaguk kérdéseit, válaszait.  

Gyakorlatok, játékok: 

bizalomgyakorlatok; 

önismereti és társismereti játékok; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

páros és csoportos improvizációk (improvizációk mitikus hősökkel, közegben, tárgyakkal, helyszíneken 

stb.); 

táncok, szertartásjátékok; 

relaxációs gyakorlatok; 

kellék-, maszk-, jelmezkészítés. 

Minimumkövetelmény: 

Azon eszközök ismerete, melyek az érzéseket, érzelmeket megjelenítik a színpadon. Képesség egy 

történet önálló értelmezésére, elemzésére, a színpadi figurák  érzelmeinek átélésére, megjelenítésére. 

A játékokban, gyakorlatokban való aktív részvétel. 

 

6. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit, 

 szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, 

 a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit. 

Fejlessze 

 a pontos, lényegre törő kérdések megfogalmazásának képességét a világ bonyolult jelenségeiről, 

a kritika és önkritika képességét, 

 a művészi alkotások iránti fogékonyságot, 

 a társművészetek befogadásának képességét, 

az empátiát, a problémaérzékenységet más sorsok iránt. 

Alakítson ki a tanulóban helyes önképet, segítése elő integrált énkép kialakítását. 

Ösztönözze a tanulót a művészi gondolkodásmód alkalmazására saját élethelyzeteiben. 

 

Követelmények 



13

1  

A tanuló ismerje 

 saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit, 

 szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, 

 a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit. 

Legyen képes 

 tanulmányai során szerzett színházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó módú felhasználására, 

 egy élet és ember ismeretét mozgósító történetnek, valamint kontextusának megjelenítésére, 

 cselekvések összetett hátteréről (lélektani, szociális) gondolkodni, azt elemezni, 

 más értékrendek, normák, viselkedésformák megértésére, elfogadására, 

 az eddig megismert tréningekhez, játékokhoz szükséges problémamegoldó, társakat segítő, 

inspiráló aktivitásra. 

Tananyag 

A tananyag életjáték létrehozása. Az alkotás során mozgósítani kell és lehet az összes színpadi játékot 

és az ezeket előkészítő tréninget, gyakorlatot. A világ és az én művészi megismerése, értelmezése saját 

élethelyzetre alkalmazható. Az életjáték létrehozása során el kell és lehet jutni a konfliktusok és azok 

megoldásának újrafogalmazásáig, azok magasabb szintű megértéséig, kezeléséig.  

Gyakorlatok, játékok: 

 bizalomgyakorlatok; 

 önismereti és társismereti játékok; 

 koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

 páros és csoportos improvizációk. 

Minimumkövetelmény: 

Azon eszközök ismerete, melyek az érzéseket, érzelmeket megjelenítik a színpadon. Képesség egy 

történet önálló értelmezésére, elemzésére, a színpadi figurák  érzelmeinek átélésére, megjelenítésére. 

A játékokban, gyakorlatokban való aktív részvétel. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után  

A tanuló ismerje 

• saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát, 
• a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú 

fejlettségének mértékét, 
• a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú 

fejlettségének mértékét, 
• figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés feltételeit, 
• társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a szerepjátékok során 

és az improvizációkban, 
• a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, használatuk 

lehetséges módjait, 
• az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában, 
• az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban, 
• a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit, 
• összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, illetve a 

szerepjáték lehetőségeit, 
• a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 
• Legyen képes 
• figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 
• társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, 
• a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatosabb használatára, 
• a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben, 
• érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására, 
• érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, 
• tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 
• pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg, 
• kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, 
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• saját teste, mozgása, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a 
tér kreatív használatára, 

• egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, csoportos 
improvizációkban, 

• különböző – felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek verbális, vokális, 
mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel történő kifejezésére, 

• összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák együttes 
alkalmazásán keresztül, 

• a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 
kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

1. Az 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. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 

kell meghatározni. 

Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze, 

hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor szerepel, a 

tanulóknak – a szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt 

gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 

 

A művészeti alapvizsga tantárgyai  

drámajáték 

beszédgyakorlatok 

mozgásgyakorlatok 

 

A művészeti záróvizsga tantárgyai 

színjáték 

egy választott tantárgy az alábbiak közül:  

beszédgyakorlatok 

mozgásgyakorlatok 

vers- és prózamondás 

színházismeret 

A fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak a tanuló csak azt választhatja, 

amelyet legalább százharmincnyolc órában tanult, valamint a választott tantárgyból az évfolyamokra 

előírt követelményeknek eleget tett.  

 

3. Az 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 tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik bábjáték tanszakon vers- és prózamondás tantárgyból megszerzett 

záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor a tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 

 

4. Az alapvizsga és záróvizsga minősítése 
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Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a tanuló 

teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősíteni.  

Az intézmény a színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból 

köztes vizsga lehetőségét biztosítja. 

A köztes vizsga 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 gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata 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.  

 

A művészeti alapvizsga követelményei és témakörei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A vizsga időtartama 

improvizáció 2–3 perc 

színpadi produkció: jelenet 3–5 perc vagy előadás 20–25 perc 

A vizsga témakörei 

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 kétfős jelenet lehet. 

Az improvizáció témakörei: 

megadott zárómondattal; 

megadott nyitómondattal; 

világos helyzet egyértelműen meghatározott figurákkal, némajátékkal; 

világos helyzet, egyértelmű figurák megjelenítése szöveghelyettesítő eszközökkel (pl.: számokkal); 

megadott figurákkal és cselekvéssel; 

megadott figurára és helyszínre; 

megadott végkimenetellel; 

megadott nyitóakcióval. 

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort kell 

összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges gyakorlatokat. Az egyes 

tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat.  

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció  

A produkció a magyar és a világirodalom értékes alkotásaiból szabadon választott drámai vagy 

dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (két-három 

fős jelenet vagy csoportos előadás) lehet.  

A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi 

feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, 

jártasságáról.  

A vizsga értékelése 

Improvizáció: 

a szituáció megértése; 

a jelenet szerkezete, íve ~ a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés; 

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása; 

feszültségteremtés; 
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hangulatteremtés; 

fantázia, ötletesség ~ mélység (a jelenet igazságtartalma) és humor; 

figyelem, koncentráció (befelé dolgozás); 

együttműködés  a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, a partner 

akcióinak jelenetbe építése, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, 

rugalmasság. 

Színpadi produkció: 

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása; 

figyelem, koncentráció (befelé dolgozás); 

együttműködés ~ a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, 

rugalmasság (reakció a váratlan történésekre, partner impulzusaira); 

feszültségteremtés; 

atmoszférateremtés. 

 

 

SZÍNJÁTÉK  

 

A színjáték főtárgy meghatározó céljai megegyeznek a drámajáték alapvető céljaival. A képzés a 

korábbi évfolyamok munkájára épül: a megszerzett képességek elmélyítésére, tudatosítására, 

finomítására, az életkori sajátságokhoz történő igazítására törekszik. Ugyanakkor új 

tevékenységformák, munkamódszerek lépnek be, a képzés hangsúlya a színházi formák felé tolódik. 

A képzés mindvégig három pilléren nyugszik. Ezek az önálló szövegmunka, a színházi tréning és az 

előadás létrehozása. 

Az egyéni fejlesztéshez nélkülözhetetlen az önálló szövegmunka (versek, kisprózák, monológok, 

drámarészletek). A kidolgozás jórészt önállóan, otthon történik (szövegválasztás, elemzés, tanulás, 

beállítás), majd a tanár közreműködésével (értelmezés, segítő instrukcióik) csiszolják, végül a csoport, 

illetve nagyobb közönség előtt mutatják meg az elkészült produkciót. A megtanult szövegek, részletek 

számtalan gyakorlat alapjául szolgálnak. Ez a tevékenység nélkülözhetetlen az egyéni fejlesztéshez, 

ugyanis a kollektív munka során a tanuló meghatározott szerepekkel találkozik (a szövegek által kínált 

figurák, az időkeretek behatárolnak), viszont az egyéni produkció során más és más 

megszólalásmódokat tapasztalhat meg, más és más szenvedélyeket, érzelmeket élhet meg, más és más 

gondolatokat közvetíthet. Az így megszerzett jártasságok részévé válnak színjátszói munkájának. 

A színjáték tantárgy másik nélkülözhetetlen eleme a folyamatos tréning. Az alapgyakorlatok 

(improvizációs formák) vissza-visszatérnek az árnyaltabb, mélyebb és intenzívebb kifejezés 

érdekében. Az ismétlés nem mechanikus, a tréning gyakorlatainak témáját a tanulók fejlődéséhez, 

életkori problémáihoz szükséges igazítani. A rögtönzés keretének (figura, cselekmény, kimenet, stílus 

stb.) megadását, a formát (néma, gesztikus, realista, szimbolikus stb.) a színjátékos készségek, 

ismeretek gyarapodásához érdemes szabni. 

A színjátékos jártasságok előadás készítése, illetve bemutatása során sajátíthatók el. Számos 

tapasztalat gyűjthető a színpadon, ezért ha értékes, hatásos produkció jön létre, érdemes minél 

többször eljátszani. A megmutatkozás motivál, a sikerélmény visszaigazol, a bemutatóig vezető közös 

út csapatot kovácsol, a próbafolyamat stációi mély és élményszerű tudást nyújtanak a színházi 

alkotófolyamat, a színházművészet természetéről. A drámapedagógia befelé dolgozó 

tevékenységformái mellett a művészetoktatás sajátja a közönség elé lépés. 

 

A képzés feladatai  

Ismertesse meg a tanulóval 

 az összetettebb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

 a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, 

 a színházi műfajokat, 

 a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit, 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy kiszabadító 

megnyilvánulások különbségét, 
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 a színészi alkotómunka fázisait, 

 a színészi tevékenység alapvető elemeit, 

 a színházi alkotómunka főbb összetevőit, 

 a színház jelenkori társadalmi szerepét, 

 napjaink színházi struktúráját. 

Fejlessze a tanuló 

 érzelemkifejező eszköztárát az összetett karakterek ábrázolásához, 

 mozgásos karakteralkotó technikáit, 

 karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit, 

 szereprepertoárját, illetve ezen keresztül ön- és társismeretét, 

 improvizációs képességét, 

 szöveg- és előadás-elemzési képességét, 

 azon képességét, hogy a valóságon keresztül értelmezni tudja a színházat, illetve a színházon 

keresztül a valóságot, 

 társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejezőeszközeit. 

Ösztönözze a tanulót 

 elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára, 

 elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő megjelenítésére, 

 színházi előadások megtekintésére (szabadidejében), 

 iskolán kívüli produkciókban való részvételre, tapasztalatainak megosztására társaival, 

 társai előtti előadások tartására, 

 a látott vagy részvételével zajló előadások véleményezésére, 

 a színházi/drámai szakirodalom, illetve szaksajtó tanulmányozására. 

Biztosítson lehetőséget 

 hivatásos, alternatív, amatőr társulatok és kortárs (diák) csoportok élő színházi előadásainak 

megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére, 

 színházi előadások videofelvételeinek megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére, 

 működő színtársulatok munkájába való betekintésre, 

 a technikai fejlesztés terén a tanulók speciális igényeinek kielégítésére, 

 a helyzetgyakorlatok, színházi improvizációk körén túlmenően csoportos színházi alkotó 

tevékenységben való részvételre, 

 többféle műfaj és/vagy színházi stílus színészi megtapasztalására, 

 a tanulók igényeitől függően nyilvános bemutató(k) tartására. 

 

7. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit, 

 a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát, 

 az intenzitás, a színészi energia fogalmát, 

 a tipizáló játékmód módszerét (kiemelés, sűrítés), 

 a visszatérő szabályjátékokat, 

 az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában, 

 a fokozást, kiállás, váltás eljárásait, hatását, 

 a foglalkozás legfontosabb munkaformáit (önálló munka, teljes improvizáció, megbeszélt 

improvizációk stb.), 

 a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit, 

 a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy kiszabadító 

megnyilvánulások különbségét, 

 az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat egy 

jeleneten (improvizáción) belül, 

 a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, kivel), 

 a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást, jelenépítést, fokozást, intenzitásnövelést egy 
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jeleneten belül. 

Fejlessze 

 a koncentrációt, 

 a társak játékának érzékelését, az abból való építkezés készségét, 

 a kezdeményezőkészséget, 

 a megfigyelőkészséget (önmaga és a társak reakcióinak megfigyelését), 

 a játékkedvet, az energia felszabadításának képességét, 

 az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 

 az önfeledt, egyben koncentrált játékállapot megteremtésének adottságát, 

 az arányérzéket, játékintenzitást, 

 az önkifejezést, 

 a kíváncsiságot, nyitottságot, 

 az együttműködési készséget. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit, 

 a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát, 

 az intenzitás, a színészi energia fogalmát, 

 a tipizáló játékmód hatását, 

 a visszatérő szabályjátékokat, 

 az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában, 

 a fokozás, a kiállás, a váltás eljárásait, hatását, 

 a foglalkozás legfontosabb munkaformáit (önálló munka, teljes improvizáció, megbeszélt 

improvizációk stb.), 

 a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit, 

 a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy felszabadító 

megnyilvánulások különbségét, 

 az idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat egy 

jeleneten (improvizáción) belül, 

 a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, kivel), 

 a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást, jelenépítést, fokozást, intenzitásnövelést egy 

jeleneten belül. 

Legyen képes 

 tipizáló, túlzó ábrázolásra, 

 a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nonverbális eszközeit a kifejezés érdekében 

mozgósítani, 

 saját testi adottságai, személyisége szerint fogalmazni, 

 életismeretét, tapasztalatait mozgósítva megragadni, megformálni tipikus figurákat, emberi 

alaphelyzeteket, 

 gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra, 

 tanári segítséggel személyes tartalmak közlésére alkalmas, neki való, szövegek kiválasztására, 

értelmezésére, 

 a kiválasztott szövegeket önállóan interpretálni, tanári instrukciók mentén újabb és újabb 

változatokat kidolgozni, 

 alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző alapvető színházi 

konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül, 

 csendben, inspiráló figyelemmel kísérni társai játékát, 

 a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve 

társaival együtt dolgozni, 

 a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, kivel) figyelembe  véve 

improvizálni, 

 a feszültséget növelni, fordulatot cselekménybe építeni, jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni, 
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fokozni, intenzitás növelni egy jeleneten belül, 

 saját ötleteit megfogalmazni, eljátszani. 

 

Tananyag 

1. Önálló szövegmunka 

A hetedik évfolyamon a tanulók félévenként legalább három verset (pl.: Petőfi Sándor, Weöres 

Sándor, Varró Dániel) tanulnak meg. Ezek között legyen olyan, amely az egyéni humor 

megmutatkozására ad módot, olyan, amely bensőséges érzelmek kifejezésére ad lehetőséget, és olyan, 

amely által erős indulatok, nagy szenvedélyek jeleníthetők meg. Ezekből a vezető tanár döntése 

alapján készül szerkesztett vagy nem szerkesztett összeállítás, munkabemutató vagy előadás. 

2. Előadás 

A legjobb improvizációkból etűdjáték készül különböző szervező elvek (tematikus, hangulati, 

helyszín) alapján. Az elkészült anyag színvonala, szerkesztettsége alapján demonstrációként, 

munkabemutatóként vagy előadásként kerülhet a nézők elé. A bemutató lehet nyitott vagy zártkörű 

(meghívott közönség előtt zajló). A hetedik évfolyamon végezett munka nem követeli meg, hogy 

feltétlenül előadással záruljon! 

3. Tréning 

Szövegfragmentumok, verssorok, dialógusrészletek az improvizációkhoz 

Szabályjátékok 

Tükörgyakorlatok 

Csoportépítő játékok 

Bizalomgyakorlatok 

Koncentrációs gyakorlatok 

Improvizációk szöveg nélkül, mondathelyettesítő eszközökkel (idegen nyelv, halandzsa, számok, 

városnevek stb.), megadott szavakkal (Maradsz! – Megyek!) vagy mondatokkal (Most higgyek neked? 

– Nem mondhatok mást.) 

Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel 

Egyidejű egyéni improvizációk (mindenki játszik, nincs „közönség”) 

Drámaórák 

Minimumkövetelmény: 

A foglalkozás legfontosabb munkaformáinak (önálló munka, teljes improvizáció, megbeszélt 

improvizáció) ismerete. A szituáció meghatározó körülményeinek (kit, mit, miért, hol, mikor, kivel), 

az idő múlásának, a helyszín változásának, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvencióknak az 

ismerete. Képesség saját ötletek megfogalmazására, eljátszására. A tréningen és a drámaórákon való 

aktív részvétel. 

 

8. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, viszonyát, 

eszközkészletét, 

 a jelenetek előadássá szerveződésének módozatait, törvényszerűségeit (kontraszt, motívumátvitel, 

tempó, ritmus), 

 az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalásmód stb.) együttes és 

elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt, 

 a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait, 

 a színészi reprodukció jelentőségét és módszereit (a színészi alkotómunka legfontosabb iskoláit, 

ezek alapvető eljárásait – Sztanyisz-lavszkij, Mejerhold, Anton Csehov stb.), 

 az epika és a dráma különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és módszerit, 

 a történetmesélés színházi eszköztárát, 

 a színpadi humor természetét, eszközeit; 

 a kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös 

megjelenítése, a narráció formái stb.), 

 az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló verziók, mondatgyűjtés, 

dialógusírás, képek felrakása stb.), 



13

8  

 az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját, 

 a jelenetépítő, illetve -blokkoló akciókat, reakciókat, 

 a helyszín- és jelenetváltás, valamint az időkezelés konvencióit egy előadás összetett 

jelrendszerében, 

 egy jelenet szociokulturális, történelmi közegének jelentőségét (szokások, erkölcsi törvények, 

meghatározottságok), 

 egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét. 

Fejlessze  

 a koncentrált állapot megtartásának készségét, 

 az egészben (teljes alkotófolyamat, előadás) látás képességét, 

 a befelé figyelés adottságát, a helyes önértékelést, önkritikát, 

 a színészi energiák kezelésének készségét, 

 az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 

 az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játék képességét, 

 az arányérzéket (a nézői figyelem fókuszálásának készségét: a tanulók érzékeljék, mikor, 

mennyire fontos akciójuk, tudjanak a kórusból „előlépni” és visszaállni), 

 a vitakészséget, az érvelés kultúráját, ötletek, gondolatok artikulációját,  

 az alkotó párbeszéd képességét a csoport minden tagjával, 

 a nyitottságot, empátiát, 

 a közösségi érzést, felelősségérzetet. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, viszonyát, 

eszközkészletét, 

 a jelenetek előadássá szerveződésének módozatait, törvényszerűségeit (kontraszt, motívumátvitel, 

tempó, ritmus), 

 az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalásmód stb.) együttes és 

elkülönített használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt, 

 a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait, 

 a színészi reprodukció jelentőségét és módszereit, 

 az epika és a dráma különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és módszereit, 

 a történetmesélés színházi eszköztárát, 

 a színpadi humor természetét, eszközeit (gépiesség, kontraszt, funkció és státus különbsége, 

meglepetés, inkongruens közlés stb.),  

 a kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös 

megjelenítése, a narráció formái stb.), 

 az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló verziók, mondatgyűjtés, 

dialógusírás, képek felrakása stb.), 

 az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját, 

 a jelenetépítő, illetve -blokkoló akciókat, reakciókat, 

 a helyszín- és jelenetváltás, valamint az időkezelés konvencióit egy előadás összetett 

jelrendszerében, 

 egy jelenet szociokulturális, történelmi közegének jelentőségét (szokások, erkölcsi törvények, 

meghatározottságok), 

 egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét. 

Legyen képes  

2 a tipizáló játékot mélyíteni, egyéníteni, 

3 a színészi váltás éles és finom változataira, 

4 saját testi és pszichikai adottságai ellenében, abból kimozdulva, „ellene” játszva fogalmazni, 

5 az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, előadásmód stb.) együttes és elkülönített 

használatára, 

6 mozgósítani a tipizáló ábrázolás árnyaltabb eszközeit, 
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7 személyes élményeinek, gondolatainak „alapanyagát” figurába, jelenetbe sűríteni, 

8 a nézői figyelem fókuszálására (tudjon „előlépni” a kórusból, visszaállni), 

9 egységes színészi intenzitású (partnerekkel összehangolt) improvizációra, 

10 a jelenet szociokulturális, történelmi közegét (szokások, erkölcsi törvények, meghatározottságok) 

figyelembe véve improvizálni, 

11 az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáiban együtt dolgozni társaival (önálló 

verziók, mondatgyűjtés, dialógusírás, képek felrakása stb.), 

12 tanári segítséggel saját világérzésének, gondolatainak megfogalmazására alkalmas kisepikai 

alkotást választani, 

13 önismerete segítségével karakteréhez illő monológot választani, amelyet személyes hitellel, így 

hatásos módon tud megszólaltatni, 

14 az általa kiválasztott szövegekből saját értelmezését több variációban, különböző eszközökkel 

megjeleníteni, 

15 a csoport összes tagjával magas szinten együttműködni, együtt dolgozni, 

16 ötleteit az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani. 

 

Tananyag 

1. Önálló szövegmunka 

A nyolcadik évfolyamon a tanulók félévenként egy-egy prózarészleten dolgoznak. Az egyik szöveg 

(pl. Franz Kafka-novellák, Örkény-egypercesek, Garaczi László-írások) a korosztály groteszk, kritikus 

látásmódjának, humorának megszólaltatására ad lehetőséget, a másik a lélekábrázolásra kínál 

lehetőséget (pl. Kosztolányi-, Csáth-, Kaffka Margit-novellák). 

Az önálló szövegmunka keretében félévenként tanári segítséggel vagy önállóan egy-egy monológot 

választanak a drámairodalom klasszikusaitól (Szophoklész, Shakespeare, Molière). Ezeket 

színházszerűen, cselekvő módon mutatják be.  

 

2. Előadás 

Az év során elkészülő előadás egy verses vagy prózai epikus mű dramatizálása. A színre állítás 

kollektív játékként, a diákszínjátszó formanyelven történik. Ez a forma mindenki számára lehetőséget 

nyújt a megmutatkozásra, az elsajátított színészi kifejezőeszközök mozgósítására. A történetmesélés 

buktatói, az epika tér- és időkezelése, az ebből fakadó nehézségek, a dialógusok hiánya kreatív 

hozzáállást feltételeznek és serkentenek – az együttes játékok formanyelvének alkalmazását és 

megújítását feltételezik. Ugyanakkor a történetben rejlő drámai helyzeteket érdemes zárt, színházi 

szituációként megformálni. Az alapműben legyen humor, mélység, legyenek olyan konfliktusok, 

alaphelyzetek, amelyek a személyes érintettséget biztosítják, vagyis az életkori problémákra 

(identitáskeresés, felnőttvilág hazugságai), a csoport belső történéseire rímelnek. Érdemes értékes 

alkotásokkal foglalkozni.  

A forma sokszínűségéhez elengedhetetlen a tartalom gazdagsága. Bátran nyúlhatunk a „diákszínjátszó” 

klasszikusokhoz (Lúdas Matyi, A helység kalapácsa, János vitéz, Toldi, Karinthy-szövegek), ezek azért 

lettek klasszikusok, mert remek játéklehetőséget nyújtanak. Inspiráló lehetőség az egyes mitológiák 

(görög, kelta, germán, finn, magyar) nagy történeteinek színre állítása. Feldolgozhatunk a korosztályról 

(is), korosztályhoz (is) szóló kortárs szövegeket is (pl. Garaczi László: Pompásan buszozunk, Varró 

Dániel alkotásai stb.). 

A közismert történet dramatizálása szabadabb, kreatívabb hozzáállást tesz lehetővé. Az újramesélés 

alapja, hogy figyelmesen újraolvassuk – felfedezzük – a remekműveket, így az adaptáció során 

mindenki személyes gondolatait közölheti. A új felfedezés az első megfogalmazás izgalmát hordozza.  

Az előadás készítése nem történetfelmondás, hanem interpretáció. 

 

3. Tréning 

Versrészletek, klasszikus művekből (Shakespeare, Molière, Csehov) kiemelt mikrodialógusok 

Szabályjátékok 

A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok (csak hanggal, mozgással, 

kifejezőeszközök ütköztetésével) 

Önismereti és társismereti játékok 

A bizalomgyakorlatok bonyolultabb, merészebb verziói 
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Többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 

Műalkotás (festmény, fotó, zene) inspirálta improvizáció 

Improvizációk megadott cselekményvázra 

Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel, illetve felkészülés nélkül 

Hosszú (tíz percet is meghaladó) csoportos és páros improvizációk, jelenetváltással, illetve zárt 

helyzetben 

Történetmesélő improvizációsor 

Improvizációsor adott figurákra – figuratartással, a figura kibontásával 

Színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámaórák 

 

Minimumkövetelmény: 

Az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalásmód stb.) együttes és elkülönített 

használatú jelentésének, hatásának, a tipizáló ábrázolás módozatainak, a színészi reprodukció 

jelentőségének és módszereinek ismerete. Az együttes játék színrevitelét meghatározó munkaformák 

ismerete. Képesség a tipizáló játék mélyítésére, egyénítésére, személyes élmények, gondolatok 

figurákba, jelenetbe sűrítésére. Együttműködő, aktív részvétel a gyakorlatokban, az improvizációkban. 

 

9. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét, 

az élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetőségeit, technikáit; 

a színjáték hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit, 

a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló pszichofizikai módszereket (csendek, belső 

hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró 

cselekvés), 

a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit, 

a jelmez figurateremtő erejét, hatását, 

a státusjátékokat, 

saját színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, gyenge státusú), 

a státusjeleket (nonverbális jelek, beszédmód), 

a státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés kontrasztjából fakadó termékeny feszültségeket, 

ezek jelenetépítő hatását, 

az alkotófolyamathoz szükséges munkaformákat (dialógusírás közösen, önálló jelenet kidolgozása stb.), 

az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, a 

reprodukció fegyelme stb.), 

a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó nem hajlandó feladni személyes 

státusát), 

a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmények, figurák előélete, jelenet 

előzményei, cselekvések, döntések következményei), 

egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét, 

a drámai dialógus sajátságait. 

Fejlessze 

az érzelemfelidézés képességét, 

a színjátszó humorérzékét, 

az elmélyült, türelmes munka képességét, 

a verbális kifejezőerőt, az íráskészséget, 

az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 

a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét készségét, 

a játékintelligenciát, 

a szintetikus gondolkodást, 

az érzékenységet, a toleranciát, 

az eltérő személyes tempó, különböző szintű, különnemű tehetség elfogadásának képességét, az ebből 

fakadó feszültségek kezelését. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje 

a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét, 

az élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetőségeit, technikáit, 

a színjáték hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit, 

a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló pszichofizikai módszereket (csendek, belső 

hang, belső monológ, mozdulatlan – „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró 

cselekvés). 

a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit, 

a jelmez figurateremtő erejét, hatását, 

a státusjátékokat, 

saját színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, gyenge státusú), 

a státusjeleket (nonverbális jelek, beszédmód), 

státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés kontrasztjából fakadó termékeny feszültségeket, 

ezek jelenetépítő hatását, 

az alkotófolyamathoz szükséges munkaformákat (dialógusírás közösen, önálló jelenet kidolgozása stb.), 

az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, a 

reprodukció fegyelme stb.), 

a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó nem hajlandó feladni személyes 

státusát), 

a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmények, figurák előélete, jelenet 

előzményei, cselekvések, döntések következményei), 

egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét, 

a drámai dialógus sajátságait. 

Legyen képes 

 az eltartás és azonosulás fokozataira, 

 státusváltásra jeleneten belül és jelenetek között, 

 a saját státus ellenében fogalmazni, új státusállapotokat kipróbálni, 

 a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására, 

önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének technikáit, 

 a csendes, visszafogott, mégis intenzív, szuggesztív játékra, 

 stilárisan egységes, szociokulturálisan hiteles mondatokban megszólalva improvizálni, 

 kelléket használva improvizálni, 

 dialógust írni közösen, önálló jelenetet kidolgozni, változatokat készíteni, 

 a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmények, figurák előélete, jelenet 

előzményei, cselekvések, döntések következményei) önállóan alkalmazni, 

 egy-egy jelenet lélektani hátterét kibontani, megmutatni, 

 az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, 

a reprodukció fegyelme stb.) pillanatnyi hangulattól, formától függetlenül megteremteni, 

 személyiségét, színészi alkatát ismerve új kihívást jelentő monológokat keresni  (tanári 

segítségadással), 

 monológok színházszerű kidolgozására, ahol harmóniában van a kifejezőeszközök, technikák 

tudatos használata (térbeli helyzet, akciók, szünetek, hangerő stb.) és a lehető legnagyobb 

hitelesség, megéltség, 

 társai ötleteit, impulzusait továbbépíteni, saját ötleteivel összhangba hozni, 

 ötleteit a készülő előadáshoz igazítani. 

 

Tananyag 

1. Önálló szövegmunka 

A tanuló a magyar dráma ismert és kevésbé ismert 19. századi, 20. század eleji klasszikusaitól 

(Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Szigligeti Ede, Csiky Gergely, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, 

Szép Ernő, Szomory Dezső, Bíró Lajos, Déry Tibor stb.) választanak monológot. Fontos szempont, 

hogy a választott anyag a figurateremtés új útjait nyissa meg a színjátszó előtt, a szöveggel végzett 

munka új megszólalásmódot tegyen lehetővé.  
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A második félévben visszatér a versmondás. A tanulóknak három verset kell választaniuk, ezt egyetlen 

szempont befolyásolja csak: hogy minél személyesebb tartalmak kifejezésére alkalmas szöveget 

leljenek. 

 

2. Előadás 

A csoport tematikus improvizációkból közösen ír drámát. A közvetlenségnek és a megformáltságnak 

egyszerre kell érvényesülnie. Rögtönzésekből jelenetek íródnak, a jelenetekből színjáték szerveződik. 

Nem elég laza atmoszferikus, tematikus kapcsolatot találni a helyzetek között. 

 

3. Tréning 

Jelenetrészletek, dialógusok idegen nyelven 

Státusgyakorlatok 

A kifejezőeszközöktől megfosztott játékmód, gyakorlatai 

Önismereti és társismereti játékok 

A bizalomgyakorlatok bonyolultabb, merészebb verziói 

Többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 

Jelenetek szerepcserével 

Improvizációk a helyzetet meghatározó körülményének (figura, hely, végkifejlet) vagy ezek 

együttesének megadásával 

Páros, hármas, négy- vagy ötszereplős improvizációk felkészüléssel, illetve felkészülés nélkül 

Egyéni improvizációk, a csoportvezető, illetve a csapat tagjainak instrukcióira rögtön reagálva, azokat 

követve 

Jellemfejlődést ábrázoló improvizációsor 

A kellékhasználat gyakorlatai 

A közösen írt színjáték döntési helyzeteit körbejáró drámaórák 

 

Minimumkövetelmény: 

A színjáték hitelességének, feltételeinek, törvényszerűségeinek, a kellékhasználat szabályszerűségeinek, 

alapelveinek, a jelmez figurateremtő erejének, hatásának ismerete. A nonverbális jelek, 

beszédmódok, a sűrítés drámai feszültségét szolgáló technikák ismerete. Képesség monológok 

színházszerű kidolgozására. Együttműködő, aktív, társakat inspiráló részvétel a tréningen a 

gyakorlatokban, játékokban, improvizációkban. 

 

10. évfolyam 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját, 

a szerepépítést elősegítő munkamódszereket, eljárásokat (belső monológ, szereplők  elő és 

utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus), 

a szerepívet, a jellemábrázolást, 

a cselekvő elemzést, 

a folyamatos színészi gondolkodást, 

a különféle színházi műfajok (commedia dell’arte, bohózat, lélektani dráma) játékstílusát, 

a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását, 

egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt, 

a drámai alapanyag színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendelkező, lejáró próba stb.) és ezek 

célját, 

a hűtlen hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alkotói szabadságot az 

interpretációban, 

a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek), 

a színre állított mű hatásdramaturgiáját, 

az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi, kultúrtörténeti, filozófiai, néprajzi 

vonatkozásokat, 

egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (tempó, kontraszt, várakozás stb.). 

Fejlessze 
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az ízlést, és az ítélőerőt, 

az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást, 

a szimbolikus kifejezés készségét, 

a közösségben létezés, a közös célért végzett tevékenység minden lelki feltételét. 

A záró évfolyamon a fejlesztés célja a képzés során megszerzett képességek, készségek, jártasságok 

szintézise. Továbbá, hogy a tanuló vizsgahelyzetben minél eredményesebben számot tudjon adni 

ezekről. A megszerzett elméleti ismereteket, színészi tudást, munkaszervezési, gyakorlati jártasságot 

önállóan alkalmazni tudják az alkotó folyamatban (egy jelenet színrevitelében).  

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját, 

a szerepépítést elősegítő munkamódszereket, eljárásokat (belső monológ, szereplők elő és utóéletének 

megírása, emblematikus tárgy, gesztus), 

a szerepívet, a jellemábrázolást, 

a cselekvő elemzést, 

a folyamatos színészi gondolkodást, 

a különféle színházi műfajok (commedia dell’arte, bohózat, lélektani dráma) játékstílusát, 

a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását, 

egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt, 

a drámai alapanyag színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendelkező, lejáró próba stb.) és ezek 

célját, 

a hűtlen hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alkotói szabadságot az 

interpretációban, 

a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek), 

a színre állított mű hatásdramaturgiáját, 

az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi, kultúrtörténeti, filozófiai, néprajzi 

vonatkozásokat, 

egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (tempó, kontraszt, várakozás stb.). 

Legyen képes 

szerepív ábrázolására, 

jellemfejlődés megélésére, bemutatására, 

a cselekménykövető és -építő folyamatos gondolkodásra, „belső monológ” kidolgozására, 

a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében, 

önállóan jelenet színre állítására, 

a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig különböző 

megnyilvánulásokra, 

az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára; 

folyamatos igényes munkára (ne a főpróbaidőszakban „pörögjenek” fel), 

ötleteinek a színre állított drámához, a színre állításhoz történő igazítására. 

 

Tananyag 

1. Önálló szövegmunka 

Az év során egy – ha szükséges, tanári segítséggel – kiválasztott jelenetet, jelenetsort próbálnak 

önállóan. A jelenet által megkövetelt játékmód éppen ellentétes legyen a közös produkció 

fogalmazásmódjával: ha lélektani-realista a produkció, akkor stilizált-szimbolikus és fordítva. A 

rendező-tanár faci-litátor, visszajelzéseket ad az egyes munkafázisokban, de nem „rendez bele” a 

produkcióba.  

2. Előadás 

Olyan klasszikus, modern, kortárs dráma színre állítása köré szerveződik a munka, amelyben 

mindenki valódi feladatot, igazi játéklehetőséget kap, melynek alapkonfliktusai meghatározó 

életélményei azonosak vagy megfeleltethetőek a korosztály számára. Ennek feltétlenül értékes drámai 

alkotásnak kell lennie, ne követelje meg a teljes újrafogalmazást (adaptációval, önálló alkotás 

színrevitelével korábban már megismerkedtek).  
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A szöveg, az értelmezés által megkövetelt színházi nyelv egyaránt lehet realista-naturalista, illetve 

stilizált-szimbolikus (de elképzelhető, hogy a kettő keveredését vagy stiláris váltást hív elő a darab). A 

munkafolyamat egyfajta szintézis: lehetőséget ad a képzés során megszerzett tudás alkalmazására, a 

következetes, nagy igényű színházi alkotómunka természetének megismerésére, annak 

megtapasztalására, hogy a színházi jelek rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell 

tükröznie. Szerencsés, ha a csapat tagjai megélik, hogy a színház összművészet. Rendkívül hasznos és 

valójában nélkülözhetetlen, hogy a látványelemek megteremtésében, a zenék megszólaltatásában, a 

mozgások, táncok betanításában részt vegyenek azok a diákok, akik kedvet éreznek ehhez.  

3. Tréning 

A záró évfolyamon végigvesszük a továbbképző gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk a játszókban az 

általuk bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a színjátszói készségek, ismeretek szintetizálására, felfrissítjük 

az elfeledett elemeket. 

Analóg helyzetek a készülő előadás szituációihoz 

Improvizációk különböző stílusban (vásári színjáték, klasszikus tragédia, lélektani dráma) 

Versek, versrészletek szimbolikus-stilizált feldolgozása 

Az atmoszférateremtés gyakorlatai 

Azonos hangulatú, szimbolikusan kapcsolódó improvizációsor 

A dráma közegében játszódó drámaóra 

Minimumkövetelmény: 

A szerepépítést elősegítő munkamódszerek, eljárások (belső monológ, szereplők elő és utóéletének 

megírása, emblematikus tárgy, gesztus), a cselekvő elemzés, a különféle színházi műfajok ismerete. 

Képesség a jellemfejlődés megélésére, bemutatására, a folyamatos, igényes munkára. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után  

A tanuló ismerje 

 a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

 az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

 a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat, 

 a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit, 

 a színészi játék alapvető iskoláit, 

 a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

 a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját. 

Legyen képes 

 a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

 egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

 más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során, 

 színházi improvizációra, 

 a társak játékát előmozdító, a színjátszói energiákat felszabadító megnyilvánulásokra, 

 különféle szerepek megformálására, 

 drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

 színházi előadások elemzésére, értékelésére, 

 a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

 a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

1. Az 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. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
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Az alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 

kell meghatározni. 

Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze, 

hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor szerepel, a 

tanulóknak – a szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt 

gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 

A művészeti alapvizsga tantárgyai  

drámajáték 

beszédgyakorlatok 

mozgásgyakorlatok 

A művészeti záróvizsga tantárgyai 

színjáték 

egy választott tantárgy az alábbiak közül:  

beszédgyakorlatok 

mozgásgyakorlatok 

vers- és prózamondás 

színházismeret 

A fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak a tanuló csak azt választhatja, 

amelyet legalább százharmincnyolc órában tanult, valamint a választott tantárgyból az évfolyamokra 

előírt követelményeknek eleget tett.  

 

3. Az 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 tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik bábjáték tanszakon vers- és prózamondás tantárgyból megszerzett 

záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor a tantárgyból a vizsga alól felmentés adható. 

 

4. Az alapvizsga és záróvizsga minősítése 

Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a tanuló 

teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősíteni.  

Az intézmény a színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból 

köztes vizsga lehetőségét biztosítja. 

A köztes vizsga 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 gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata 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.  

 

A művészeti záróvizsga követelményei és témakörei 

1. A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Színjáték   
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improvizáció 3–5 perc 

színpadi produkció jelenet 5–7 perc vagy előadás 35–40 perc 

2. A vizsga témakörei 

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 háromfős jelenet lehet. 

Az improvizáció témakörei:  

szöveg nélküli improvizáció; 

improvizáció megadott cselekményváz alapján; 

improvizáció rövid dialógusok alapján; 

improvizáció fordulattal; 

improvizáció tárgyakkal; 

improvizáció megadott figurára és helyszínre; 

improvizáció megadott eseménnyel és figurákkal; 

rövid jelenet készítése rövid vers alapján; 

jelenet rövid dialógusokra (legfeljebb három-három rövid mondat); 

megadott helyzet státusváltással; 

páros improvizáció megadott atmoszférával (nyers, lírai) és stílusban (lélektani dráma, bohózat).  

A szaktanárnak – a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő – legalább tíz egyéni, valamint legalább 

tíz háromfős improvizációs feladatokból álló tételsort kell összeállítania. A tételsoroknak szöveggel és 

szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell tartalmazniuk. Az egyes tételeknek tartalmazniuk 

kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A tanulónak egy egyéni és egy páros 

improvizációs feladatot kell elvégeznie, a feladatokat a tanár által előzetesen elkészített tételsorokból 

húzhatja. 

Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciói alapján variációkat kell bemutatni. 

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció 

A produkció a magyar és a világirodalom értékes alkotásaiból szabadon választott drámai vagy 

dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (két-három 

fős jelenet vagy csoportos előadás) lehet.  

A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell közreműködnie.  

3. A vizsga értékelése 

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempontjai 

Improvizáció: 

a szituáció megértése; 

a jelenet szerkezete, íve ~ a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés; 

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása; 

feszültségteremtés; 

hangulatteremtés; 

fantázia, ötletesség ~ mélység (a jelenet igazságtartalma) és humor; 

koncentráció, figyelem (befelé dolgozás); 

együttműködés ~ a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, a partner 

akcióinak jelenetbe építése, erős impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, 

rugalmasság; 

instrukciók követése. 

Színpadi produkció (előadás, jelenet): 

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék intenzitása 

(színjátszói energiák); 

feszültségteremtés; 

koncentráció, figyelem (befelé dolgozás); 

együttműködés ~ a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, 

rugalmasság (reakció a váratlan történésekre, partner impulzusaira); 

atmoszférateremtés; 

kapcsolatteremtés. 
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BESZÉD ÉS VERS 

 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – az 

adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten – könnyen érthetővé és élvezhetővé 

fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint a 

vers– és prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. A tantárgy feladata, hogy a tanulók a 

különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos feladatokon, szövegelemzéseken és 

memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv magas szintű, tudatos használatára, az 

irodalmi műalkotások értő befogadására és értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek 

interpretálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói és 

előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra ápolására. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– a vers zenei–ritmikai jellemzőit 

Fejlessze a tanulók 

– hallási figyelmét 

– megfigyelőképességét 

– ritmusérzékét 

– a csoportos munkára való készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

– képességeik megismerésére 

– megfigyeléseik megfogalmazására 

– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

– csoportos versjátékokra 

Tananyag 

Lazítógyakorlat 

– Lazítás–feszítés 

Légzőgyakorlat 

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

– Légzőgyakorlatok hangokkal 

– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 

– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 

Hanggyakorlatok 

– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 

Hallásgyakorlat 

– Egymás hangjának felismerése 

– A környezet hangjainak megfigyelése 

Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal 

– Szájról olvasás – hangok 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 

– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

Hangsúlygyakorlat 

– A szóhangsúly 

– Szövegek memoriterként való rögzítése 

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

Legyenek képesek 

– figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére 

– csoportos ritmusjátékokra 

– csoportban történő vers–előadásra 

 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 

– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 

Fejlessze a tanulók 

– hangszínnel való bánásának képességét 

– szabad asszociációs készségét 

– hanggal történő karakterábrázoló képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– a saját és mások beszédének megfigyelésére 

– különböző hangulatú szövegekkel való munkára 

– kifejezőeszközeik bővítésére 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 

Hanggyakorlatok 

– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék) 

– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 

Artikulációs gyakorlatok 

– Ajak és áll gyakorlatok 

– A magánhangzók gyakorlatai 

– A szóvégejtés játékos gyakorlatai 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal 

Hangsúlygyakorlatok 

– Az állítás (kijelentés) hangsúlya 

– Ereszkedő beszéddallam 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A név hangsúlyai 

– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel) 

– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása 

– A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 

– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

– Szöveg és mozgás összekapcsolása 
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Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az egyéni 

választások szabadságával 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit 

– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

Legyenek képesek 

– légzésük egyszerű szabályozására 

– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

– a szövegek tartalmának kifejtésére 

– a szöveg memoriterként való rögzítésére 

 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a természetes beszédhang tulajdonságait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a saját középhang megtalálásának módjait 

– a meseszövés alapvetéseit 

– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 

Fejlessze a tanulók 

– koncentrációs képességét 

– artikulációs ügyességét és pontosságát 

– a belső képek előhívását 

– a történetmeséléshez szükséges készségeket 

Ösztönözze a tanulókat 

– az otthoni gyakorlásra 

– saját élményeik szabatos megfogalmazására 

– mese és novella olvasására 

– eredményeik bemutatására 

– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak meghallgatására 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 

– Légzésszabályozó gyakorlatok 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Mondókák mellhangon és fejhangon 

– A közép hangsáv felismertetése 

– Hangelőrehozó gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 

– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 

– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 

– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 

Ritmusgyakorlatok 

– Ütemezés kitalált mozgássorral 

– Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

– Ritmus a prózában 

– A tagolás módozatai 

Hangsúly–gyakorlatok 

– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül 



15

0  

– Közbevetések 

– A mesélő és a beszélő elkülönítése 

– Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 

A szöveggel való munkák 

– Közös mese–költés (pl. egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének kitalálása, nem várt 

fordulat beiktatása) 

– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 

– Saját élményű történetek és viccek mesélése 

– Mesélési technikák felismerése 

– Közös mesemondás, dramatizálással 

– A szereplők elkülönítése, megszólaltatása 

– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

Mesehallgatás, meseolvasás 

– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez segítségével 

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

– a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

– az alapvető testbeszéd–formákat 

Legyenek képesek 

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló előadására 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a koncentráció szerepét a beszédben 

– a vers–kommunikáció fogalmát 

– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit 

– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

– a balladamondás sajátosságait 

Fejlessze a tanulók 

– ritmusérzékét 

– kommunikációját 

– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

– képi fantáziáját 

– előadói technikai tudását 

Ösztönözze a tanulók 

– eleven hanghasználatát 

– produktív fantáziáinak előhívását 

– önálló szövegválasztását 

– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

– önálló véleménynyilvánítását 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

– A lopott (pót) levegővétel technikája 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 
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Artikulációs gyakorlatok 

– A j–l–r hangok gyakorlatai 

– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Játék a magyaros versformákkal 

Hangsúlygyakorlatok 

– A tagadás hangsúlya 

Szöveggel való munka: 

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 

– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 

– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Választott nép– vagy vígballada 

– Kisprózák (műmesék, novellák) 

– Vidám, rövid időmértékes versek 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a légzés szövegtagoló szerepét 

– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

Legyenek képesek 

– légzésük tudatos irányítására 

– oldott, természetes középhangjuk használatára 

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására 

– felépített produkciók bemutatására 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 

– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 

– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

– a verselemzés előadói központú megközelítését 

Fejlessze a tanulók 

– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 

– képzelőerejét 

– érzelmi intelligenciáját 

– empatikus és műértelmező képességeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– a gesztusok és a mimika természetes használatára 

– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 

– önálló választású szövegek megformálására 

– csoportos versműsorokban való részvételre 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Fizikai terheléssel 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok 
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– Nyelvtörők légzésszabályozással 

Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó középhang gyakorlatai 

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal 

Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására 

– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Mondatok hangsúly–variációi 

– Az indulat és érzelem hangsúlyai 

Szöveggel való munka: 

– Tartalom és forma; gondolati ívek 

– Személyes közelítés a szöveghez 

– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 

– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 

– Erő, dinamika, gondolat a szövegben 

– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…) 

– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 

– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét 

Legyenek képesek 

– alkalmazkodni a térhez 

– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét 

– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 

Fejlessze a tanulók 

– figyelemmegosztó képességét 

– esztétikai érzékenységét 

– képközvetítési készségeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– hangi adottságaik eleven használatára 

– önismeretük pontosítására 

– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

– csoportos és egyéni előadói munkára 

– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 

– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 
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Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerőgyakorlatok: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Összetett mondatok hanglejtése 

– A „lebegő” szólamvég 

Szöveggel való munka 

– Gondolati és leíró versek színei 

– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus 

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés 

– Instrukció–adás (pl. egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a véleménynyilvánítás 

mikéntje) 

– Saját élmény keresés a versekben 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások 

– Műballadák 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

Legyenek képesek 

– figyelmük megosztására 

– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– a szövegválasztás alapvető kritériumait 

– a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 

– a testbeszéd jeleit 

– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

Legyenek képesek 

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak legjobban megfelelő 

beszédállapot elérése érdekében 

– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 

– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének felismerésére 

– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére 

– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 
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– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

– a kommunikációs csatornák eleven használatára 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga időtartama 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás 5 perc 

A vizsga tartalma 

A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár által 

összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor) 

Vers– és prózamondás 

A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két különböző 

hangulatú vers vagy próza előadása 

A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet 

vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által 

választott műveket kell előadnia. 

 

A vizsga értékelése 

Beszédtechnikai ismeretek: 

– a gyakorlatok ismeretének szintje, 

– a megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang, 

– tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek előadása: 

– kifejező megszólaltatás, 

– előadásmód, 

– kiállás, 

– jelenlét, 

– közvetítő erő, 

– előadói készségek 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszín jelentésformáló szerepét 

– az önálló szövegelemzés ismérveit 

– a tartalom kibontásának kreatív formáit 

Fejlessze a tanulók 

– ritmus– és tempóérzékét 

– képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására 

Ösztönözze a tanulókat 

– a rendszeres gyakorlásra 

– beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb használatára 

– új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 
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– Bemelegítő gyakorlatok 

Hanggyakorlatok 

– Hangerőszabályozó gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 

– A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 

Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok 

– Versek, népdalok vakszövegként való használata 

– Versépítés (a vers logikájának felismerése) 

Szöveggel való munka 

– Fokozás, építkezés, poentírozás 

– Hogyan mondjunk ma régi szövegeket? 

– Idegen szavak a szövegben – megoldások 

– Kor– és karakteridézés 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások 

– Klasszikusokból szabadon választva 

– Kortárs versekből való választás 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése – zenével 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 

– az önálló szövegelemezés ismérveit 

Legyenek képesek 

– beszédtechnikai ismereteik előadói helyzetben való tudatos alkalmazására 

– klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására 

– ismert karakter–hangzások megformálására, alkalmazására 

 

8. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival 

– a beszédtanítás nagy egyéniségeivel 

Fejlessze a tanulók 

– hangadási bátorságát és erejét 

– előadói önbizalmát, kifejező eszközeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– beszédük rendszeres gondozására 

– önkifejező szövegek gyűjtésére, előadására 

– versműsorok látogatására 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 

Hanggyakorlatok 

– Szinten–tartó (bemelegítő) gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok 

– A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 

Ritmusgyakorlatok 
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– Gyakorlatok tempóváltásokkal 

Szöveggel való munka 

– A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása 

– Tragikum a közlésben 

– Szerelmes versek 

– Realista és groteszk szövegek (novellák) 

– Nonszensz versek 

– A tudatos szövegválasztás ismérvei 

– Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy) 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Iskolai kötelezők melletti szabad választások 

– Kortárs versekből való választás 

– Kisprózák –egypercesek, prózaversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” szerkesztése – zenével  

Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a bemelegítő hang–gyakorlatokat 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező 

– erejét 

– a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit 

Legyenek képesek 

– halkan és suttogva is szöveget mondani 

– önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani 

– csoportmunkában együtt dolgozni 

 

9. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben 

– az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit 

– a kifejező előadás kritériumait 

– a különböző pódiumi műfajokat 

Fejlessze a tanulók 

– „beszéd–elemző” hallását 

– érzelmi rugalmasságát 

– előadó–technikai felkészültségét 

Ösztönözze a tanulókat 

– a változatos hanghasználatra 

– a kifejező–eszköztár tudatos használatára 

– önálló repertoár–építésre 

– csoportos pódiumi előadások létrehozására 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott beszéddel 

– Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 

Hanggyakorlatok 

– Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 

– Váltások a beszédben (hangerő, hangszín, hangmagasság) 

Artikulációs gyakorlatok 
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– Beszédmozgás ügyesítő gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

– Prózai szövegek ritmizálása 

Hangsúlygyakorlat 

– A hangsúly és a szórend viszonya 

Szöveggel való munka 

– A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 

– A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása 

– A tudatos szövegválasztás ismérvei 

– Versmonológok – drámai monológok (azonosságok és különbségek) 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Kortárs versekből való önálló választás 

– Monológok, versmonológok, szerepversek 

– Repertoár–építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 

– Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos megszólaltatása 

– Vers–színház (új kifejezési formák keresése) 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az artikulációs mozgás–ügyesítés gyakorlatait 

– a pódiumi műfajokat 

– a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 

Legyenek képesek 

– egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 

– saját repertoár–építésre 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 

– csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására 

 

10. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a beszéd–bemelegítő gyakorlatok jelentőségével 

– az önálló versformálás felelősségével 

– a pódiumművészet kiemelkedő alakjaival 

– a versmondás szerepével. 

Fejlessze a tanulók 

– önállóságát 

– értelmi és érzelmi intelligenciáját 

– kommunikációs készségeit 

– értő befogadói attitűdjét 

Ösztönözze a tanulókat 

– önképzésre 

– a szakirodalom tanulmányozására 

– a verskultúra ápolására előadói estek látogatására, verslemezek hallgatására 

– a tudatos nyelvhasználat elmélyítésére 

Tananyag 

Összetett gyakorlatok: a légzés–hangadás–artikuláció összehangolása 

Összetett beszéd–bemelegítő gyakorlatok 

Rövid elméleti áttekintés a pódiumművészet történetéről 

Vershallgatás – a pódiumművészet nagyjai 

Szöveggel való munka 

A kifejező előadás ismérveinek rögzítése 

Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
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Szövegek memoriterként való rögzítése 

Kortárs versekből való önálló választás 

Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 

Repertoár–építés, gyarapítás 

Szerkesztési gyakorlat 

Önálló estek szerkesztési alapelvei 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a szinten–tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat 

– a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát 

– a szerkesztés alapvető technikáit 

– a pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit 

Legyenek képesek 

– önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik) előtt 

– önálló szövegválasztásra és annak megformálására 

– rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanulók ismerjék 

– az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 

– a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 

– a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 

– a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 

– a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 

– a pódiumművészet történetét, kialakulását, és ismert alakjait 

– a pódiumi műfajokat 

Legyenek képesek 

– dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására 

– önállóan, személyiségükhöz illő vers– vagy prózai szöveg kiválasztására 

– ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 

– saját repertoár–építésre 

– a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A gyakorlati vizsga időtartama 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 perc 

A vizsga tartalma 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl. bemelegítő gyakorlatok, az artikulációs biztonságot 

és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 

Vers– és prózamondás 

Repertoárból való vizsga: 

A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza előadása. A tanuló 

szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen, lehetőleg különböző 

hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 

Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 

A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból – a helyszínen történő választás és rövid 

felkészülés után – értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kapcsolatban kérdésekre is válaszol. 

A vizsga értékelése 

– Beszédtechnikai ismeretek 

– A tudás technikai szintje 

– A megvalósítás pontossága 
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– Természetes, oldott artikuláció és középhang 

– Választott szövegek előadása 

– Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 

– Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 

– Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 

– Elméleti felkészültség 

– Helyes nyelvhasználat 

– Ismeretlen szöveg előadása: 

– A felolvasás gördülékenysége 

– A szöveg értő megszólaltatása 

– A szöveg alaphangulatának közvetítése 

– Helyes nyelvhasználat 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

 Alapvető fénytechnika 

 CD–lejátszó vagy magnó 

 Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

 CD–k, DVD–k , videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból 

 Hang–, zörej–, és zajkelő eszközök
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2. Tananyagszervezés  

Az alapfokú művészeti iskola tantestülete átnézve az nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendeletét 

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM 

rendelet módosításáról a következő állásfoglalást hozta meg: 

 A tanszakok szabályozása egységes 

 A képzés struktúrája, óraterve és tantárgyrendszere lehetővé teszi a tanterv bevezetését, jelentősebb törés 

nélkül, a jelenlegi tanterv szerint tanuló növendékek esetében is. 

 A kötelező és választható tárgyak egységes keretben jelennek meg minden tanszakon 

 Egyértelműen fogalmazza meg a követelményrendszert évenkénti lebontásban, valamint az alapfok és a 

középfok végén. 

 A javasolt értékelési mód, és az ismeretek számonkérésének formái azonosak a zeneiskolában jelenleg is 

alkalmazott módszerekkel. 

 A tárgyi feltételek rendszere, megerősítve az Oktatási Minisztérium e témakörben hozott rendeletével, 

biztosítják a színvonalas szakmai munkát. 

 

A fentiek figyelembe vételével a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete bevezetésre alkalmasnak tartja 

2018-as „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programját”. 

 

3.  A helyi tanterv bevezetésének  ütemezése 

Bevezetésének dinamikája: felmenő rendszerben a 2011/12-es tanévtől az előképző 1-től indítva 

 
 Előképző Alapfok Továbbképző 

 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011/12 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 

2012/13 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 

2013/14 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 

2014/15 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 

2015/16 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 H/09 H/09 H/09 

2016/17 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 H/09 H/09 

2017/18 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 H/09 

2018/19 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 H/09 

2019/20 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 H/09 

2020/21 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 H/09/11 

2021/22 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/09 

2022/23 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 

2023/24 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 

2024/25 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 

2025/26 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 H/11 

 

H/09: 2009-es helyi tanterv 

H/11: 2011-es helyi tanterv 

H/09/11: 2009-es valamint 2011-es helyi tanterv, azon tanulók számára, akik előképző elvégzése nélkül kezdhetik 

meg alapfok 1. évfolyamon a 2011/12-es tanévet. 

 


