
1 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Szent Orsolya Iskolaközpont  

Alapfokú Művészeti Iskolájának 

helyi tanterve



2 

 

Tartalom 
 

1. Helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció ....................... 3 

1.1. A pedagógusoktól elvárható követelmény: .................................................................. 3 

2. Alkalmazandó kották és tanulmányi segédletek kiválasztásának elve ........................ 4 

3. Személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ..................................... 5 

4. Beszámoltatás, értékelés és minősítés, vizsga, formája ............................................... 5 

4.1. Méltányosság a tanulók továbbhaladása tekintetében.................................................. 5 

5. Cél- és feladatrendszer, tananyag, követelmény, tevékenység rendszere .................... 6 

5.1. A zeneművészeti tanszak általános fejlesztési követelményei..................................... 7 

5.2. Előképző, alapfok és továbbképző szakasz .................................................................. 7 

5.2.1 . Fafúvós tanszak, furulya .............................................................................................. 7 

5.2.2 . Fafúvós tanszak, fuvola .............................................................................................. 25 

5.2.3 . Fafúvós tanszak, klarinét ........................................................................................... 45 

5.2.4 . Fafúvós tanszak, szaxofon .......................................................................................... 68 

5.2.5 . Rézfúvós tanszak, trombita ......................................................................................... 88 

5.2.6 . Akkordikus tanszak, ütőhangszer ............................................................................. 104 

5.2.7 . Billentyűs tanszak, zongora ...................................................................................... 115 

5.2.8 . Vonós tanszak, hegedű ............................................................................................. 132 

5.2.9 . Zeneismeret tanszak, szolfézs ................................................................................... 150 

5.2.10 . Zenetörténet - zeneirodalom .................................................................................... 213 

5.2.11 . Kamarazene .............................................................................................................. 224 

5.3. Művészeti alap- és záróvizsga .................................................................................. 232 

5.3.1 A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai ................................... 232 

5.3.2 A művészeti alap- és záróvizsga követelményei ....................................................... 233 

 

 



3 

 

1. Helyi tanterv felépítésére vonatkozó alapelv és pedagógiai koncepció 

 
Alapdokumentum 

27/1998. (VI. 10. ) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetésről és kiadásáról 

Módosítás: 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet. 

 

Iskolánk zenei tagozata az 1999-2000-es tanévben jött létre, meghatározója az 

intézmény zenei életének, rendszeres képviselője a város kulturális életének. Zenetagozaton 

működő tanszakok: rézfúvós (trombita), fafúvós (furulya, fuvola, szaxofon, klarinét), vonós 

(hegedű), billentyűs (zongora), akkordikus (ütő). 

 

Az alapítás éve óta felmenő rendszerben oktatunk.  

Meggyőződésünk, hogy a XXI. sz.i ember számára is meghatározó fontosságú, hogy 

elsajátítsa azt a látásmódot, megtapasztalja azt az életérzést, amellyel a klasszikus 

hagyományokra épülve a személyiség szabad fejlődésének teret adva új értékeket teremteni 

képes. Ezzel művelt, nyitott, tevékeny, alkotó ember megszületését segíti elő Az intézmény - 

művészetoktatási intézmény lévén - elkötelezi magát az abszolút művészeti értékek minőségi 

közvetítésére mind a tanórákon, mind az intézmény falain kívül.  Az intézmény alapvető 

feladata, hogy létéről, működéséről, eredményeiről tájékoztassa a város lakosságát, 

gondoskodjon arról, hogy tevékenységéről, az oktatás lehetőségeiről, minden érdeklődő 

megfelelő és időben történő tájékoztatást kapjon. Felvállalja, hogy az egészen kis 

korosztályok megkeresésével bepillantást ad a zene világába, vonzóvá téve az oktatást a 

gyerekek és szüleik számára. A felvett növendék részére - az egyéni órák során - olyan 

személyre szabott, egyéni léptékű fejlesztési formát alkalmaz, ami lehetővé teszi a 

növendékben rejlő tehetség és zenei ízlés maximális kibontakozását, a hátrányos növendékei 

részére lehetőséget biztosít az együttesben történő közös muzsikálásra, mely egész további 

életére kihatva alapot ad a szabadidő igényes eltöltésére. 

 

Céljaink: Az értékes zene szeretetének kialakítása, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelőn fejlődjenek a beiratkozott tanulók zenei képességei, és ez által járuljon hozzá az 

érett, kreatív személyiség kialakításához. Rendszeres zenei ismeretek adásával tegyük képessé 

a növendékeket ismereteik gyakorlati felhasználására. 

 

Az iskola alapértékei: bizalom, biztonság, együttműködés, kölcsönös tisztelet, 

hatékonyság, hitelesség, szabadság és kötöttség megfelelő aránya, saját és más népek 

kultúrájának szeretete. 

 

Évente halad tovább a felülvizsgált helyi tanterv felmenő rendszerben történő bevezetése 

minden évfolyamon. 

 

1.1. A pedagógusoktól elvárható követelmény: 

 

 személyes példamutatással, önképzéssel köteles a gyermek erkölcsi, zenei nevelésében 

részt venni. 

 A tanulók felkészítésén túlmenően minden tanítási órán a bemutatás, élmény szerzés 

eszközével szolgálnia kell növendékei esztétikai képességének fejlesztését. 

 Intézményi és tanszaki elvárások harmonizálásával erősíteni kell iskolánk küldetését. 
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 Szülőkkel való kapcsolattartás eszközével fokozni kell a naprakész teljesítmények, illetve 

fejlődés alternatíváját. 

 Az iskolai érdekeken túlmenően minden művészetpedagógus kötelessége Dombóvár és 

térség zenei, művészeti életének fejlesztésben saját szerepét és felelősségét előtérbe 

helyezni. 

 

Céljaink eléréséhez az oktató-nevelő munkák során a következő feladatokat rendeljük hozzá: 

 Növendékeinket a képességeiknek megfelelően a legmagasabb fokra kell eljuttatni. 

 A tanítási óráknak művészi légköre kell, hogy legyen 

 A cél eléréséhez a legrövidebb, legkorszerűbb utat kell megtalálni. 

  Művészetoktatásunkban mindig a végcélból kell levezetni a kiindulási pontot. 

 

Elsődlegesnek tekintjük: 

 Az analizáló képesség fejlesztése tanulóink minél magasabb szintű, komplex teljesítmény 

nyújtása érdekében. 

 A figyelem időtartama tartóssága érdekében változatos, érdekes technikák kidolgozását és 

alkalmazását. 

 Ismerjék a tanárok a családból hozott pozitív hatásokat, amelyek tovább fejlesztése 

mindennapos feladata a növendékek zenei nevelésében. 

 A tanulók akarati tulajdonságait, motiváltságát szükséges rendszeresen nyomon követni a 

fejlődés érdekében. 

 A művészet oktatás sikere elsősorban a katarzis-élményhez való eljutáson múlik, melyhez 

tanáraink részéről nyitottság, rugalmasság, gyermekre figyelő alkalmazkodó gondolkodás 

és intuíció szükséges.  

 

 

2. Alkalmazandó kották és tanulmányi segédletek kiválasztásának elve 

 

Kötelezően előírt kották taneszközök használatáról a szülőket minden tanév előtt 

tájékoztatjuk. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szaktanár kérése alapján a szülők, illetve az 

adott szaktanár feladata. 

A kiválasztásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 Feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Azokat a kottákat részesítjük előnyben, amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

 A hangszereket és egyéb taneszközöket az iskola részben biztosítja. 

 Fúvós tanszakon a szülő számára minőségében megfelelő, de elérhető áron javasolhatja 

saját hangszer megvásárlását. 

Az intézmény hangszerparkjának felújításával arra törekszünk, hogy a tanulók minél jobb 

hangszereket vehessenek igénybe. A hangszerekért hangszerhasználati díjat kérünk, 

amelyet a hangszerek felújítására, javítására, hangolására, bővítésére fordítunk. 

A zongora tanszakon a hangszer beszerzése kötelező a tanév megkezdéséig. 
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3. Személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

 A tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok, irányzatok 

sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, melyek a zeneművészetben és a 

táncművészetben ötvöződnek. 

 Tapasztalják meg, a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, értsék meg, hogy az 

alkotás, a zene, a tánc a legértékesebb emberi alapképesség. 

 Formáljuk a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét. A fellépések 

biztosításával olyan pozitív élményhez jutatjuk, melyek alakítják emberi tulajdonságaikat 

és fejlesztik az eredményes szereplés összetevőit. 

 Az együtt muzsikálás élménykeltő hatásával tovább fejlesztjük tanulóink közösségi 

magatartását, jellemét. Minden tanszakra kiterjesztjük kamaraprodukciók formájában is. 

 Zenével, a hangszer tiszteletével figyelem és fegyelemfejlesztést végzünk, 

kötelességtudatra és rendszeres pontos munkára nevelünk. 

 Fejlesztjük az akarati alkotó-alakító cselekvőképességüket, identitásukat, erősítjük a 

közösséghez való kötődést. 

 A közösségi zenéléssel segítséget nyújtunk a szabadidő hasznos eltöltésének 

lehetőségéhez. 

 

 

4. Beszámoltatás, értékelés és minősítés, vizsga, formája 

 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a kiadott és a helyi tantervben 

megfogalmazott követelményeknek eleget tett. 

 A követelmény teljesítését a tanulók év közbeni folyamatos tanulmányi munkája, 

érdemjegyei, és a nyilvános beszámolón nyújtott teljesítmény alapján bíráljuk el. (80%-

20%) 

 Az értékelés az egész év évfolyamán kiemelt szerepet kap, mely folyamatos, rendszeres 

és változatos. Segíti a tanuló fejlődését, hangszerhez való viszonyát elmélyíti. 

 

Vizsga formája 

Félévi beszámoló hangverseny formájában zajlik. Minden tanszakon kötelező egy előadási 

darab kotta nélküli eljátszása. 

 

Év végi vizsga formája 

A tanszakokon belüli egységes követelményrendszer, a kiírt kötelező előjátszási anyag 

megjelölésével, ügyelve arra, hogy az osztályának megfelelő, a növendék képességeihez mért 

darabot kell hozni. 

 

4.1. Méltányosság a tanulók továbbhaladása tekintetében 

 

 Önhibáján kívüli hiányzásokból adódóan nem tudta a minimum követelményeket 

teljesíteni, de képességei alapján a következő tanévben szintre hozható. 

 Nem tudott az év végi vizsgán részt venni, de éves munkája alapján magasabb 

évfolyamba léphet 

 A tanszakvezető és a szaktanár javaslata alapján egy alkalommal lehetőség van a 

tanulónak osztályának folytatására abban az esetben, ha az évfolyamának megfelelő 

minimumszintet nem tudta teljesíteni. 
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5. Cél- és feladatrendszer, tananyag, követelmény, tevékenység rendszere 

 

 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. 

 

Feladat: 

 A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

 A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

 A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

 A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. A zenei műszavak 

és jelentésük megismertetése. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagyegyéniségeinek megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

 A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

 Tehetséggondozás. 

 A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

 A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

 Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. Az amatőr 

zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való 

előkészítés, ösztönzés. 
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 Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

 

5.1. A zeneművészeti tanszak általános fejlesztési követelményei  

 

Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei 

 A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

 A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

 A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

 A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

 A zenei műszavak, kifejezések, jelzések és jelentésük megismertetése. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

 A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanuló rendszeres zenehallgatása nevelése. 

 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

 A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

 Tehetséggondozás. A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú 

továbbtanulásra. 

 A társas zenélés megszerettetése (kamarazene, zenekari játék), a zene közösségteremtő 

erejének kiaknázása. A zeneoktatásban részt vevő fiatalok ösztönzése arra, hogy a 

társas muzsikálást felnőttként is folytassák, vegyenek részt aktívan lakókörnyezetük 

zenei életében.  

Általános fejlesztési követelményeink elérése érdekében mindig az adott feladatnak 

leginkább megfelelő módszertani eszközöket alkalmazzuk (projektmódszer, kooperatív 

technikák, differenciálás, portfólió, stb.)   

 

5.2. Előképző, alapfok és továbbképző szakasz 

 

5.2.1 . Fafúvós tanszak, furulya 

 

Képzési idő: 12 év 

"A" tagozaton: 2+6-4 évfolyam,   

"B" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A "B" 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 
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Óraterv 

     ÉVFOLYAMOK     

Tantárgy 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, vagy 

kötelezően 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

választható tárgy             

VáIasztható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

Elméleti:. szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, (mindezek 

együttes műveltségi programként is taníthatók); 

Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

„A” és „B” tagozat 

 

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

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

"A" tagozaton (minimum) 

1. évfolyamig 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 

1-2. évfolyam 10 perc 

3-4. évfolyam 15 perc 

5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 
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Kötelezően választható tárgy: 

"A" tagozaton az 5-6. évfolyamtól 

elmélet: minimum 1x45 perc, vagy 

zenekar: minimum 2x45 perc 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától  1 vagy 2 foglalkozás 

"B" tagozaton 

elmélet: minimum 1x45 perc 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni)     

Hangszeres előkészítő: 

egyéni:  2x30 perc 

csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

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

Zenekar, kórus: 

minimum 2x45 perc 

Zongora, második hangszer: 

minimum 1x30 perc 

 

Művészeti iskolai intézményegységünkben a furulya főtanszakos növendékek – főtárgy 

tanáruk döntése alapján – barokk (angol) és germán rendszerű hangszeren is folytathatják 

tanulmányaikat. 

 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai: 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

 a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél 

szélesebb körét; – hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom 

legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 

 a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

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

billentést és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 megfelelő tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes ujjtechnikát, 

 pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti 

megtartásával, 

 hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

 tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 

Fordítson figyelmet 

 a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 
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 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc–s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

 Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem 

támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanuló 

hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok 

– Különböző játékmód és hangindítások  

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Játék a hangszer fejével. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő 

helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása  

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Követelmények  

– Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

– A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

– Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a 

hangmagasság, ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, aktivitásának, 

kreativitásának kibontakoztatása, az életkornak megfelelően játékos formában ritmikus 

mondókák, ütőhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével. 

Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– Különböző játékmód és hangindítások. 

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő 

helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása. 

– Az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Követelmények  

– Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

– A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

– A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

– Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. 

Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert helyettesíti a félévi 

vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél 

teljesebb igénybevételével, kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás 

nyelvvel.  

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő 
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helyzeteinek mielőbbi pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése 

érdekében). 

– Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 

– A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is. 

 

Követelmények  

– A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

– Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

– A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet 

fogásainak ismerete. 

– Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt 

megszólaltatása (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két–három népdal, kotta nélkül. 

– Egy–két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák.– Az 

artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés. 

– Régi és új stílusú magyar népdalok. 

– A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, 

hasonlóság, különbségek felismerése stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és 

fejlesztése. 

– Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo–decrescendo–val. 

– A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 

 

Követelmények  

– Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

– Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

– A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

– A tü–dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan 

megkülönböztethető alkalmazása. 

– Dúr skálák gyakorlása. 

– Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és 

trillák alkalmazásával, kotta nélkül is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála   lehetőleg figurációkkal -  kotta nélkül. 
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– Egy népdal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó– és 

karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó 

gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– Dúr és moll skálák c1–c3 hangterjedelemben. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Követelmények  

– Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

– A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

– Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

– Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

– Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt 

megszólaltatása, a már megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, 

mérsékelt tempójú rövidebb etűdök (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano 

stb.). 

– „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccato–játék nyelvzárással. 

– Dúr és moll skálák c1–d3 tercekkel, hármashangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. – Az „F”–alapú furulya használatának gyakorlása. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya 

bevezetésekor. 

– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya 

megnövekedett levegő–szükségletére. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 

 

Követelmények  

– A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

– „F”–alapú furulya használata. 

– Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

– A fogástáblázat önálló használata. 

– A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó 

nyomáserősségű levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon 

stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 

– Az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán.– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Követelmények  

– Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

– Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 
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– Egy etűd. 

– Két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, 

lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Kromatikus skála. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán– és 

altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Követelmények  

– A trillatáblázat önálló használata. 

– Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

– A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb 

zenei egységek megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül; 

– Egy etűd, 

– Két szonáta– vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve 

dallami díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése  

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Pontozott ritmusértékek, 8–ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata  

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– Enharmónia. 



16 

 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

– Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán. 

– Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.  

– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

levegőszükségletének figyelembevételével. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású 

hangszer bevezetésekor. 

– Az abc–s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel.  

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Követelmények  

– Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelyk-

ujjtechnika. 

– A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

– Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

– Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

– Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

– A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó 

nyomáserősségű levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, 

gigue stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccatók nyelvzárással. 

– Az altfurulya használatának gyakorlása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Követelmények  

– Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

– Altfurulya használata. 

– A fogástáblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod–triolák. 

– Inégal játék fogalma. 

– A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Követelmények  

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló 

megválasztása, bejegyzése a játszandó anyagnak megfelelően. 

– A trillatáblázat önálló használata. 

– Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

– Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonáta– vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, 

kísérettel, kotta nélkül. 
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6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– -Az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– Versenymű, fantázia. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–

t–r–t  inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–l d–l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és 

altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Követelmények  

– Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

– Önálló hangolás. 

– Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

– Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök 

felhasználásával. 

– Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

– Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy teljes szonáta kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

„A” tagozat  

A tanuló 

– legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő hangszerkezeléssel, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően 

megszólaltatni, 

– 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 furulya klasszikusan 

értelmezett hangterjedelmében f
1
 g

3
–ig (in F), 

– legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában 
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– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

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

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

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges 

ujjtechnikával, 

– tudjon önállóan hangolni, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök 

alkalmazására (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új 

darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

– Ismerje  

– f
1
– g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

– a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket 

önállóan, 

– a tanult anyagban előforduló tempo– 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, 

– a furulya történetét, rokon hangszereit, 

– a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és dominánsszeptim 

négyeshangzat–felbontásokkal, minimum az f1–g3 (in F) hangterjedelem teljes 

kihasználásával, 

– két etűd vagy egy variációsorozat, 

– legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– T–l, d–l artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag). 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
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Követelmények  

– Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

– Önálló hangolás. 

– Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság 

függvényében. 

– Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Követelmények  

– A t–d, t–r, d–r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

– Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

– Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

– Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök 

felhasználásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása- 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.  

– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 
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– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, 

amplitúdó). 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Követelmények  

– A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

– Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

– Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

– Ujjvibrato, rekeszvibrato.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) t–r–t–r–t 

inégal játék, valamint a „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Követelmények  

– A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

– Összetett ornamensek. 

– Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.  

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A túlpontozás, mint zenei elem. 

– Összetett ornamensek. 

– Bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 

– A t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–

r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Követelmények  

– Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság 

függvényében. 

– A t–d, t–r, d–r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 

– Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

– Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

– Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála, tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 
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– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Követelmények  

– Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

– A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

– Összetett ornamensek. 

– Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

– A barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a 

(t–) t–r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel, 

hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal. A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratók állandó fejlesztése, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Követelmények  

– Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos 

használata. 

– Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 
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– Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 

– Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skálák tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–

) t–r–t–r–t inégal játék, valamint a t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások 

állandó gyakorlása, hármas elrendezésben is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Követelmények  

– Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos 

használata. 

– A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skálák: b–s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat– és 

domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben  
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– a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására 

– a segédfogások önálló megválasztására, 

– az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló 

megválasztására  

– a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására 

– az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

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

önálló javítására, 

– Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban 

betöltött szerepét. 

– Rendelkezzék  

– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel,  

– egyenletes, laza ujjtechnikával, 

– zenei képzelőerővel. 

 

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

A tanuló ismerje 

– hangszere történetét és irodalmát, 

– f
1
–a

3
 –ig (in F) a fogásokat, 

– a trilla–, segéd–, piano–, forte– fogásokat, 

– az irodalomra legjellemzőbb tánc– és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

Legyen képes 

– a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

– megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– vibrato–mentes hang képzésére, 

– értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

– összehangolt ujj– és nyelvtechnikával, 

– fürge szimpla–nyelvtechnikával, 

– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

– tisztán intonálni, 

– pontos ritmusban játszani, 

– dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

dominánsszeptim–felbontásokkal 

  

5.2.2 .  Fafúvós tanszak, fuvola 

 
Képzési idő: 12 év 

"A" tagozaton: 2+6+4 évfolyam,  

"B" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A "B" 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 
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Óraterv 

     ÉVFOLYAMOK     

Tantárgy 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, vagy 

kötelezően 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

választható tárgy             

VáIasztható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

Elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes 

műveltségi programként is taníthatók); 

Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

 

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

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

"A" tagozaton (minimum) 

 1. évfolyamig 5 perc 

 2-3. évfolyam 10 perc 

 4. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 

 1-2. évfolyam 10 perc 

 3-4. évfolyam 15 perc 

 5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

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

Kötelezően választható tárgy: 

  "A" tagozaton az 5-6. évfolyamon 

  elmélet: minimum 1x45 perc 

  zenekar: minimum 2x45 perc 

 Választható tárgy: 

  az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

  "B" tagozaton 

  elmélet: minimum 1x45 perc 

  gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 Hangszeres előkészítő: 

  egyéni: 2x30 perc 

  csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

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

Zenekar, kórus: 

  minimum 2x45 perc 

Zongora, második hangszer: 

  minimum 1x30 perc 

 

A fuvolatanítás szakirányú feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

   

Ismertesse meg a növendékkel 

– a fuvola történetét, 

– a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– Fejlessze a növendék zenei képességeit, hangszeres technikáját. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 

megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam a 

képességek kibontakoztatását, a készségek felmérését szolgálja.  

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről. 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 
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– A törzshangok olvasása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél és egész értékek valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 

– A 2/4, 4/4 –es ütemek. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 

– Gyermek- és népdalok szöveg szerinti értelmezése, szövegtudása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok  

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás 

(huhogás), később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, 

legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 

Követelmény 

– Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása. 

– A
 
2/4, 4/4

 
–es ütem pontos ritmikai ismerete. 

– A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

– Bántai – Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal lehetőleg kotta nélkül. 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

Hangszerismeret 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok biztosabb olvasása  

– A nyújtó pont ismerete, nyújtott és éles ritmus 

– A 2/4, 3/4, 4/4 –es ütemek ütemsúlyok. 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok a helyes légzéstechnika kialakítása érdekében. 

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás 

(huhogás), később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, 

legato). 
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– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 

Követelmény 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 

A
 
2/4, 4/4

 
–es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal lehetőleg kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– A végzett anyagban szereplő törzshangok valamint a módosított hangok olvasása és 

fogása. 

– A módosítójelek ismerete. 

– Ütemmutatók és tempójelzések, amelyek a végzett anyagban előfordulnak. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test–, hangszer– és kéztartás folyamatos ellenőrzése. 

– Az alapvető légzéstechnika megalapozása (rekeszlégzés).– A helyes szájtartás és a 

befúvási szög beállítása és állandó ellenőrzése. 

– A megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, tenuto, nyelv 

nélküli rekesz (huhogás), staccato. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 
 

Követelmény 

– Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, 

népdalok két oktáv hangterjedelemben. 

– A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása  

– Legalább 8 ütemes előadási darabok lehetőleg kotta nélkül, kísérettel. 

– Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 40 -42 vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor (staccato, legato), csak alapskála, 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 42–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok). 

– Egy előadási darab (zongorakísérettel). 
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2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Újabb ütemfajták és tempójelzések. 

– A ritmikai ismeretek bővítése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése. 

– A rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás). 

– A helyes tartás állandó ellenőrzése. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása. (non legato, portato, marcato). 

 

Követelmény 

– Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8–16 ütemes gyakorlat eljátszása. 

– Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 

– Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

– Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 74., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök I. 22., vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló 

nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése 

– Elemi tudnivalók a felhangokról (átfújások). 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték és szünetjelei, 

kis éles és kis nyújtott ritmus. 

– Dúr és moll hangnemek a megismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is. 

– Újabb tempójelzések (largo, larghetto, meno mosso, marcia stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal Segno, Vi–de, Coda, G. P. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleg javítása. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá 

tételére. 

– Egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt.  
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– A skálázás tempójának mérsékelt fokozása 

– Hármashangzat–felbontások és terclépések 

– Játékmód, artikuláció: az eddig tanult ismeretek készségszintre emelése. 

 

Követelmény 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete  

– Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 

– Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása lehetőleg kotta 

nélkül, zongora– vagy egyéb hangszerkísérettel. 

– Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 108 vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök I. 4., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: 108–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egyszerűbb felhangok ismerete. 

– Aszimmetrikus ütemek, a hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó rendszerezése, 

tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében  

– A moduláció fogalma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes szájtartás 

összefüggésében (egyszerűbb átfújások: oktáv, kvint). 

– A laza, könnyed ujj– és a nyelvtechnika fejlesztése. 

– A skálázás tempójának fokozása 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Memóriafejlesztés a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség fejlesztése. 

 

Követelmény 

– Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 

– Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

– Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

– Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

– Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 9., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 

kötetből 12. közül egy, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 9–ig vagy más, azonos szintű, 
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nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 4#, 4b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– A begyszerűbb ékesítések   

– A különböző népek zenéje ritmikai és hangzásvilágának megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín kialakítása az 

alsó és a felső regiszterekben egyaránt. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban 

– Önálló hangolás (javasolt a játszott mű hangnemében). 

– A zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása. 

– Dinamikák 

– Társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is (vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 
 

 

Követelmény 

– A hangok olvasásának és fogásának ismerete c
1
–g

3
 –ig 

– Egyenletes tempójú skálázás 4#, 4b előjegyzésig, a tanult variációkkal. 

– Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek 

megfelelő tempóban. 

– Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

– Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 68 vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 21., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 68. vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok). 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– Dúr és moll hangnemek 5#, 5b előjegyzésig. 

– A tanuló tudja hangszerének intonációs hibáit és korrigálja azokat. 

– Önálló gyakorlási módszerek ismerete a felmerülő problémák megoldására. 

– Értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálása. 

– Tájékozódjon a különböző korok stílusainak jellemző jegyeiről. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére. 

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– A laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése. 

– Trilla és egyéb díszítő elemek önálló alkalmazása. 

– Skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés  

– A lapról játék készsége fokozott mértékben fejlődjön. 

 

Követelmény 

– Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval (terc, hármashangzat stb.). 

– A három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül. 

– Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása (pl. Bántai – 

Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. 12.). 

– A fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat. 

– Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

– Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 84–85., vagy Bántai-Kovács: Válogatott etűdök 

fuvolára II. 12, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd 

– Egy karakter darab vagy kamaramű. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

„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. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c
1
–a

3
–ig. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat–felbontások és terclépések fogalma. 

– A ritmikai ismeretek bővítése (tizenhatodok és azok szünetjelei). 

– Újabb tempójelzések (stringendo, allargando, sostenuto stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal segno, Vi–de, Coda. 

– A játszott anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete (felütés, ütemsúlyok stb.). 

– A tanult művek formai elemzése az (azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 
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felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése (tartott hangok dinamikával: crescendo, 

diminuendo az intonáció és a hangminőség változása nélkül.) 

– A torok és a nyelv lazaságának megőrzése. 

– A hangindítás és a repetíció gyorsítása Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel és 

variációkkal. 

– A kéz– (csukló–) tartás lazításával az ujjak határozott, ugyanakkor laza billentése. 

– Dúr és moll hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzattal, felbontásokkal, 

terclépésekkel a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. Memóriafejlesztés több 

készségfejlesztő gyakorlat segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az első év nehézségi fokán. 

 

Követelmény 

– Igényes hangindításra való törekvés 

– A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó 

ellenőrzése. 

– Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–descrescendo az intonáció 

változása nélkül. 

– Árnyaltabb dinamikai kifejezés 

– Előadási darabok kotta nélkül. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték, valamint ezek 

szünetjelei, tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig az ismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is. – Hármashangzat–felbontások és tercmenetek. 

– Újabb tempójelzések a játszott zenei anyagban.  

– Szerkezet, tagolás: formai ismeretek az újabb előadási daraboknál. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb 

jellegzetességeinek ismerete, tudatosítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egységes hangszín kialakítása, alsó és felső regiszterben egyaránt Tartott hangok 

különböző dinamikával, az intonáció és a hangminőség változtatása nélkül. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá 

tételére.  

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. A hangindítás 
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gyorsítása, repetíció a torok és a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato) lassított tempóban. 

– Hangsorok gyakorlása kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, 

különféle kötések, repetíció. 

– Játékmód, artikuláció: az eddigi ismeretek készségszintre emelése, további 

differenciálása. 

– Memóriafejlesztés: gyakorlatok és előadási darabok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán. 

 

Követelmény 

– A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

– Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei 

példák biztonságos eljátszása.  

– Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 

– Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása  

– Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, 

zongora– vagy egyéb hangszerkísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangterjedelem: c
1
–h

3
–ig. 

– A felhangrendszer megismertetése. 

– Aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett 

ismerete. 

– Tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig, a hangszer teljes hangterjedelmében. 

– Modális hangsorok. 

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– Egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. 

tánctípusok). 

– A belső hallás fejlesztése (tempó, karakter és intonáció elképzelése a játék 

megkezdése előtt). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása a támasz és a helyes szájtartás kialakításában. 

– Törekvés az ujjak és a nyelv könnyed mozgatására. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval, 

kettős nyelvütéssel. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése a szép hang és a tiszta intonáció mellett. 
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– Önálló hangolásra nevelés. 

– Memóriafejlesztés: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés, vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség az előző év nehézségi fokán  

 

Követelmény 

– Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot 

feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása;  

– Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát 

tükröző előadásban, kísérettel.  

– Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 

– Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek és megszerzett készségek elmélyítése. 

– Bonyolultabb ritmusképletek, dinamikai és artikulációs előírások megvalósítása. 

– Dúr és moll hangnemek 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– A bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

– A szélsőséges dinamikák fogalma.(pianissimo, fortissimo stb.). 

– A formai és szerkezeti ismeretek bővítése (rondóforma, variációs forma). 

– A tanuló ismerje a történelmi társastáncok tempóit és jellegzetességeit  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek 

elmélyítése, tökéletesítése. 

– Lehetőleg biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– Szélsőséges dinamikák (ff, pp) megvalósítása, fokozott figyelemmel a szép hang és a 

tiszta intonáció megtartására. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki– és befordítás). 

– A trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– A laza, könnyed ujjtechnika kidolgozása. 

– Hangsorok rendszeres gyakorlása a korábban megismert variációk szerint, 5#, 5b 

előjegyzésig. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése.  

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. A tanuló uralja a vibrato sebességét és 

amplitúdóját. 

– Etűdök és skálák tempójának fokozása. 

– Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés más hangszerekkel is (pl. vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év nehézségi fokán. 
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Követelmény 

– Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, 

tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 

– Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot 

feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

– Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Egy különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása (különböző ritmusok, ütemfajták, 

ütemjelzések, tempójelzések, díszítések stb. átfogó, rendszerezett ismerete). 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig, hármashangzat– és dominánsszeptim–

felbontásokkal és tercmenetekkel együtt. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése (stílusismeret). 

– Tudatosítsuk a gyakorlás helyes módszerét. 

– A játszott művek formai és szerkezeti elemzése. 

– Kromatikus skála. 

– A tanuló ismerje az előadási darabok szerzőit, zenei korszakokba helyezve. 

– A zenei ízlés, stílus– és hangszínérzék, valamint a karakterek iránti érzékenység 

fejlesztése, a zenei fantázia kibontakozása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangindítás és hangbefejezés differenciálása, repetíció gyakoroltatása, tempójának 

fokozása (szimpla és dupla staccatóval is). 

– Tartott hangok állandó vagy változó dinamikával, a jó hangminőség, a tiszta intonáció 

megtartásával.  

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása a korábban megismert változatok szerint. 

– Trilla–skála. 

– A hallás és ritmusérzék továbbfejlesztése, a dinamikai, hangszínbeli és intonációs 

igényességre való törekedés. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer fejlesztése. 

– A tanuló ismerje hangszerének intonációs hibáit és tudatosan korrigálja azokat. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd  

– Egy tételpár vagy kamaramű. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer tanult hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a fuvola intonációs hibáit  

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

– az egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

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

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

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

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére  

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

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

stb.), 

– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

szimpla– és duplanyelvvel is, a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák 

megvalósítására 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33–as és op. 66–os 

etűdsorozata), 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: 

Szonatina stb.). 

 

„A” és „B” tagozat 

 

Vizsgarend: 

– A félévi meghallgatás módja egy nyilvános hangverseny, ahol minden növendék egy 

zongorakíséretes vagy szóló darabot ad elő. 

– Az év végi vizsga minimumszintje lásd. Tanmenet. 

– Az előképzőben az értékelést nem összefoglaló óra keretében tartjuk. A szaktanár 

értékel az órai munka, szorgalom és szereplések alapján. 

– Az „A” és a „B” tagozatos növendékeket egyazon vizsgabizottság értékeli. 

– A „B” tagozatos növendékeket félévkor és évvégén értékeljük. Az év során csak havi 

jegyet adunk. 

 

Az év végi vizsgán: 1 skála 

            2 etűd 

            1 előadási darab zongora kísérettel vagy egy kamara produkció 
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7. évfolyam „A" tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett 

ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– A zenei anyag kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– A hallás és ritmusérzék fejlesztése 

– Az önállóság fejlesztése a gyakorlás módszerességében, az etűdökben és előadási 

darabokban felmerülő problémák gyorsabb megoldása érdekében. 

– Társas zenélés: kamarazene. 

 

Követelmény 

– Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése. 

– Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 

– Előadási darab (vagy kamaramű stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd 

– Egy szonáta tétel vagy egy előadási darab vagy kamaramű  

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A bonyolultabb felhangok ismerete. 

– Skálák. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések, karakterjelzések, dinamikai és előadási 

jelek, zenei műszavak. 

– Differenciáltabb hangnemi kitérések (pl. tercrokonság) felismertetése a tanár 

segítségével. 

– Ismerkedés a kortárs zenei irányzatokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A trillázás fejlesztése. 

– Fokozott figyelem a hang szépségére és a hangminőségre 

– A nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belélegzés továbbfejlesztése. 

– A skálázás tempójának fokozása 

– Kortárs zenei irányzatok, technikai megoldások. 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 
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– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási 

érzetek rövid időn belül elérhetők. 

– Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

– Képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd 

– Egy tételpár vagy előadási darab vagy kamaramű. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egészhangú és a kromatikus skála ismerete. 

– A művek lassú tételeinek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus zenei előadásmód. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Tájékozódás a XX. század különböző stílusaiban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nagyobb, nehezebb hangközök kötésének gyakorlása. 

– A mély regiszter intenzitásának továbbfejlesztése. 

– Hangképzés nagy dinamikai különbségekkel. 

– A memória szinten tartása. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Követelmények 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

– Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban;  

– Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló 

terjedelmű más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel. 

– Jártasság nehezebb ritmusképletekben 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd 

– Egy tételpár vagy előadási darab vagy kamaramű. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 
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– Az eddig tanult ismeretek összegzése. 

– A fuvola társhangszereinek és transzponálási módjainak ismerete (piccolo, altfuvola, 

basszusfuvola). 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– Alakuljon ki a tanulóban egy olyan értelmi és érzelmi kapcsolat a zenével, hogy a 

mindennapi zenélés életszükségletévé váljék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek alárendelése az egyes művek zenei 

igényeinek. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása 

transzponálási lehetőségek kihasználásával. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el nem túl nehéz műveket. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni. 

– Legyen alkalmas arra, hogy különböző együttesekben mindenki számára örömöt 

szerző játékot produkáljon. 

 

Követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő szinten, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

Jean–Jean: Modern etűdök, vagy Fuvolaetűdök középfokra, vagy Hangversenyetűdök 

fuvolára (Kovács L.), továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darab vagy kamaramű. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd 

– Egy tételpár vagy előadási darab vagy kamaramű. 

 

Továbbképző évfolyamok „B" tagozat 

 

7. évfolyam „B" tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A fuvolahang fizikai törvényszerűségei. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– Kromatikus skála. 

– A tempójelzések, karakterjelzések ismeretének bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett 

ismerete.  

További aszimmetrikus ütemek. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korok díszítésfajtáinak megismertetése. 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok továbbfejlesztése  

– Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

– A rekeszizom tudatos működtetése, alkalmazása. 

– Hangsorok különböző ritmikai variációkkal, változó kötésmódokkal, repetíciókkal, 

többféle hangerősségben. 

– Trillaskálák a tanult hangnemekben. 

– A vibrato, mint a zenei kifejezés egyik eszköze. 

– A fuvolajátékkal kapcsolatos állóképesség fejlesztése, idejének növelése. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Önálló gyakorlási módszerek bővítése. 

– Társas zene (kamarazene, zenekari játék).  

– A lapról olvasási készség fejlesztése folyamatos tempóban. 

 

Követelmény 

– Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

– Különböző díszítések stílusos alkalmazása 

– A tanult daraboknak megfelelő tempók alkalmazása  

– Nagyobb terjedelmű mű stílusos, biztonságos előadása 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, 

azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár vagy kamaramű. 

– Egy előadási darab 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tanuló  ismerje a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 

– A klasszikus zeneirodalom stílusainak jellemzői. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1–2 ütemes rövid zárlati kadenciák 

rögtönzése). 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Egészhangú skálák és kombinációi. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok. 

– Nehezebb hangnemi kitérések önálló felismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés eddig tanult elemeinek ismétlése, bővítése dinamikai 

követelményekkel. 

– Kifejező hang, hangminőség, a vibrato gyakorlati megvalósítása. 

– Nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belégzés továbbfejlesztése. 

– Tudatos gazdálkodás a levegővel. 
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– Laza, könnyed ujjtechnika. 

– Az ujjak szinkronizálása. 

– Hangsorok különböző tempókban, figurációkkal, hangközmenetekkel, 

harmóniafelbontásokkal (kromatikus és egészhangú skálákban is). 

– Hármas nyelvütés. 

– Trillák egyenletes és gyors tempóban. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Társas zenélés különféle együttesekben. 

– Lapról játszás: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára. 

 

Követelmény 

– Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási 

érzetek rövid időn belül elérhetők. 

– Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

– Képes legyen a tanuló a művek stílushű, igényes előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. 

kötetből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta tételpár vagy barokk kamaramű, 

– Egy előadási darab. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tempó– és dinamikai jelek bővebb ismerete. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Lassú tételek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus művek (hangszeres dalok, karakterdarabok stb.) zenei előadásmódja. 

– Társművészetek. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– Pergőnyelv. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tartott hangok nagy dinamikai különbségekkel (pp, ff). 

– A mély regiszter intenzitásának fokozása. 

– Hangindítás, hangbefejezés és a nyelv szerepének kapcsolata. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Pergőnyelv az alsó regiszterben is. 

– Nehezebb, nagyobb hangközök kötése. 

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása élénk és egyenletes tempóban. 

– A memória szinten tartása, felhasználva a nehezebb technikai feladatok gyakorlására. 

– Társas zene, kamarazene, zenekari játék. 

– A lapról játszás továbbfejlesztése a romantikus zenei anyagon. 

 

Követelmény 



44 

 

– A laza, könnyed ujjtechnika. 

– Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

– Érzékeny és igényes intonáció 

– Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd  

– Egy barokk szonáta tételpár  

– Egy XX. századi mű 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A megtanultak összegzése. 

– A modern zenei effektusok. 

– Glissando, üveghangok, a fuvola felhangrendszerére épülő segédfogások. 

– Ismerkedés újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) alapjaival. 

– Korunk zenéjének intonációs és ritmikai sajátságai. 

– A bartóki zene hangrendszerei. 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– A fuvola társhangszerei (piccolo, altfuvola, basszusfuvola) és transzponálási módja és 

ezek zenekari használata. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába. 

– Biztos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle dinamikával. 

– Üveghangok, él– és réshangok, frulláto–módok bővítése. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása a 

transzponálási lehetőségek kihasználásával. 

– Memóriafejlesztés, koncentrálás hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon 

magas színvonalon fuvolázni. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el műveket. 

 

Követelmény 

– A kortárs zene notációjának és alapvető technikai megoldásainak ismerete 

(üveghangok, él– és réshangok, frulláto–módok) 

– A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 

– A tanuló a zenei anyagot kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd,  

– Egy barokk szonáta tételpár vagy kamaramű, 
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– Egy előadási darab. 

 
5.2.3 . Fafúvós tanszak, klarinét 

 
Képzési idő: 10 év 

"A" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

"B" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

 

Megjegyzés: az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. "B" tagozatra 

növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

Óraterv 
 

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 

            

Választható tantárgy (0-

2) 

(0-

2) 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

Összes óra: (4-

6) 

(4-

6) 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

– elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek 

együttes műveltségi programként is taníthatók); 

– gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tárgyak csoportos foglalkozások. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

"A" és "B" tagozat  

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

 

Főtárgy: 
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  "A" tagozaton minimum 2x30 perc 

  "B" tagozaton minimum 2x45 perc 

 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

  "A" tagozaton (minimum) 

    1. évfolyamig 5 perc 

    2. évfolyam 10 perc 

    3. évfolyamtól 15 perc 

  "B" tagozaton 

    1. évfolyam 10 perc 

    2. évfolyam 15 perc 

    3. évfolyamtól 20 perc 

 

Kötelező tárgy: 

  a képzési idő minimum 2x45 perc 

   "A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

   "B" tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

  "A" tagozaton az 5. évfolyamtól 

      elmélet: minimum 1x45 perc 

      zenekar: minimum 2x45 perc 

 

Választható tárgy: 

 az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

 "B" tagozaton 

     elmélet: minimum 1x45 perc 

     gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkésztő: 

  egyéni: 2x30 perc 

  csoportos: 2x45 perc 

 

Kamarazene: 

  minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő (duó, klarinéttrió, 

klarinétkvártett, klarinétkvintett, stb.), maximum 15 fő.  

 

 

Zenekar, kórus: 

  minimum 2x45 perc 

 

Zongora, második hangszer: 

  minimum 1x30 perc 

 

A klarinéttanítás általános célja, feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező klarinéthang elsajátíttatása, 

– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
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– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a klarinét történetét, 

– a klarinét társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a klarinét hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

 

Tananyag, a tananyag kiválasztásának elvei 
 

Az ajánlott tananyagjegyzékből választott vagy egyéb felhasznált anyag mindig feleljen meg a 

tanuló képességeinek, hangszeres adottságainak, zenei tehetségének, szorgalmának; legyen 

összhangban a tanítandó, illetve a tanuló által már megszerzett ismeretekkel, zenei pályára 

készülők esetében a zeneművészeti szakközépiskola elvárásaival. 

A továbbképző „A” tagozat évfolyamain váljon egyre inkább meghatározóvá a tanítvány 

zenei ízlése, érdeklődése is. 

A tanuló technikai képzését szolgáló skálákat, etűdöket – az örömteli hangszertanulás 

érdekében – ellensúlyozza megfelelő mennyiségű, zenei élményt nyújtó előadási darab, 

kamaramű. Ügyeljünk rá, hogy a technikai képzés ne váljon öncélúvá, teremtsünk egyensúlyt 

a tanuló technikai és zenei fejlődése között. 

Az alapfokú évfolyamok tananyagát úgy állítsuk össze, hogy a tanuló átfogó képet kapjon a 

legfontosabb zenei korszakokról, stílusokról. Ehhez elengedhetetlen az igényes, 

hangszerszerű átiratok tananyagba iktatása is. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését 

szolgálja.  
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Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek  

– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád 

felhelyezése. 

– A helyes légzéstechnika ismertetése. 

– A törzshangok olvasása és fogásai. 

– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, kivéve staccato.  

– A helyes gyakorlás és memorizálás módszereinek tanítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika gyakoroltatása. 

– Helyes test–, hangszer- és kéztartás kialakítása. 

– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés begyakorlása, a nyelv helyzete és szerepe. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás, fejlesztése. 

 

 

Követelmény 

– A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

– A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása. 

– A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten 

nem vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” 

koncert helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem 

minél teljesebb igénybevételével. 

 

2. évfolyam, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. 

– A nád szerepe és beállítása. 

– A törzshangok ismeretének bővítése. 

– A helyes légzéstechnika ismertetése. 

– Egész, fél, negyed, nyolcad értékek és szünetjeleik. Nyújtópont, pontozott ritmusok. 

– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  

– Alapvető játékmódok ismeretének bővítése, kivéve staccato 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika állandó gyakoroltatása. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás rögzítése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés gyakorlása, a nyelv helyzetének állandó 

kontrollja, rögzítése és szerepe. 
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– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 

Követelmény 

– A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

– A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

– Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása.  

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem 

minél teljesebb igénybevételével. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam„A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek  

– A fafúvós hangszerek ismertetése, külső megjelenés, hangszín, hangmagasság 

(kezdőknél). 

– A klarinét részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád helyes 

felhelyezése. 

– A törzshangok olvasása és fogásai.  

– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

– Ismétlőjel, korona, levegővétel jele, módosítójelek. 

– A dúr és moll érzet kialakítása, a hangsorok tudatosítása abszolút hangnévvel. 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, jelei, kivéve staccato.  

– A szerkezet, tagolás alapfogalmai.  

– A helyes gyakorlás és memorizálás különböző módjainak megismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
– A helyes légzéstechnika állandó megalapozása, gyakoroltatása. 

– A helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása és folyamatos ellenőrzése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és elválasztás. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, 

kitartott hangok mf dinamikával. 

– Dúr hangsor kotta nélkül,  

– Társas zenélés.  

 

Követelmény 
– Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

– A törzshangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  

– A hangsor ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

– Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok fél, negyed, 
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nyolcad értékekkel, Kovács B.: Klarinétozni tanulok I/58; 68., Balassa – Berkes: 

Klarinétiskola I/21, 48 stb. nehézségi fokán. 

– Előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel. Pl. J. S. Bach: Parasztkantáta, 

W. A. Mozart: Francia gyermekdal (Klarinétalbum I.–Edition Music–Soft) 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

2. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése. 

– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– A dúr és moll hangsor szerkezete, a természetes, összhangzatos és dallamos moll. A 

hármashangzat fogalma. 

– Az enharmónia fogalma. 

– A szerkezet, tagolás alapfogalmai; (pl. motívum, sor, ütemsúly). 

– A tanult művek formai elemzése a periódus kérdés–felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, tökéletesítése. 

– Tartott hangok dinamikával. 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik kotta 

nélkül, a tanult hangterjedelem határáig. 

– Hangsorok gyakorlása repetícióval. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés. 

 

Követelmény 

– Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  

– A tanult hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik ismerete és megszólaltatása 

kotta nélkül. 

– Előjegyzés nélküli vagy 1 előjegyzésű gyakorlatok, népdalok, műzenei példák fél, 

negyed, nyolcad értékekkel, éles, nyújtott ritmussal vagy szinkópával, páros és 

páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével; Perényi: Klarinét–

etűdök: 17; 19. nehézségi fokán. 

– 16–32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta 

intonációra, kísérettel. Pl. J. Brahms: Álommanó; M. Glinka: Air (Perényi: Repertoire 

4., 5.) 
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A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

3. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc)  

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése a kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 

– A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont a nyolcad érték mellett, triola. 

– A tanult művek formai elemzése: azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a 

periódus kérdés–felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó javítása, a megfelelő támasz kialakítása. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása, finomítása (portato, staccato stb.). 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– A regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével; az egységes hangszín 

kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

hármashangzat–felbontások és tercmenetek, kotta nélkül. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző kötésekkel, repetíció. A belső hallás 

fejlesztése.  

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Társas zenélés. 

 

Követelmény 

– A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik ismerete 

és megszólaltatása, kotta nélkül. 

– Mérsékelt tempójú, egyszerű ritmusképletekből álló, különböző karakterű 

gyakorlatok, műzenei példák biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben, 

Perényi É.: Klarinét–etűdök 26; 32. nehézségi fokán. 

– Több regisztert érintő előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, zongora– vagy 

egyéb hangszerkísérettel. Pl. Ch. W. Gluck: Boldog lelkek tánca (Klarinétalbum II.– 

Edition Music Soft), P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal (Perényi: Repertoire 24)  

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 
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– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése  

– A legegyszerűbb segédfogások. 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A legegyszerűbb díszítések: rövid és hosszú előke, paránytrilla. 

– Dalforma (ABA), triós forma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi–de. 

– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (pl. tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek 

elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

kotta nélkül; hármashangzat felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Skálázás különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle kötések, repetíció. 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek 

előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, 

tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 

– Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot 

feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 

II/9; 15. Balassa: Klarinétiskola II/ 7; 13. nehézségi fokán. 

– Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát 

tükröző előadásban, kísérettel. Pl. F. Schubert: Menuetto, G. Marie: Dal régi stílusban 

(Perényi: Repertoire 27., 19.) 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

5. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege 

stb.). 

– A hangterjedelem bővítése a kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) írásmódja.  

– A négyeshangzatok fogalma, domináns– és szűkített szeptim–felbontások. A tanuló 

ismerje fel és játékában alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 

– Rondóforma, variációs forma, szonátaforma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

kotta nélkül; hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–

felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, ritmikával és 

artikulációval. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) gyakorlása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek 

előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok kotta nélkül; hármashangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel.  

– Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot 

feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 

II/13., 28., illetve Balassa: Klarinétiskola II/ 40., 56. nehézségi fokán. 

– Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát 

tükröző előadásban, kísérettel. Pl. Beethoven: Sonatine; Ch.Dancla: Romance (Perényi 

É.: Repertoire 35., 39.) 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 
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6. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege 

stb.) 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások önálló alkalmazása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített telt hang kialakítása. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és törekedjen javításukra. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések tökéletesítése a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

kotta nélkül; hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–

felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Kromatikus skálák. 

– A lapról játék formailag és zeneileg további fejlesztése, igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés és zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, 

tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 

– Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot 

feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok 

II/36., 75., illetve Balassa: Klarinétiskola II/ 55., 71; 81. nehézségi fokán. 

– Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát 

tükröző előadásban, kísérettel. Pl. Donizetti: Concertino (Edition Music–Soft); Weber: 

Szonatina; Bärmann: Romance (Perényi: Repertoire 42.) 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

Alapfokú évfolyam „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 



55 

 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi 

arra, hogy megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

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

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton 

tanulók szintjét! 

 

2. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A kisujj–billentyűknél mindkét 

fogásvariáció ismerete és alkalmazása. 

– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– Az enharmónia fogalma. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása (portato stb.). 

– A legegyszerűbb díszítések; rövid és hosszú előke; a trilla fogalma. 

– A tanult művek formai elemzése, azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a 

periódus kérdés–felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó 

ellenőrzése. 

– Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–decrescendo az intonáció változása 

nélkül. 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció, a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása, az ujjmozgások lazítása trillák 

segítségével. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármashangzat–felbontásaik kotta nélkül, a 

tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Követelmény 

– Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete.  

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik ismerete 

és megszólaltatása, kotta nélkül. 

– Gyakorlatok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad, tizenhatod értékekkel, éles, 

nyújtott ritmussal és szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem 

teljes igénybevételével; Kovács: Klarinétozni tanulok I/196; 221;, illetve Balassa: 

Klarinétiskola I/.97. nehézségi fokán. 

– Előadási darabok kotta nélkül, kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta 

intonációra – kísérettel. Pl. Mozart: Allegretto (Perényi: Repertoire 28.); Martini: 

Andantino (The Joy of Clarinet 14 –1967 Yorktown Music Press, Inc.) 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
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– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

3. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont 

nyolcad érték mellett, triola. 

– A legegyszerűbb segédfogások.  

– A kromatikus skála fogalma, szekvenciák felépítése. 

– Díszítések: paránytrilla, trilla és utóka. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, szükség esetén javítása, a támasz automatikussá 

tétele. 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével, az egységes hangszín 

kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Repetíció gyorsítása a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a hangterjedelem alsó és felső 

határáig. 

– Hármashangzat–, és tercmenetek, kotta nélkül. 

– –A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, 

különféle kötések, repetíció. 

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Társas zenélés. 

 

Követelmény 

– A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok és hármashangzat–felbontásaik, valamint 

tercmeneteik ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

– Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei 

példák biztonságos eljátszása a fenti hangterjedelemben; bonyolultabb ütemfajták, 

ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/13., 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/21. Perényi: Klarinét–etűdök: 38. nehézségi 

fokán. 

– Különböző regiszterekben mozgó előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, kotta 

nélkül, zongora– vagy egyéb hangszerkísérettel. Pl. Türk: Larghetto amoroso; Gluck: 

Ária (Perényi: Repertoire 29., 34.) 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
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– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

4. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét szerepe különböző zenei műfajokban. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A négyeshangzatok fogalma, domináns– és szűkített szeptim–felbontások 

– Dalforma (ABA), triós forma, szonátaforma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi–de. 

– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső 

határáig, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–

felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek 

előadásában. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hármas– és négyeshangzat–

felbontásaikkal, tercmeneteikkel, kotta nélkül. 

– Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai problémát 

feldolgozó etűdök megszólaltatása, Perényi: Klarinét–etűdök: 60; 74. nehézségi fokán. 

– Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár, vagy hasonló 

terjedelmű más előadási darab ízléses, igényes előadása kotta nélkül, kísérettel. Pl. K. 

Stamitz: Rondo (Klarinétmuzsika –EMB Z. 7919); W. A. Mozart: Larghetto (Perényi: 

Repertoire 33.) 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 
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– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

5. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– További segédfogások és tisztítófogások. 

– Kvintola, szextola, kettős nyújtópont. 

– A szűkített szeptimek hangjainak enharmonikus átértékelése. 

– A kettős ékesítés (mordent) írásmódja. 

– Rondóforma, variációs forma. 

– Különböző stílusjegyek megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek 

elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig 

kotta nélkül; hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–

felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– A kettős ékesítés (mordent) gyakorlati megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, 

tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 

– Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot 

feldolgozó etűdök, műzenei példák megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/ 

28; 59; 67. Perényi: Klarinét–etűdök: 70; 76. nehézségi fokán. 

– Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát 

tükröző előadásban, kísérettel. Pl. Glinka: Vocalise; Barat: Szláv dal (Music–Soft)  

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

6. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  
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– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A légzés, ujj– és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint 

domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Etűdök Jean–Jean: Etűdök I. (Leduc 24740) Klose: Napi gyakorlatok (15 etűd:1.) 

(Leduc A.L.06400) nehézségi szintjén 

– Versenymű tételek és előadási darabok. Pl. Stamitz: B–dúr klarinétverseny (EMB 

8993), Donizetti: Concertino. (Peters 8206), Debussy: Kis néger (EMB 7933); Klose: 

Fantázia (a Perényi: Repertoire gyűjteményben 45. EMB 14406) nehézségi szintjén 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a klarinét és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a klarinét intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

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

– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 

– 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, 

– a jelentősebb klarinétos előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 
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– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

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

stb.), 

– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő 

variációkkal 

– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására, 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk 

és szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 

évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

Az alapfokú évfolyamokat befejező és kötelezően választható tantárgyként a zenekart 

választó növendékek számára a tananyag kiválasztásánál és az egyes évfolyamok 

követelményinél fokozottan figyelembe kell venni a zenekari szólamok lejátszásához 

szükséges készségek kialakítását. (Külön figyelmet kell fordítani a zenekari szólamok 

gyakoroltatására.)  

Ezen növendékek számára helyi tantervünk alternatív vizsgalehetőségeket biztosít. 

A félévi vizsgakoncert anyaga:  

– a zenekar újévi koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés. 

Az év végi vizsga anyaga:   

– a zenekar nyárköszöntő koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés, 

valamint 

– egy szabadon választott előadási darab, lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

7. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc)  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai és a nád alakításának legalapvetőbb 

módjai. 
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– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló– és 

kamarazene–irodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsó fokon megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Az önálló játék fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor 

felmerülő problémák megoldására. 

– Hangolás lehetőleg önállóan. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– A technikai készségek állandó fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

– Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: 

Napi gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi 

szintjén. 

– Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló 

terjedelmű más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű 

klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A 

lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr 

klarinétverseny nehézségi szintjén. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

8. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc)  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A megfelelő nád önálló kiválasztása és alakítása. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megteremtése a klarinét szóló– és 

kamarazene–irodalmában. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skálák. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok 
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gyakorlásakor. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszeres készségek állandó karbantartása és tökéletesítése, valamint fejlesztése a 

megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor felmerülő problémák 

megoldására. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

– Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: 

Napi gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi 

szintjén. 

– Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló 

terjedelmű más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű 

klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A 

lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr 

klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

9. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése  

– Különböző díszítések. 

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak ismerete. 

– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A már megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– A tanuló hangszeres játékának önálló kontrollálása, javítása. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A hangképzés fejlesztése a zenei karakterek minél kifejezőbb megszólaltatásához. 

– Állandó törekvés a tiszta intonációra. 
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– Önálló nádválasztás és alakítás. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

– Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: 

Napi gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi 

szintjén. 

– Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló 

terjedelmű más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű 

klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A 

lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr 

klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

10. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc)  

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Korunk zenéjében előforduló bonyolultabb ritmusképletek ismerete. 

– A helyes vibrato fogalma. 

– Kromatikus és egész hangú skála. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A különböző transzpozíciók ismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók megszerzése, automatizálása. 

– A vibrato gyakorlása. 

– Önálló hangolás. 

– A tanuló igényének felkeltése a minél árnyaltabb, kifejezőbb hang megvalósítására. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, 

hangközmenetekkel, kotta nélkül, egyénileg kialakított figurációkkal, a technika 

további fejlesztése érdekében. 

– Kromatikus és egészhangú skálák gyakorlása. 

– Társas zenélés, zenekari gyakorlat. 
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Követelmény 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kromatikus skála kotta nélkül. 

– Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: 

Napi gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi 

szintjén. 

– Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló 

terjedelmű más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű 

klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A 

lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr 

klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztása és a nád alakítás alapvető módjai. 

– A hangszer intonációs problémáinak ismerete és tudatos javítása. 

– A klarinét szóló–és kamarazene irodalmának minél átfogóbb ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Nád kiválasztás, nád igazítás.  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A tanuló igényének fejlesztése a tudatos hangképzésre. 

– A légzés, ujj– és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult hangterjedelem határain belül. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint 

domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Etüdök – Jean–Jean: Etűdök I/1–13–ig. Kröpsch: Etűdök I/1–105–ig – nehézségi 
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szintjén. 

– Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Stamitz: B–dúr klarinétverseny, 

Hoffmeister: Esz–dúr szonáta, Mozart: Larghetto nehézségi szintjén. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

8. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatosítása. 

– Akusztikus intonáció. 

– A különböző transzpozíciók fogalma. 

– A leggyakrabban használt díszítések, ékesítések önálló alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló– és 

kamarazene–irodalmában. 

– A nád alakításának legalapvetőbb tudnivalói. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, terc– 

és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– A skálázás tempójának növelése. 

– Teljes etűdsorozatok elvégzése. 

– Az előadás kifejezőerejének fokozása. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint 

domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Etűdök Jean–Jean: Etűdök I. Kröpsch: Etűdök I. nehézségi szintjén 

– Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Krommer: Esz–dúr klarinétverseny, 

Donizetti: Concertino, Honegger: Szonatina Bartók: Három csíkmegyei népdal 

nehézségi szintjén 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 
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– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

9. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, kiegészítve kvint hangközeikkel is. 

– A nádfaragási ismeretek bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. Különböző 

ékesítések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók kialakítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

az előző évben megszokott módon, kiegészítve kvint hangközeikkel is; kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Különböző ékesítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

– A zenei kifejezőkészség fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint 

domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, terc– és kvartmenetekkel, kotta 

nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. 21–33 Kröpsch: Etűdök II. 272 – nehézségi szintjén. 

– Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Stamitz: Esz–dúr klarinétverseny, 

Saint–Saëns: Szonáta, Kovács: Hommages – nehézségi szintjén. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Glissando. 

– A vibrato helyes kivitelezése. 

– Ismerkedés a klarinétcsalád egyéb tagjaival. 

– Tájékozottság a klarinét szóló– és kamarairodalmában. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása. 

– A vibrato és glissando gyakorlása. 

– Az összes dúr és moll skála az előző évben megszokott módon, kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– Egészhangú skálák. 

– A technikai és zenei megvalósítás összhangjának fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Követelmény 

– Az összes dúr és moll skála hármashangzat–, domináns–, illetve szűkített szeptim–

felbontásokkal, terc–, kvart– és kvintmenetekkel. 

– Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. Kröpsch: Etűdök II. Klosé: Karakterisztikus etűdök – 

nehézségi szintjén 

– Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Weber: Concertino, Poulenc: 

Szonáta – nehézségi szintjén 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga egy zongorakíséretes darab, vagy duó koncertszerűen 

előadva. 

Az év végi beszámoló anyaga 

– egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– két gyakorlat (a minimális követelménynél megkívánt hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével), 

– egy előadási darab, lehetőleg kotta nélkül és kísérettel. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való 

lejátszására, 

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

nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával, 

– 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 tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 
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– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

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

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– a társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására, 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására. 

 

5.2.4 .  Fafúvós tanszak, szaxofon 

 

Képzési idő: 8 év 

"A" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

"B" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

 

Megjegyzés: az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. "B" tagozatra 

növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

Óraterv 
 

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 

            

Választható tantárgy (0-

2) 

(0-

2) 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

0-

2 

Összes óra: (4-

6) 

(4-

6) 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Amennyiben a tanuló hangszeres előkészítőre jár, a szaxofon főtárgyat furulya, vagy klarinét 

tanszakon végzett tanulmány is helyettesítheti. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelezően választható tárgyak: 

– elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek 

együttes műveltségi programként is taníthatók); 

– gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, 
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kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tárgyak csoportos foglalkozások. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

"A" és "B" tagozat  

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

 

Főtárgy: 

  "A" tagozaton minimum 2x30 perc 

  "B" tagozaton minimum 2x45 perc 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

  "A" tagozaton (minimum) 

    1. évfolyamig 5 perc 

    2. évfolyam 10 perc 

    3. évfolyamtól 15 perc 

  "B" tagozaton 

    1. évfolyam 10 perc 

    2. évfolyam 15 perc 

    3. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

  a képzési idő minimum 2x45 perc 

   "A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

   "B" tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

  "A" tagozaton az 5. évfolyamtól 

      elmélet: minimum 1x45 perc 

      zenekar: minimum 2x45 perc 

Választható tárgy: 

 az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

 "B" tagozaton 

     elmélet: minimum 1x45 perc 

     gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Hangszeres előkésztő: 

  egyéni: 2x30 perc 

  csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

  minimum 1x45 perc 

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

Zenekar, kórus: 

  minimum 2x45 perc 

Zongora, második hangszer: 

  minimum 1x30 perc 

 
A szaxofontanítás feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező szaxofonhang elsajátíttatása, 

– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 
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– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a szaxofon történetét, 

– a szaxofon társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a szaxofon irodalmát,  

– a jelentősebb alkotó– és előadóművészeinek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a hangképzés fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

A szaxofontanulást az életkorra, a fizikai és termeti adottságokra való tekintettel általában 10–

12 éves kortól lehet megkezdeni a hangszercsalád kisebb méretű fajtáival. 10 éves kor előtt a 

szaxonett (chalumeau) vagy klarinéttanulás a legmegfelelőbb előkészület a szaxofon–

tanulmányokhoz. 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon formájának és hangjának megismertetése. 

– A szaxofon keletkezése, fejlődése, sajátosságai. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– A fúvóka, a nád szerepe és beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok, módosítójelek, alapvető ritmusképletek, 

levegővételi jel(ek), tempójelzések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes test– és hangszer–, fej– és kéztartás, az ujjak szerepe, a hangszer egyensúlyban 

tartása. 

– A helyes légzéstechnika (mélylégzés) megtanítása játékos úton: bemutatása lehetőleg 
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hangszerrel, illetve érzékelhetővé, érthetővé tétele a tanuló számára (légző 

gyakorlatok, levegővételi játékok). 

– Befúvás, hangindítás, hangképzés, a szaktanár ellenőrzésével a megfelelő nád 

kiválasztása. 

– A nyelv szerepének tisztázása a hangindításban és a hangképzésben. Az egyenes, 

lebegésmentes hang kialakítása. 

– A kotta nélküli játék fejlesztése könnyű darabokkal. 

– Népdalok, rövid zongorakíséretes darabok megtanulása. 

 

Követelmény 

– Helyes test– és hangszertartás. 

– Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

– Tiszta intonálás c
1
d

1
–c

2
–ig, valamint fisz

1
. 

– Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

Az év végi beszámoló anyaga 

– Négy gyermek– vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon hangjának megismertetése. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– A fúvóka, a nád szerepe és beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok, módosítójelek, alapvető ritmusképletek, 

levegővételi jel(ek), tempójelzések. 

– Kottaolvasás 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes test– és hangszer–, fej– és kéztartás, az ujjak szerepe, a hangszer egyensúlyban 

tartása. 

– A helyes légzéstechnika (mélylégzés) megtanítása játékos úton: bemutatása lehetőleg 

hangszerrel, illetve érzékelhetővé, érthetővé tétele a tanuló számára (légző 

gyakorlatok, levegővételi játékok). 

– A rekeszlégzés megalapozása és fejlesztése. 

– Befúvás, hangindítás, hangképzés, a szaktanár ellenőrzésével a megfelelő nád 

kiválasztása. 

– A nyelv szerepének tisztázása a hangindításban és a hangképzésben. Az egyenes, 

lebegésmentes hang kialakítása. 

 

Követelmény 

– Helyes test– és hangszertartás. 

– Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

– Tiszta intonálás d
1
–c

2
–ig 

– Kottaolvasás, alapvető ritmusképletek biztos játéka 
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– Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermek– vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1 évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon formájának, hangjának és szerkezetének megismertetése. 

– A szaxofon keletkezése, fejlődése és sajátosságai. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok c
1
–c

2
–ig, módosított hangok: fisz, b (esetleg cisz, 

esz, gisz), egész, negyed, fél, nyolcad érték és szünetjeleik, nyújtott ritmus, dinamikai 

és agogikai alapfogalmak, tempójelzések, ismétlőjelek, korona, levegővételi jel(ek).  

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. (Azonosság, 

hasonlóság, szekvencia, különbségek felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

– A törzshangok olvasása és fogása, valamint a végzett anyagban szereplő módosított 

hangok. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A rekeszlégzés megalapozása és fejlesztése. 

– A hangképzés és hangindítás napi gyakoroltatása kitartott hangokkal, helyes 

nyelvhasználattal. 

– Törekvés a tiszta intonációra és a tömör, lebegésmentes hang elérésére. 

– A szaktanár figyeljen arra, hogy a fúvóka optimális helyen legyen, hogy a hangszer 

önmagán belül a lehető legtisztább intonációban szólaljon meg. 

– A helyes gyakorlási módszerek kialakítása. 

– Skálák: dúr és moll hangsorok (összhangzatos és természetes moll). 

– A skálák és könnyebb darabok, népdalok memorizálása. 

– Duók és zongorakíséretes darabok játszása. 

 

Követelmény 

– Helyes tartás, légzés, hangképzés. 

– A törzshangok ismerete, skálák: C–, G– és F–dúr (esetleg a–moll), módosított hangok: 

fisz, b. 

– Hangterjedelem: c
1
–g

2
–ig. 

– Népdalok, kisebb előadási darabok. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dallamos moll hangsor megismerés. 

– A háromféle moll hangsor különbségeinek megértése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A metrumismeret bővítése: 3/8, 4/8, 6/8 ütembeosztás. 

– Az éles ritmus, a triola, esetleg a tizenhatodok. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma, dalforma. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. (Azonosság, 

hasonlóság, szekvencia, különbségek felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A legato és tenuto játék fejlesztése. 

– A hangterjedelem bővítése. 

– A crescendo–decrescendo alkalmazása. 

– A levegőbeosztás gyakorlása az intonáció megváltozása nélkül. 

– A hangindítás fejlesztése, változatos lehetőségei. 

– Dúr és moll skálák. 

– Hármashangzatok, tercskálák. 

– Lapról játék 1#, 1b előjegyzésig, vagyis az első év nehézségi fokán. Előadási darabok 

játszása kotta nélkül; kamarazenélés a tanár vagy magasabb szinten játszó tanuló 

közreműködésével; zenekari előkészítő gyakorlatok. 

 

Követelmény 

– Helyes tartás, légzés, hangindítás, befúvás. 

– Hangterjedelem c
1
–c

3
–ig, módosított hangok: fisz, cisz, b, esz, gisz. 

– A megadott dúr és moll hangsorok ismerete (a dallamos moll ismerete nem kötelező). 

– Skálák, lehetőleg kotta nélkül. 

– Az évfolyamnak megfelelő ritmusképletek és ütemmutatók. 

– Dinamikai jelek ismerete az évfolyamnak megfelelően. 

– Tiszta intonáció, muzikális hang. 

– Előadási darabok, lehetőleg kotta nélkül. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az új kromatikus hangok megismertetése. 

– Az alsó regiszter hangjai és fogásai. 

– A kromatikus skála bevezetése. 

– A segédfogások. 

– A tizenhatodok, a szinkópák fajtái, a kis éles és nyújtott ritmusok beiktatása. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig a megismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is. 

– Az alla breve fogalma. 

– Az alapvető formai ismertek bővítése. 

– A memorizálás fejlesztése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés és befúvás továbbfejlesztése, a hangindítások finomítása a légzés 

segítségével. 

– A légzéstechnika továbbfejlesztése. 

– A rekeszizom és a támasztás erősítése. 

– Hangterjedelem: h–e
3
 (esetleg b–f

3
). 

– A dinamika és az agogika további bővítése. 

– A nyelvtechnika gyakoroltatása. 

– Dúr és moll (mindhárom fajta) skálák, hármashangzat, terc indítva és kötve. 

– A gyors játék fejlesztése. 

– Előkék és egyszerűbb trillák. 

– Lapról játék 2#, 2b előjegyzésig, vagyis a második év nehézségi fokán. 

Kamarazenélés, zenekari előkészítő gyakorlatok alkalmazása. 

 

Követelmény 

– Tiszta intonáció az adott hangterjedelmen belül. 

– Skálák 2#, 2b előjegyzésig. 

– Az alapvető dinamikai és agogikai jelek ismerete. 

– Kisebb előadási darabok előadása kotta nélkül. 

– Könnyű kamaradarabok és egyszerűbb zenekari szólamok eljátszása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b–f
3
–ig. 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4–es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében (f3–ig), abszolút 

hangnévvel is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 
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– Domináns– és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

– A stílusismeret elmélyítése. 

– Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció 

megismertetése és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 3. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 

– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Követelmény 

– Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

– A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

– Skálák3#, 3b előjegyzésig, hármas–hangzat felbontásokkal, terc–skálák. 

– Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

– Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A vibrato. 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b–f
3
–ig (esetleg fisz

3
–ig). 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4–es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében (f3–ig), abszolút 

hangnévvel is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns– és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

– A stílusismeret elmélyítése. 

– Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció 

megismertetése és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– A helyes ajakvibrato kialakítása. 
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– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód fejlesztése. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 4. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 

– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Követelmény 

– Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

– A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

– Skálák 4#, 4b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 

– Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

– Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b–f
3
–ig . 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/49/8–, és a 12/8 –es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében, abszolút hangnévvel is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns– és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

– A stílusismeret elmélyítése. 

– Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció 

megismertetése és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód fejlesztése. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 5. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 

– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Követelmény 

– Az első öt év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

– A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

– Skálák, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 

– Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 
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– Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

„B” tagozatra a kiemelkedő adottságokkal rendelkező tanulók irányíthatók. A „B” tagozatos 

oktatás elsődleges feladata, hogy a tanulókat felkészítse a zenei pályára.  

 

2. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A segéd– és tisztítófogások alapvető ismerete és alkalmazásuk. 

– A 3/8–os, 6/8–os, ütem és az alla breve. 

– Szinkópák, triolák, tizenhatod–menetek, kis és nagy nyújtott és éles ritmus játéka. 

– Az alapvető formai ismeretek bővítése (pl. da capo stb.). 

– Zenei műszavak ismerete a felhasznált tananyag szerint. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A rekeszlégzés és a helyes szájtartás alkalmazásának tudatossá tétele. 

– A gyors játékmódhoz szükséges laza kéztartás kifejlesztése. 

– A hangterjedelem bővítése b–f
3
–ig. 

– Dúr és moll skálák, hármashangzat– és tercmenet különböző frazeálással. 

– A hangképzés fejlesztése hangindítások, és különböző tempójú repetíciós gyakorlatok 

segítségével. 

– A regiszterkülönbségek kiegyenlítésére irányuló törekvés megalapozása. 

– A dinamikai árnyalóképesség bővítése. 

– Lapról olvasás és memóriagyakorlatok. 

– Egyszerűbb díszítőelemek alkalmazása. 

 

Követelmény 

– Helyes légzés, befúvás. 

– Megbízható kottaolvasás. 

– Skálák: dúr és moll 1#, 1b előjegyzésig, kotta nélkül, hármashangzattal és tercskálával 

együtt. 

– Legalább két periódusból álló darabok eljátszása kotta nélkül. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
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3. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus hangsor bevezetése és struktúrájának megismertetése. 

– Az 5/4–, 6/4–es és a 9/8–os ütem. 

– A tenuto és staccato játékmód. 

– Tizenhatodok, bonyolultabb szinkópák és hasonló nehézségű ritmusok. 

– Trillák, előkék és utókák használata. 

– Négyeshangzatok. 

– A tananyagban szereplő darabok stiláris elemzése és a szempontok megvalósítása az 

előadásban. 

– A formai ismeretek elmélyítése (pl. a szonátaforma jellemzői). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés fejlesztése: hangindítások megvalósítása pp dinamikai fokozatnál, a 

halk játék kifejlesztése, a mély hangok finomítása. 

– Megalapozott légzéstechnikával és befúvásmóddal a regiszterkülönbségek lehetséges 

kiegyenlítése. 

– Hosszabb tizenhatod– és rövidebb harmincketted–menetek eljátszása, a gyors és 

egyenletes játék kívánalmainak megfelelően. 

– Dúr és moll skálák, hármas–, négyeshangzat– és tercmenet. 

– Lapról olvasás, legalább 3–4 epizódból álló darabok memorizálása. 

 

Követelmény 

– A hangok megfúvása p dinamikai fokozatnál e–e
3
–ig. 

– Dúr és moll skálák 2#, 2b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzatok, tercskálák, az 

összes hang fogásainak ismerete és alkalmazásuk, b–f
3
–ig kromatikusan, 

– Valamennyi hangsor kotta nélkül. 

– Tizenhatod–menetek egyenletes eljátszása. 

– Egy– és kéttagú előkék és utókák alkalmazása, valamint a trillák egyenletes 

megszólaltatása (kivéve a nehezebbeket). 

– Triós formájú darabok kotta nélkül történő előadása. 

– Biztos kottaolvasás, és lapról olvasás legalább az előző tanév anyagnak megfelelő 

nehézségi fokon. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus skálák ismerete. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló 

ritmusképletek. Trillák, előkék és utókák használata. 
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– Az 5/4–, 6/4–, 9/8–, és a 12/8 –os ütem. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”–be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus 

skála. 

– A helyes ajakvibrato kialakítása. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted–menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 

 

Követelmény 

– A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f
3
–ig. 

– Tiszta intonáció. 

– Dúr és moll skálák3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, 

tercmenet,  

– A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

– Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő 

előadása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése f
3
–től fölfelé, egyéni adottságok szerint. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló 

ritmusképletek. 

– Bonyolultabb díszítőelemek: előkék, trillák, mordentek alkalmazása. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”–be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus 

skála és egészhangú skála. 

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted–menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 
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Követelmény 

– A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f
3
–ig. 

– Tiszta intonáció. 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet, valamint a 

kromatikus skála. 

– A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

– Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő 

előadása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése f
3
–től fölfelé. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló 

ritmusképletek. 

– Bonyolultabb díszítőelemek: előkék, trillák, mordentek alkalmazása. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”–be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül: 6#, 6b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, 

valamint kromatikus skála és egészhangú skála. 

– A helyes ajakvibrato továbbfejlesztése. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted–menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 

 

Követelmény 

– A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f
3
–ig. 

– Tiszta intonáció. 

– Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, 

tercmenet, valamint a kromatikus skála. 

– A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

– Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő 

előadása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a szaxofon és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a szaxofon intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

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

– a  egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibrátó szerepét a zenei megvalósításban, 

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

jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

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

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb szaxofonos előadóművészeket. 

– Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

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

stb.), 

– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4#, 4b előjegyzésig tercekkel, hármashangzattal, 

– a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására  

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására  

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására  

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

Az alapfokú évfolyamokat befejező és kötelezően választható tantárgyként a zenekart 

választó növendékek számára a tananyag kiválasztásánál és az egyes évfolyamok 

követelményinél fokozottan figyelembe kell venni a zenekari szólamok lejátszásához 

szükséges készségek kialakítását. (Külön figyelmet kell fordítani a zenekari szólamok 

gyakoroltatására.)  

Ezen növendékek számára helyi tantervünk alternatív vizsgalehetőségeket biztosít. 

A félévi vizsgakoncert anyaga:  

– a zenekar újévi koncertjén való részvétel, valamint  
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– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés. 

– Az év végi vizsga anyaga:   

– a zenekar nyárköszöntő koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés, 

valamint 

– egy szabadon választott előadási darab, lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

7. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig megismert ritmusképletek rendszerezése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák, 

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése. – Igényesebb előadási művek megszólaltatása.  

– Kamarazene, zenekari munka. 

 

Követelmény 

– Az összes hang és fogási ismerete b–f
3
–ig. 

– Skálák  

– Tiszta intonáció, egészséges hang. 

– Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

– Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig megismert ritmusképletek rendszerezése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 
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– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák, kromatikus hangsor gyors tempóban.  

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése.  

– Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari munka. 

 

Követelmény 

– Az összes hang és fogási ismerete b–f
3
–ig. 

– Skálák  

– Tiszta intonáció, egészséges hang. 

– Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

– Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

évfolyam”A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig ismeretlen ritmusképletek megismertetése. 

– A vibrato. 

– – A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

– A jazz elemeinek megismertetése a zeneelmélet tantárgy által szerzett ismeretekre 

támaszkodva. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák teljes hangterjedelemben, kromatikus, hangsorok  

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése.  

– Igényesebb előadási művek megszólaltatása.  

– Kamarazene, zenekari munka. 

 

Követelmény 

– Az összes hang és fogási ismerete b–f
3
–ig. 
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– Skálák  

– Tiszta intonáció, egészséges hang. 

– Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

– Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „A” tagozat, évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint. 

– Az eddig ismeretlen ritmusképletek megismertetése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

– A jazz elemeinek megismertetése (ahol mód és lehetőség van rá), kizárólag hozzáértő 

tanár vezetésével, és ha lehetséges, a zeneelmélet tantárgy által szerzett ismeretekre 

támaszkodva. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák teljes hangterjedelemben, kromatikus hangsor gyors tempóban.  

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése. Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari 

munka. 

 

Követelmény 

– Az összes hang és fogási ismerete b–f
3
–ig. 

– Skálák 6#, 6b előjegyzésig. 

– Tiszta intonáció, egészséges hang. 

– Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

– Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 
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Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

7. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 
 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, kvint– és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Követelmény 

– Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig,  

– Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

– Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skála bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: b–a
3
–ig, kromatikusan. 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. Század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, 

tercmenet, kvint– és oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 
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– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Követelmény 

– Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

– Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

9. Évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák mellett a fél–egész skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, kvint– és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Követelmény 

– Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

– Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat, évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák mellett a fél–egész skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: b–b
3
–ig, kromatikusan. 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, kvint– és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Követelmény 

– Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

– Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

A félévi vizsgakoncert anyaga: egy előadási darab koncertszerű előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a vibrátó sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

– a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek kottából való 

lejátszására – a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos 

ritmus feltétel nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele 

stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával,  
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– 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 tanuló tudja alkalmazni 

– hangszerének transzponáló jellegét, 

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

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

 

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

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a szaxofon társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására  

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai 

megoldására 

 

5.2.5 . Rézfúvós tanszak, trombita 

 

Képzési idő: 12 év 

"A" tagozaton: 2+6+4 évfolyam,   

"B" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A "B" 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

 

Óraterv 

     ÉVFOLYAMOK     

Tantárgy 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, vagy 

kötelezően 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

választható tárgy             

VáIasztható  tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs 

 

Kötelezően választható tárgyak: 
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– Elméleti:. szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, (mindezek 

együttes műveltségi programként is taníthatók); 

– Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 
 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 
 

„A” és „B” tagozat 

 

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

 

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

"A" tagozaton (minimum) 

 1. évfolyamig 5 perc 

 2-3. évfolyam 10 perc 

 4. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 

1-2. évfolyam 10 perc 

3-4. évfolyam 15 perc 

5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

  "A" tagozaton az 5-6. évfolyamtól 

  elmélet: minimum 1x45 perc, vagy 

  zenekar: minimum 2x45 perc 

 Választható tárgy: 

  az előképző 1. évfolyamától  1 vagy 2 foglalkozás 

  "B" tagozaton 

  elmélet: minimum 1x45 perc 

  gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni)     

 Hangszeres előkészítő: 

  egyéni:  2x30 perc 

  csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

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

Zenekar, kórus: 

  minimum 2x45 perc 

Zongora, második hangszer: 

  minimum 1x30 perc 
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A trombitatanítás feladatai: 

– a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, kiemelt 

figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek 

kihasználására, 

– a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 

– a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti 

gyakorlás szükségletének kialakítása, 

– a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének 

tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 

– a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok 

kialakítása, 

– az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló 

felkészülés képességének kialakítása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a trombita történetét, 

– a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét,  

– a hangszer irodalmának, tananyagban megjelenő részét, 

– a hangszer irodalmának, tananyagban megjelenő részét 

– a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

– a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

– a helyes szájtartás, mint a jó befúvási mód (ansatz) alapfeltételének fontosságát, 

– a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét, 

– a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 

 

Fejlessze a tanuló 

– hallását, belső hallását, „intonációs” képességét, 

– hangszeres adottságait, 

– hangszertechnikai tudását, 

– megformáló– és előadói képességét. 

 

Tegye képessé a tanulókat 

– rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 

– a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 

– a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 

– a tiszta intonációra, 

– folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 

– a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve 

a tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– A hangszer felépítése, részeinek megismerése.  

– A kottaolvasás alapfogalmainak megismerése. 

– A helyes be– és kilégzés alapjainak elsajátítása. 

– A helyes testtartás kialakítása. A helyes szájtartás gyakorlása. Fúvókázás, ajakrezgés. 

– Hangterjedelem az egyvonalas C–től az egyvonalas G ig. 

 

Követelmény 

– A helyes be– és kilégzés ismerete. Hangterjedelem az C’ – G’–ig. 

– Hangjegyek, ritmusértékek szünetjelek ismerete a tananyag által megkívánt szinten. 

– Egyszerű népdalok és gyermekdalok eljátszása. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat 

– Egy népdal vagy gyermekdal 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A helyes testtartás rögzítése. 

– A helyes légzés további tudatosítása. 

– Fúvókával végzett gyakorlatok a trombitaiskola alapján. 

 

Követelmények 

– Az egészséges, szép trombitahang kialakítása. 

– Hangterjedelem a kis h–tól az egyvonalas a–ig. 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három gyakorlat 

– Egy előadási darab. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer felépítése, részei. 

– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 

– Nyújtópont a fél érték mellett. 

– Módosítójelek. 

– A 4/4–es, 2/4–es, 3/4–es ütem. 

– Az előforduló hangok fogásai. 
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– Memóriafejlesztés: gyermekdalok, népdalok és az előadási darabok megtanulása kotta 

nélkül. 

– Motívumok, dallamok azonosságának, különbségének felismerése. 

– A helyes testtartás, hangszertartás kialakítása. 

– A rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a levegővezetés megalapozása. 

– A helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

– A hangindítás megalapozása. 

– A legato játékmód alapjainak elsajátítása, szekundkötések (ajakrezgéssel, fúvókával, 

hangszerrel). 

 

Követelmény 

– Legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó 

gyakorlat egészséges, szép hangon való eljátszására. 

– Hangterjedelem a kis a–tól a kétvonalas c–ig. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála három vagy négy képlettel, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor hangközei, hármashangzatai. 

– A tizenhatod érték és szünetjele. 

– Nyújtópont a negyed és a nyolcad érték mellett, valamint a szinkópa. 

– A tanult művek formai elemzése. 

– A periódus két felének kérdés–felelet viszonya. 

– A magyar népdal jellemzői, formái, valamint a dalforma. 

– A testtartásban és hangszertartásban előforduló hibák korrigálása. 

– A rekeszlégzés gyakorlása. 

– Az egészséges, szép hang létrehozása, a változó sebességű hangindítás megalapozása 

(nyolcad–, tizenhatodjáték). 

– A természetes kötések megalapozása, kvint– és kvartkötések. 

– A dinamikai árnyalás alapjai, visszhanghatás (f–p). 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

– Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas d–ig. 

– Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (1#, 2b 

előjegyzésig). 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála három vagy négy képlete, 
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– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete. 

– A 3/8–os, a 6/8–os és a változó ütem; különböző ritmusképletek, a triola. 

– A zenei anyagban szereplő darabok, táncok főbb jellegzetességei. 

– A társas zenélés megismertetése duókon keresztül. 

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

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés elsajátítása, a légoszlop megtámasztása, 

a levegővezetés gyakorlása, fokozott figyelemmel a szép hangra. 

– Az ajaktechnika és a nyelvtechnika továbbfejlesztése a mindennapi, illetve a 

skálagyakorlatok segítségével. 

– A dinamikai skála szélesítése fokozott figyelemmel a hangképzés minőségére 

(crescendo, diminuendo). 

– A legato játékmód fejlesztése a természetes kvint– és kvartkötésekkel. 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat 

eljátszására. 

– Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas e–ig. 

– Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála három vagy négy képlete, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk. 

– A meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete. 

– A társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban. 

– A teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, 

a könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai 

jellegű gyakorlatok segítségével. 

– A legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel. 

– A dinamikai határok tágítása (p–mf–f). 

 

Követelmény 
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– A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

– A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas f–ig. 

– Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála összes képlete (1 vagy másfél oktávos) 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Egyoktávos skála, tercskála, a hangnem fő hármashangzatai (I, IV, V), a 

dominánsszeptim–akkord ismerete. 

– Az 5/8, 7/8, 9/8–os ütemfajták és különböző ritmusképletek ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok formai elemzése, hangnemi kitérések felismerése. 

– Az előforduló tempójelzések ismerete. 

– A kamarazenélés előtérbe helyezése. 

– A légzéstechnikában előforduló hibák korrigálása, a játék biztonságának fejlesztése. 

– Az ujj– és nyelvtechnika tökéletesítése, különös tekintettel a művek zenei 

megoldására. 

– Az ajaktechnika fejlesztése az eddig tanult természetes kötések gyakorlásával, a kvint–

, kvart– és nagy terc–kötések összekapcsolásával. 

– Törekvés a teljes dinamikai skála megvalósítására (pp–ff) különös figyelemmel a szép 

hangra. 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb, differenciáltabb technikát 

kívánó gyakorlat eljátszására. 

– A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–től a kétvonalas g–ig. 

– Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig, terclépések, 

hármashangzat–felbontások (I, IV, V) hangköztanulmányok. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála összes képlete (1 vagy másfél oktávos) 

– Egy kantiléna, 

– 2 gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Egy oktávos skála, tercskála, a főhármasok és a dominánsszeptim–akkord hangjainak 

ismerete és összehasonlításuk. 
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– A tonika, szubdomináns, domináns funkciók ismerete. 

– A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés. 

– A légzés és a levegővétel terén eddig tanultak következetes alkalmazása a 

gyakorlatban. 

– Az előírt hangterjedelmen belül szép, kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció 

kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb fordulatok megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb 

darab eljátszására. 

– Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

– A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 

– Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála összes képlete (1 vagy másfél oktávos) 

– Egy kantiléna, 

– 2 gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor hangközei, hármashangzatai. 

– A tizenhatod érték és szünetjele. 

– Nyújtópont a negyed és a nyolcad érték mellett, valamint a szinkópa. 

– A tanult művek formai elemzése. 

– A periódus két felének kérdés–felelet viszonya. 

– A magyar népdal jellemzői, formái, valamint a dalforma. 

– A testtartásban és hangszertartásban előforduló hibák korrigálása. 

– A rekeszlégzés gyakorlása. 

– Az egészséges, szép hang létrehozása, a változó sebességű hangindítás megalapozása 

(nyolcad–, tizenhatodjáték). 

– A természetes kötések megalapozása, kvint– és kvartkötések. 

– A dinamikai árnyalás alapjai, visszhanghatás (f–p). 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

– Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas e–ig. 

– Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (2#, 2b 
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előjegyzésig). 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála három vagy négy képlete, 

– Két gyakorlat, 

– Két különböző karakterű előadási darab. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete. 

– A 3/8–os, a 6/8–os és a változó ütem; különböző ritmusképletek, a triola. 

– A zenei anyagban szereplő darabok, táncok főbb jellegzetességei. 

– A társas zenélés megismertetése duókon keresztül. 

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

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés elsajátítása, a légoszlop megtámasztása, 

a levegővezetés gyakorlása, fokozott figyelemmel a szép hangra. 

– Az ajaktechnika és a nyelvtechnika továbbfejlesztése a mindennapi, illetve a 

skálagyakorlatok segítségével. 

– A dinamikai skála szélesítése fokozott figyelemmel a hangképzés minőségére 

(crescendo, diminuendo). 

– A legato játékmód fejlesztése a természetes kvint– és kvartkötésekkel. 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat 

eljátszására. 

– Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas f–ig. 

– Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

– Kvint– és kvartkötések, valamint összekapcsolásuk, illetve nagy terc–kötések. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála három vagy négy képlete, 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk. 

– A meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete. 

– A társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban. 

– A teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, 
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a könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai 

jellegű gyakorlatok segítségével. 

– A legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel. 

– A dinamikai határok tágítása (p–mf–f). 

 

Követelmény 

– Melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszása. 

– Újjgyakorlatok, a díszítés és a trilla megalapozása. 

– A természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötések. 

– A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas g–ig. 

– Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig; 

a teljes kvintkör ismerete. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel, 

– Egy kantiléna, 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk. 

– A meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete. 

– A társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban. 

– A teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, 

a könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai 

jellegű gyakorlatok segítségével. 

– A legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel. 

– A dinamikai határok tágítása (p–mf–f). 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

– A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas f–ig. 

– Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanuló legyen képes egy barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors) és két különböző 

karakterű előadási darab stílusos eljátszására. 

– Egyszerű díszítések és trillák. 

– Kvint–, kvart– és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 

– A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–től a kétvonalas a–ig. 

– Ismerkedés a pedálhangokkal. 

– Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 

– Terclépések, hármashangzat–felbontások (I, IV, V), hangköztanulmányok. 
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A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel, 

– Egy kantiléna, 

– Két gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, 

– Egy más stílusú előadási darab. 

 

Az év végi vizsgán a skálát, egy gyakorlatot és az előadási darabokat kotta nélkül kell 

játszani! 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Egy oktávos skála, tercskála, a főhármasok és a dominánsszeptim–akkord hangjainak 

ismerete és összehasonlításuk. 

– A tonika, szubdomináns, domináns funkciók ismerete. 

– A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés. 

– A légzés és a levegővétel terén eddig tanultak következetes alkalmazása a 

gyakorlatban. 

– Az előírt hangterjedelmen belül szép, kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció 

kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb fordulatok megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb 

darab eljátszására. 

– Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

– A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 

– Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

– Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a pedálhangoktól a természetes 

kis terc–kötésekig, fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

– A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas b–ig. 

– Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 

– A másféloktávos, ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy másfél oktávos öt képlettel, 

– Egy kantiléna,  

– 2 gyakorlat,  

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, 

– Egy más stílusú előadási darab. 
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Az év végi vizsgán a skálát, egy gyakorlatot és az előadási darabokat kotta nélkül kell 

játszani! 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak 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 

– 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 g
2
–ig kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta 

intonáció megtartásával, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a tanult darabok stílushű 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 (b
2
–ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta 

intonáció megtartásával, 

– az állóképesség növelésére, 

– árnyaltabb zenei megformálásokra. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

Az alapfokú évfolyamokat befejező és kötelezően választható tantárgyként a zenekart 

választó növendékek számára a tananyag kiválasztásánál és az egyes évfolyamok 

követelményinél fokozottan figyelembe kell venni a zenekari szólamok lejátszásához 

szükséges készségek kialakítását. (Külön figyelmet kell fordítani a zenekari szólamok 

gyakoroltatására.)  

Ezen növendékek számára helyi tantervünk alternatív vizsgalehetőségeket biztosít. 

A félévi vizsgakoncert anyaga:  

– a zenekar újévi koncertjén való részvétel, valamint  
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– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés. 

Az év végi vizsga anyaga:   

– a zenekar nyárköszöntő koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés, 

valamint 

– egy szabadon választott előadási darab, lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem további bővítése fokozott figyelemmel a szép hangra, és a tiszta 

intonációra. 

– A játszott művek alaposabb ismerete, a zenei műveltség elmélyítése. 

– A ritmusértékek, ütemfajták átfogó, ismerete. 

– A kamarazene és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb darabok eljátszására.  

– Dúr és összhangzatos moll skálák tercmenetben és hármashangzat felbontással. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel, 

– Egy kantiléna,   

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangterjedelem bővítése a – lehetőségek szerint, figyelemmel a szép hangra és a 

tiszta intonációra.  

– A játszott darabok alapos ismerete.  

– A tanuló önállóságának fejlesztése a gyakorlás során felmerülő nehézségek 

megoldására.  

– A könnyed játékmód megőrzése, fejlesztése.  

– Nagyobb terjedelmű etűdök tanulása – állóképesség javítás 

 

Követelmény 

– Skálák három képletben, kromatikus skála biztos játéka, nagyobb terjedelmű etűdök 

eljátszása.  

– Koncert, vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása 

kísérettel. 

– Kamaramű szólamának előadása. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy másfél oktávos skála öt képlettel, 

– Egy kantiléna,   

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– a hangterjedelem bővítése a lehetőségek szerint, az ajánlott napi gyakorlatok 

közül válogatva.  

– a technikai készség megőrzése, továbbfejlesztése (előke és duplanyelv)  

– a zenei kifejezőkészség fejlesztése.  

– skálák öt képletben. 

Követelmények 

– Skálák öt képlettel.  

– Tripla és dupla nyelv ismerete, és egyszerűbb esetekben használata.  

– Szonáta, vagy koncert gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása 

kísérettel, kamaramű szólamának előadása.  

– A játszott művek zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy kanitléna 

– Két etűd 

– Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló közreműködésével 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A megszerzett hangterjedelem és állóképesség megőrzése, a megtanult technikai 

elemek összefüggő alkalmazása.  

– A zenei kifejezés fejlesztése.  

– A tanult darabok zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete.  

– Az önállóan ismerje fel a hangszer problémáit és tudja ezeket kezelni. 

– A tripla és a dupla nyelv ismerete, a díszítések, trillák ízléses használata. 

 

Követelmények 

– A tanuló legyen képes egy versenymű vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses 

előadására, a tanult technikai és zenei elemek önálló alkalmazására.  

– Egy kamaramű szólamának eljátszására.  

– Legyen képes önállóan megtanulni és eljátszani egy előadási darabot.  

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel 

– Egy kantiléna 

– Két etűd 

– Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése, figyelemmel a szép hangra, a tiszta intonációra.  

– Kiegyenlített hangzásra törekvés a teljes hangterjedelmen keresztül.  

– Skálák öt képlettel másfél oktávos rendszerben.  

– Díszítés előtanulmányok, tripla nyelv tanulmányok.  

– A játszott művek alapos ismerete, a zenei műveltség elmélyítése.  

– A ritmusértékek, ütemfajták átfogó ismerete.  

– A kamarazene és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

 

Követelmények 

– A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  

– Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben őt képlettel.  

– Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszására.  

– A kromatikus skála biztos ismerete.  

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy kantiléna 

– Két etűd 

– Egy barokk szonáta vagy versenymű két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem további bővítése, a hangminőség fejlesztése, a dinamikai tartomány 

tágítása.  

– Skálák öt képletben, másfél oktávos rendszerben.  

– Díszítés tanulmányok, tripla és dupla nyelv tanulmányok.  

– A játszott művek alapos ismerete, a zenei műveltség elmélyítése.  

– A ritmusértékek ütemfajták átfogó ismerete.  

– A kamarazene, és a zenekari játék előtérbe helyezése.  

 

Követelmények 

– A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  

– Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben öt képlettel.  
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– Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  

– A trillák, díszítések biztos és helyes alkalmazására.  

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy kantiléna 

– Két etűd 

– Egy barokk szonáta vagy koncert két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

9. évfolyam „B” Tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem növelése, a hangminőség fejlesztése, a dinamikai tartomány 

szélesítése.  

– Az állóképesség fejlesztése a mindennapi gyakorlatok segítségével.  

– Skálák öt képletben, a másfél oktávos rendszer szerint.  

– Az eddig tanult technikai elemek biztos alkalmazása.  

– A zenei formálás tudatos alakítása.  

– A dupla nyelv technika elsajátítása alapszinten. 

 

Követelmények 

– A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényes darabok ízléses előadására.  

– Skálák öt képletben.  

– Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  

– A tripla és a dupla nyelv alkalmazása.  

– A játszott előadási darabok alapos ismerete.  

– Az előadási darabok által megkívánt állóképesség elérése. 

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy kantiléna 

– Két etűd 

– Egy barokk vagy klasszikus szonáta vagy versenymű két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása.  

– Az összes dúr és moll skála öt képlettel, az előző években megszokott módon.  

– Az önállóság fejlesztése a hangszeres játék minden területén: funkcionális, technikai 

és zenei szempontok szerint.  

– A kamarazene és a zenekari játék előtérbe kerülése.  
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– A trombita  szóló, kamara és zenekari irodalmának megismertetése. 

 

Követelmények 

– A tanuló legyen képes önállóan megtanulni és előadni a szintjén lévő előadási 

darabokat.  

– Ismerje a hangszerkezelés problémáit, és megoldási módjait.  

– Szép hangon és zeneileg megoldottan adjon elő etűdöket, szóló és kamarazene 

darabokat.  

– Biztosan tudja a skálákat, a kromatikus skálát, alapszinten tudja a tripla és a dupla 

nyelv technikát.  

– Rendelkezzen a szintjének megfelelő állóképességgel.  

 

A félévi vizsgahangverseny anyaga: egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy kantiléna 

– Két etűd 

– Egy barokk vagy klasszikus szonáta, vagy versenymű két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

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. 

 

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

– A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 

– Ismerje a hangképzés folyamatát. 

– Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Ismerje a tanuló 

– az ajak–, a nyelv– és a manuális technika alapjait, 

– az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 6 képletben. 

 

5.2.6 .  Akkordikus tanszak, ütőhangszer 

 

Képzési idő: 12 év 
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"A" tagozaton: 2+6+4 évfolyam,  

"B" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A "B" 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

 

Óraterv 

     ÉVFOLYAMOK     

Tantárgy 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, vagy 

kötelezően 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

választható tárgy             

VáIasztható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

Elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes 

műveltségi programként is taníthatók); 

Gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

 

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

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

  "A" tagozaton az 5-6. évfolyamon 

  elmélet: minimum 1x45 perc 
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 Választható tárgy: 

  az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

  "B" tagozaton 

  elmélet: minimum 1x45 perc 

  gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 Hangszeres előkészítő: 

  egyéni: 2x30 perc 

  csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

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

Zenekar, kórus: 

  minimum 2x45 perc 

Második hangszer: 

  minimum 1x30 perc 

 
Az ütőhangszer tanítás feladatai 

– Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a 

kamarazenélés lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 

– A társas muzsikálás elősegítése. 

– Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 

– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 

– a helyes ütéstechnikákat, 

Fordítson figyelmet 

– a helyes test–, és kéztartás kialakítására, 

– pontos tempótartásra, 

– a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 

– a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb 

ütőhangszeres elemekre, 

– az eltérő kézrendi megoldásokra, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítására, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására. 

Végeztessen az egyes zenei kíséret–formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat. 

Tananyag 

Eltérések a központi tantervhez képest: 

– Az ütőhangszer tanszak kottatára nem tekint tradicionális múltra, így a felhasznált 

kották, gyakorlatok, előadási darabok szükség szerint lehetnek más hangszerre írt 

átiratok is. A gyakorlatok sokszínűsége, adott növendék tudásszintjéhez igazítása miatt 

lehetőség van a szaktanár által írt gyakorlatok, zenei darabok felhasználására az 

oktatási folyamatban. Felhasználható továbbá a tananyaghoz szorosan kapcsolódó 

egyéb zenei anyag is, amennyiben az megfelel az ütőoktatás feltételeinek. (Külföldi 

kották, napjainkban megjelent ütőhangszeres iskolák) Használható továbbá, az 

általunk összeállított “Ütőhangszeres vagyok” címet viselő kotta, illetve a hozzá 

szorosan kapcsolódó, (és folyamatosan bővülő,) számítógépes segédanyag (PPS, zenei 
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háttér). 

– A hagyományos pedagógiai módszerek mellett a sikeresebb oktató – nevelő munkához 

alkalmazzuk a modern eljárásokat is. (Digitális segédeszközök felhasználása.) 

– Balesetvédelmi szempontok miatt a növendékeknek nem kötelező saját verővel, saját 

kottával megjelenni az órákon. / Tájékoztató füzet kötelező!/ 

– Ütőhangszeres növendékeink tanulmányaik alatt a kezdetektől használják a dallam- és 

ritmushangszereket, lehetőség szerint kamaracsoportokban is játszanak. 

 

Hangszeres előkészítő 
 

1. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Az általános iskola 1-2. évfolyamába járó gyermekek számára. Az egyéni foglalkozás mellett 

célszerű az együttes játékot is elkezdeni. 

 

A tanítás anyaga 

– Dallamhangszeren 2-3 hang hangkészletű gyermekdalok. 

– Ritmushangszereken a negyed érték, a nyolcadpár és a negyed szünet. 

– Bevezetés a 4/4-es számolásba. 

– A kottaolvasás gyakorlása a fenti ritmusokkal. 

– Kamarazene-jellegű együttes játék a szaktanár ötletei alapján. 

– (Gyakorlati tapasztalatok szerint óvodáskorú gyermekek kis csoportjával is 

megvalósíthatóak a fentiek.) 

 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

Ismeretek 

– A leggyakrabban használt hangszerek ismerete. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott fél és negyed érték és a megfelelő szünetek. 

– Metrum: páros és páratlan lüktetésű metrumok (4/4 és 12/8 stb.), egyszerű váltakozó 

ütem. 

– Záróvonal, ismétlőjel, f, mf, mp, p dinamika, és crescendo, decrescendo, marcato. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes testtartás. 

– „Szimmetrikus” verőfogás. 

– Váltott kézzel való játék. 

– Három dobon való játék (Technikai gyakorlatok). 

– Különböző menzúrájú dallamhangszereken való játék. 

– Különböző verők használata. 

 

Minimális követelmény 

– Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból). 

– Ritmus-duó. 

– Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

– Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

– Ütőhangszeres vagyok 1. kötet / 041-ig/ és a hozzá kapcsolódó PPS (számítógépes 

zenei környezet) 
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Alapfok „A” tagozat 

1. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Ismeretek 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 

– A tizenhatod, a pontozott nyolcad érték és szünet. 

– Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8). 

– Dinamika: ff, pp, sf. 

– Prima és seconda volta, da capo, dal segno, fermata. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kisdob megfelelő magasságának beállítása 

– Helyes verőfogás 

– Kar és csukló használat 

– Nyolcados technikai gyakorlatok 

– Ejtegetés 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 

– Hangszerek és verők váltása az együttes játékban. 

– Egyszerűbb kézrendi problémák ismerete és megoldása. 

– Különböző hangszínek előállítása és felismerése a hangszerek különböző verőkkel 

való megszólaltatása révén. 

 

Minimális követelmény 

– Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

– Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel 

vagy együttesben. 

– Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás). 

– Mozgáskoordináció: kéz-lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, 

harmadolás, negyedelés) 

– Ütőhangszeres vagyok  2. kötet / 112-ig/ és a hozzá kapcsolódó PPS (számítógépes 

zenei környezet) 

 

2. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

Ismeretek 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 

– A triola (nyolcad- és tizenhatod-triola). 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 2#,2b előjegyzésig. 

– Azonosságok és hasonlóságok felismerése a tanult darabokban. 

– A periódus értelmezése 

– A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 

– Szélsőséges dinamikák alkalmazása. 

– A kisdob-tremolo előkészítése. 

– Pattintott dupla ütések kisdobon 

– Paradiddle kézrendek 

– Tizenhatodos technikai gyakorlatok 

– Hangsúlyozás 



109 

 

– Open stroke rolls 

 

Minimális követelmény 

– Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

– Dallamhangszeren megszólaltatott előadási darabok zongorakísérettel vagy 

együttesben. 

– Nehezebb szólamok megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

– Ütőhangszeres vagyok  3. kötet és a hozzá kapcsolódó PPS (számítógépes zenei 

környezet) 

 

3. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

Ismeretek 

– Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása. 

– Harmincketted, „nagy-triola”, alla breve. 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 4#,4b előjegyzésig. 

– Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten; 

zenehallgatás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nyitott és zárt ütés 

– Rudimensek: closed stroke roll 

– Előkék (egyes-, kettes-, hármas-, négyes előke kötve). 

– Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás. 

– Számozott tremolók  

– Nehezebb skála-gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Különböző hangszer-kombinációk kezelése, gyors hangszerváltások és gyors 

verőváltások alkalmazása. 

– Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék. 

– A vibrafon-pedál kezelése (lehetőség szerint). 

 

Minimális követelmény 

– Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 

– Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 

– Rövid rudimental szóló kisdobon 

Ütőhangszeres vagyok  4. kötet és a hozzá kapcsolódó PPS (számítógépes zenei környezet) 

 

4. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

Ismeretek 

– A basszuskulcs ismerete, olvasása. 

– Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 

– Változó tempók alkalmazása. 

– Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren. 

– A játszott anyag formai elemzése. 

– Zenehallgatás, hangverseny-látogatás. 

– Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– A tremolo gyakorlati tökéletesítése. 

– Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. 

– Hármashangzat-felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása, hangok 

lefogása. 

– Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben. 

– Árnyalt dinamika alkalmazása. 

– Az üstdob kezelése, hangolása. 

– Kézrend az üstdobokon. 

– Az üstdob kicsengésének megfelelő időben és módon történő lefogása. 

– Üstdobtremolo (kiütött tremolo). 

 

Minimális követelmény 

– Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 

– Bonyolultabb hangszerváltások együttesben. 

– Üstdob-gyakorlatok megszólaltatása (lehetőség szerint 3-4 hangszeren is). 

– Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 

– Tremolós üstdob-gyakorlatok. 

– Ütőhangszeres vagyok  5. kötet és a hozzá kapcsolódó PPS (számítógépes zenei 

környezet) 

 

5. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

 

Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 

sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a növendékeknek a 

differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a növendék, (pl. drum set) 

vagy a dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem 

lehet elvárni, hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, 

több ezer féle ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően 

kell értelmezni az alábbi követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a 

jelentős egyéni különbségekre. 

 

Ismeretek 

– Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola 

– A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete. 

– A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények 

szerint. 

– Dobszerelés ismerete 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Drum Set játék: 

– Helyes test- és verőtartás. 

– Ütésterületek meghatározása. 

– Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen 

– Egyszerűbb függetlenítések 

 

Minimális követelmény 

Játék dobszerelésen: 

 hangsúlyok kiosztva, 

 kisdob-nagydobjáték: paralell –, ill. komplementer szólamok 
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Kétszólamú játék dallamhangszeren. 

A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 

 

6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

Ismeretek 

– A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 

– Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. 

– Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. 

– Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egyszerűbb 3-4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren. 

– Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. 

– Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték 

lábcin-szólammal, szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal) 

– Kiütött előkék  

 

Minimális követelmény 

– A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű 

megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele 

vibrafonon). 

– Dobszerelésen tánczenei-, latin,- vagy rock kíséret, zárlat improvizációkkal. 

(periodikus tagolás) 

 

Alapfok „B” tagozat 

2-6. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 

A „B” tagozaton tanuló növendékek átlagosnál jobb képességei, és a rendelkezésre álló 

magasabb óraszám lehetővé teszi számukra a zenei ismeretek megszerzése és hangszerkezelés 

fejlesztése terén, hogy az „A” tagozatos növendékekhez képest nagyobb mennyiségű anyagot 

sajátítsanak el, magasabb szinten. 

Számukra a „minimális követelmény” teljesítése természetesen nem elegendő, az adott 

osztály anyagából a nehezebb feladatokat kell az átlagosnál színvonalasabban megoldaniuk, 

és a zenei pályára készülőknek célszerű minél előbb figyelembe venni a szakközépiskolai 

követelményeket. 

A különböző zeneművészeti szakközépiskolák felvételi vizsgakövetelményei eltérhetnek 

egymástól. A meghallgatásokat megelőzően célszerű pontos tájékoztatást kérni az adott 

intézmény elvárásairól, esetleges kötelező anyagáról. 

Például a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium jelenlegi 

felvételi követelményei: 

Dallamhangszeren: 

 Kétverős játék 

 Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is 

 Fejlett lapról olvasási készség 

 Hozott anyag (bármely) stílusismerete (kotta nélkül játszandó) 

 Etűdök-, eredeti művek-, és átiratok irodalmának ismerete 

 

Kisdobon: 

 Rudimental technika alapszinten (pl. Wilcoxon 150-ből az 1.-50. szóló) 
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 Eckehard Keune kisdobiskola ismerete 

 Ritmusértékek: quintola, szextola, szeptola is 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek 

magyar és leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit, 

– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 

– 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 tanuló 

– kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 

– árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és 

megvalósítására, 

– különböző végtagjainak összehangolt mozgására, illetve függetlenítésére 

– a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, 

előkék, egyszerű függetlenítés), 

– hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 

– az üstdob önálló hangolására, 

– a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 

– rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 

– céltudatos, módszeres gyakorlásra 

– pontos tempótartásra. 

 

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

– legyen képes a tanuló hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, 

tagolt előadására 

– legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni. 

 

 

Továbbképző „A” tagozat 

 

7-10. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x30 perc) 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes növendékek tudásszintje között jelentős 

különbség alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a 

továbbképző osztályokban növelheti a közismereti iskolákban jelentkező eltérő mértékű 

terheléstől és az iskolán kívüli más elfoglaltság (pl. sport) mértékétől függő gyakorlási idő, 

valamint a zenetanulás eltérő iránya és célja. Vagy az egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy a 

kamarazenei illetve a zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. Ezért a továbbképző 

évfolyamok feladatát, anyagát nem adjuk meg évekre lebontva, hanem a fejlesztés lehetséges 

irányait és céljait fogalmazzuk meg. 

Az alapfokú évfolyamokat befejező és kötelezően választható tantárgyként a zenekart 

választó növendékek számára a tananyag kiválasztásánál és az egyes évfolyamok 
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követelményinél fokozottan figyelembe kell venni a zenekari szólamok lejátszásához 

szükséges készségek kialakítását. (Külön figyelmet kell fordítani a zenekari szólamok 

gyakoroltatására.)  

Ezen növendékek számára helyi tantervünk alternatív vizsgalehetőségeket biztosít. 

A félévi vizsgakoncert anyaga:  

– a zenekar újévi koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés. 

Az év végi vizsga anyaga:   

– a zenekar nyárköszöntő koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés, 

valamint 

– egy szabadon választott előadási darab, lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-, 

kamarazene- és zenekari irodalmában. 

– Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete. 

– Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző modern 

notációkban. 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob- – 

szólamok megszólaltatásához szükséges tájékozottság. 

– Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk 

módjának megismerése (intonáció) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának 

megtervezése, bonyolultabb kézrendek alkalmazása. 

– Több verővel való játék a dallamhangszereken. 

– A vibrafon-pedál és a hangok lefogásának a minél magasabb szintű zenei kifejezést 

szolgáló alkalmazása. 

– A különböző modern technikák ismerete és alkalmazása dobfelszerelésen. 

 

Minimális követelmény 

Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése 

és elmélyítése. 

Továbbképző „B” tagozat 

7-10. évfolyam 

évi 66 óra (heti 2x45 perc) 
 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos növendékei nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. Ebből 

következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük magasabb 

szinten. Itt nyílik igazán lehetőség arra is, hogy megismertessük a legkorszerűbb 

játékmódokat, mint pl. a Moeller-féle ütéstechnikát, az ujjmozgások kidolgozását, a kar -, a 

csukló -, és az ujjak mozdulatainak összehangolását, hogy elsajátítsunk modern gyakorlási 

metodikákat; pl. playback „minus one” – os felvételekhez, számítógépes zenei programok 

alkalmazása, hogy megfelelően kiválasztott zenei anyagok hallgatásával elmélyedjünk az 

improvizációk gyakorlásában, stílusok elemzésében. 
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Ismeretek 

– Az eddig tanult zenei ismeretek rendszerezése, összegzése. 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Korszerű gyakorlási módok megismerése. 

– Kitekintés a kortárs zenei irányzatok, a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– Hangsorok 7#, 7b előjegyzésig. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Kisdob 

– Korszerű ütéstechnikák alkalmazása. 

– Többféle, egyenletes tremoló; nyomott, pattintott, számozott. 

– A kisdobjáték alapelemeinek zenei módon való frazeálása. 

– Többszörös piano játék megvalósítása. 

– Double Paradiddle. 

 

Dallamhangszer 
– 3-, ill. 4 verővel való játék a dallamhangszereken. 

– Igényes intonáció magas szintű pedálkezeléssel. 

Drum set 

– Seprűvel való játék különböző stílusokban. 

– Pedálok kezelése fektett és felemelt sarokkal. 

– Swinges, ill latinos frazírozás. 

 

Minimális követelmény 

– Magabiztos kottaolvasás, magabiztos hangszerjáték 

– A növendék legyen képes zenekari játékra, valamint színvonalas pódiumi szereplésre. 

A választott zenei anyagot életkorának, évfolyamának megfelelő szinten, stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve megszólaltatni. 

Kisdob 
– Az összes rudimental alapütés, számozott tremoló alkalmazása. 

– Szakiskolai szintű kisdob szólódarab. (pl. Markovich: Tornado, Stamina, Novotny: 

Minutes of  News) 

 

Dallamhangszer 
– Hosszabb lélegzetű, több tételes mű előadása szólóban, duóban, vagy zongora 

kísérettel (pl. barokk versenymű, szonáta) 

– Szakiskolai szintű marimba darabok (pl. Musser Etűdök) 

 

Drum set 

– Leírt kíséret játszása zenei alapra (pl. Steve Davis: Jazz Drums - Styles & Analysis) 

– Kíséret, – ill. szóló improvizáció élő zenére, vagy felvételre, periodikus tagolással 

– Motívikus rögtönzések 2, - 4, - 8 ütemes terjedelemben 

– Szólódarabok  

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

I. „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 

– az ütőhangszerek irodalmát. 
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Legyen képes a tanuló 

– szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 

– nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok 

megszólaltatására, 

– sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző 

hangszereken, 

– zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló 

megtanulására, 

– értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 

– stílushű előadásmódok alkalmazására kíséret, illetve szóló funkcióban 

– poliritmikus, illetve polimetrikus játékra 

Rendelkezzék a tanuló 

– megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formáló készséggel, 

– egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 

– biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 

– kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 

– megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét 

gyorsan elérhető, 

– tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

 

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

Legyen képes a tanuló 

– stílushű előadásmódok alkalmazására zenekarban kíséret–, ill. szóló funkcióban 

– poliritmikus, ill. polimetrikus játékra 

– a tanuló legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló 

koncertet adni. 

Rendelkezzék 

– olyan biztos hangszertudással, előadói készséggel, zenei ismeretekkel, amelyek 

birtokában zenei pályára is irányítható 

 

5.2.7 . Billentyűs tanszak, zongora  

 

Képzési idő: 12 év 

"A" tagozaton: 2+6+4 évfolyam,  

"B" tagozaton: 2+6+4 évfolyam 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A "B" 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

 

Óraterv 

     ÉVFOLYAMOK     

Tantárgy 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, vagy 

kötelezően 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

választható tárgy             

VáIasztható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

Elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes 

műveltségi programként is taníthatók); 

Gyakorlati: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); második hangszer, kamarazene, 

zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

 

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

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc 

"B" tagozaton minimum 2x45 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

  "A" tagozaton az 5-6. évfolyamon 

  elmélet: minimum 1x45 perc 

Választható tárgy: 

  az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

  "B" tagozaton 

  elmélet: minimum 1x45 perc 

  gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Hangszeres előkészítő: 

  egyéni: 2x30 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

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

Zenekar, kórus: 

  minimum 2x45 perc 

Második hangszer: 

  minimum 1x30 perc 

 

A zongoratanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács–mechanika, 

pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 
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– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

 

Alakítson ki 

– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

– megfelelő kéztartást, 

– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek 

ügyes alá– és fölé tevését), 

– differenciált billentést, ujjvég-érzetet. 

 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, 

leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni, 

– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, 

gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

 

Fejlessze a tanuló 

– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret 

viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

– metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási 

programot és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki 

alkotófantáziára alapozva kell kialakítani. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a hangszer vázlatos megismerése, 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 
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– a non legato, legato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

– Kézfüggetlenítés előkészítése mozgásban 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Komjáthy: Zongoraiskola I. 

 

Követelmény: 

– Helyes ülésmód. 

– Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, 

illetve kétkezes változatban. 

– Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az 

elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről) 

    

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– elemi szintű kottaolvasás. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato, staccato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

– Népdalok és gyermekdalok váltott kézzel 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Lakos Á.: Zongoraiskola 
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Követelmény: 

– Helyes ülésmód. 

– Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, 

illetve kétkezes változatban. 

– Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

– Kottaolvasás kezdő szinten. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az 

elsajátított hangszerkezelés alapelemeiről) 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.), 

– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek 

felismerése (kérdés–felelet), 

– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek, 

– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 

– pentachord, pentaton, 

– dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 

– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 

– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 

– kottaolvasás hangnévvel, ritmusban, 

– a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése, 

– tájékozottság a magyar gyermek– és népdalokban (sorszerkezet), 

– a klasszikus zenei stílus alapjai, 

– a kortárs zene néhány alapeleme, notációja, 

– formálás: indítás–lezárás. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– helyes ülésmód, 

– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben, 

– a staccato és a legato játékmód különböző formái, 

– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,  

– az ujjalátevés előkészítése, 

– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord, 

– unisono, tükörjáték, dudabasszus. 
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Követelmény 

– Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

– A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

– Kottaolvasás violin– és basszuskulcsban. 

– A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni 

gyakorlás kialakítása. 

– A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben 

leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül-négykezes esetén kottából 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőekben tanultak ismétlése, 

– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 

– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 

– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 

– a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két– és háromtagú forma), 

– barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai, 

– lapról játék egy szólamban, 

– jelek, idegen kifejezések ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a kezek függetlenítése (dallam és kíséret), 

– dúr és moll skála, külön kézzel, 

– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), 

kettősfogás, hármashangzat–felbontás, 

– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 

 

Követelmény: 

– Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek. 

– A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

– A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben 

leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül-négykezes esetén kottából 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 

– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 

– hangnemi változások megfigyelése, 

– új metrumok (3/8, 6/8), 
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– a szonatinaforma vázlatos ismerete, 

– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 

– a romantika előkészítése karakterdarabokkal, 

– a zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 

– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció 

előkészítése 

– skálajáték: a korábbi elemek bővítése, 

– az Alberti– és a keringőbasszus előkészítése, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 

– négykezes játék 

– lapról játék, 

– a hangerő megfelelő alkalmazása, 

– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb)  

 

Követelmény 

– Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

– Felszabadult játszóapparátus. 

– Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: 

barokk, klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  

– A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

– A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben 

leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül-négykezes esetén kottából 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőek ismétlése, bővítése, 

– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban, 

– a polifon hallás finomítása, 

– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 

– vázlatos formai, harmóniai elemzések. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, 

repetíció, 

– a pergő technika fejlesztése, ékesítések, 

– Alberti– és keringő–basszus, 

– pedálhasználat (együttnyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 
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Követelmény 

– Tudatos memorizálás. 

– Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete 

és játéka: barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

– Önállóan megtanult művek. 

– A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

– A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni kottahűen. 

– Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és karakterű mű kotta nélkül-négykezes esetén kottából. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése, 

– a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 

– kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord, 

– rondóforma. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása, 

– skálajáték 2–4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord, 

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Követelmény: 

– Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és 

karakterű művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

– Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

– A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben 

leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül-négykezes esetén kottából 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– variáció, invenció, 

– új stílus előkészítése: impresszionizmus, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés, 

– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete. 
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Hangszerkezelés, és technika: 

– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 

– skálajáték, hármas– és négyeshangzat–futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól 

függően) 

– különböző billentésfajták ismerete, 

– zongorapedálok használata. 

 

Követelmény: 

– Természetes hangszerkezelés. 

– Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

– Zenei karakterek megoldása. 

– Pedálok helyes használata. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül-négykezes esetén kottából 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat, 

– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 

– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8–os, 6/8–os ütemek, felütés, 

– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 

– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 

– a tanult művek formai elemzése (két– és háromtagú forma, periódus, visszatérés), 

– a formálási készség fejlesztése, 

– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 

– lapról játék egyszerű ellenszólammal, 

– karakterdarabok, a romantika előkészítése, 

– parlando játékmód, zenei deklamáció. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a pódiumképesség megalapozása, 

– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában, 

– skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és –megfordítás, 

– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése, 

– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál, 

– etűdök (klasszikus és modern). 

 

Követelmény: 

– Folyamatos kottaolvasás. 

– A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb 

XX. századi, kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 

– A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

– A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy karakterdarab, 

– Egy könnyű bécsi klasszikus mű, 

– Egy népdal– vagy gyermekdal–feldolgozás-mindezek kotta nélkül 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 

– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 

– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése, 

– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 

– a szonátaforma vázlatos ismerete, 

– új stílus: romantika, 

– a memória és az állóképesség fejlesztése, 

– parlando játék. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 

– éneklő legato fokozott igénnyel, 

– a pergő játék fejlesztése, 

– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 

– a repetíció előkészítése, ékesítések, 

– Alberti– és keringő–basszus, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott), 

– etűd (klasszikus, modern), 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék ellenszólammal. 

 

Követelmény: 

– Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

– A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 

– Önállóan megtanult darabok. 

– Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

– A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga  

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

– Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina–tétel 

– Egy XX. századi mű-mindezek kotta nélkül 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése. 

– A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 

– Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor. 
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– Rondóforma, polifon művek. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– skálajáték 2–4 oktávon, kromatikus skála, hármas– és négyeshangzat–felbontás és 

fordításai, akkord, futam, 

– biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 

– a pedál differenciált alkalmazása. 

 

Követelmény 

– Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 

– Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 

– Bach– vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és 

Bartók), virtuóz jellegű művek. 

– A tananyag körülbelül egyharmada kotta nélkül játszandó. 

– A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga: 

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

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy könnyű romantikus darab, 

– Egy XX. századi mű-mindezek kotta nélkül 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 

– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 

– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés, 

– új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 

– a polifon hallás állandó jellegű művelése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 

– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 

– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól 

függően), tremolo, 

– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat), 

 

Követelmény 

– Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 

– Bach– vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, 

romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók) mű. 

– A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 

– Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

– A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű (J. S. Bach–mű), 

– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel, 

– Egy romantikus mű, 

– Egy XX. századi mű-mindezek kotta nélkül 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddigi ismeretek összefoglalása, 

– Új stílus: az impresszionizmus, 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 

– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 

– Az agogika önálló alkalmazása, 

– Zenei stílusjegyek alkalmazása. 

Legyen képes: 

– Hajlékony dallamformálásra, 

– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni, 

– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 

– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 

– Önálló tanulására. 

 

Követelmény 

– Kottahű zongorázásra való törekvés, 

– Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 

– A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

– A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 

– Egy romantikus darab, 

– Egy XX. századi vagy impresszionista mű-mindezek kotta nélkül 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács–mechanika, 

pedálszerkezet, húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

– a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

– a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális 

utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 
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– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

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

kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

– tudatos, önálló gyakorlásra,  

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) használni,  

– a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

– a zenei karakterek megvalósítására, 

– a zongorapedálok használatára (elő–, után– és együttnyomás), 

– életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, 

dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

– biztonságos kotta– és lapról olvasási készséggel, 

– adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

– képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

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

A tanuló ismerje 

– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,  

Legyen képes 

– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális 

utasítások (pl. una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 

– tudatos, önálló gyakorlásra 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,  

Rendelkezzék 

– biztos zenei memóriával és technikai tudással 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése 

– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés, 

– A barokk (német és francia) díszítések játéka, 

– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai, 

– A teraszos dinamika megoldása. 

 

Követelmény 

 Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

 A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres 

megoldásokkal. 
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 A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

 Két különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab)-kottából is 

előadhatóak,az egyik lehet egy négykezes darab 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk szvit ismerete, 

– A díszítések stílushű alkalmazása, 

– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete 

– A polifon hallás fejlesztése, 

 

Hangszerkezelés, technika fejlesztése 

– Különböző legato billentésmódok alkalmazása, 

– A gyorsaság fejlesztése, 

– Egyenletes aprótechnika megvalósítása, 

– A szabad trilla játék kialakítása. 

 

Követelmény 

 A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

 Alkalmazása a zenei stílusokban. 

 Zenei karakterek megvalósítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

 Két különböző stílusú mű kottából is előadható 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete, 

– A XX. századi notáció ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata, 

– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása, 

– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra. 

 

Követelmény  

– Helyes pedálozás. 

– A művek értelmes előadása. 

– A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

– A helyes tempók alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két különböző stílusú mű-kottából is előadható 
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10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése 

– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla, 

– A romantikus szólamvezetés, 

– Parlando, rubato deklamációja, 

– Modális hangsorok ismerete. 

– A barokk szvit tételeket, 

– Modális hangsorokat. 

 

Követelmény  

– Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

– Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

– A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

– Stílushű előadása a műnek. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két különböző stílusú mű-kottából is előadható 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

 

Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb 

tananyagot kell elvégezniük. 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete, 

– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni, 

– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés, 

– Skálajáték különféle módozatai, 

– A virtuóz technika alapozása. 

 

Követelmény 

– Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 

– Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 

– Differenciált pedál használat. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 
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– Egy szabadon választott mű - mindezek kotta nélkül 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete, 

– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

– A „szép” halk játék technikai megoldása, 

– A dallam és kíséret érzékeny megoldása, 

– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján. 

 

Követelmény 

– Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 

– Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 

– A polifon hallás érzékenysége. 

– A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 

– A kontrollált gyakorlás igénye. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű.-mindezek kotta nélkül 

 

 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek és hangszerkezelés, technika 

– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése, 

– Játszott művek elemzése, 

– Koncentrált gyakorlás megvalósítása, 

– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása. 

 

Követelmény 

– Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 

– Tudatos, és érzékeny pedál használata. 

– Biztonságos technikai tudás. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű-mindezek kotta nélkül 
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10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek, hangszerkezelés, technika 

– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete, 

– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások, 

– Virtuóz technikai fejlesztés. 

 

Követelmény 

– Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 

– Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei 

művek előadásához. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű-mindezek kotta nélkül 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. 

Sz. Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 

– a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a 

zongorára vonatkozó speciális utasításokra. 

Legyen képes 

– technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, 

staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

– a zongorapedálok tudatos használatára, 

– a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

– olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

– az együttzenélés igényével. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező 

előadására, 

– skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

– a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

– a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

– a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 



132 

 

– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

– biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei 

alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

 

5.2.8 . Vonós tanszak, hegedű 

 
Képzési idő: 12 év 

"A" tagozaton: 1+4+4 évfolyam,   

"B" tagozaton: 1+6 évfolyam 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

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

"B" tagozat zárójeles száma az "A" tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A "B" 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

 

Óraterv 

     ÉVFOLYAMOK     

Tantárgy 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, vagy 

kötelezően 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

választható tárgy             

VáIasztható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő 

foglalkozás. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

elméleti:szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, (mindezek együttes 

műveltségi programként is taníthatók); 

gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 
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A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. 

Főtárgy: 

"A" tagozaton minimum 2x30 perc 

 "B" tagozaton minimum 2x45 perc 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

"A" tagozaton (minimum) 

 1. évfolyamig 5 perc 

 2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

"B" tagozaton (minimum) 

1-2. évfolyam 10 perc 

3-4. évfolyam 15 perc 

5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő minimum 2x45 perc 

"A" tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B" tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

"A" tagozaton az 5-6. évfolyamtól 

  elmélet: minimum 1x45 perc, vagy 

  zenekar: minimum 2x45 perc 

Választható tárgy: 

  az előképző 1. évfolyamától  1 vagy 2 foglalkozás 

  "B" tagozaton 

  elmélet: minimum 1x45 perc 

        gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni)     

 Hangszeres előkészítő: 

  egyéni:  2x30 perc 

  csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

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

Zenekar, kórus: 

  minimum 2x45 perc 

Zongora, második hangszer: 

  minimum 1x30 perc 

 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. 

Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres 

mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni 

hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 

 

A hegedűtanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 
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– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 

– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző vonás nemekkel valamennyi húron és 

fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és 

vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonás nemek elsajátítására, 

– a pizzicato–technikára, a pergő–technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

– Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási 

feladatokra 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, a hangszeres játékot előkészítő 

mozgásgyakorlatok. 

 

Készségfejlesztés 

A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások 

gyakorlása  

– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről; 

– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.  
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Hangszer nélkül 

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Követelmény 

– A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 

– A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a 

tiszta intonációra való törekvésre. 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés 

alapelemeiről. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése 

– Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete 

– Módosítójelek 

 

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés 

– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása 

– Billentő mozgás fejlesztése 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására 

– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása 

 

Követelmény 

– Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 

– Törekedjen a tiszta intonációra 

– Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 

 

A hangszeres előképző évfolyamokon tanuló növendékek a félévi vizsgakoncerten nem 

vesznek részt. Számukra az iskolánkban hagyományos „Első hangversenyem” koncert 

helyettesíti a félévi vizsgakoncertet.  

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni 

fejlődéstől függően 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása. 

– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó 

mozgások, alkar–rotáció). 

– A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet. 

– Intonáció a tanult hangkészletben  

– A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík–

érzet, – vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

– Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód 

kialakítása. Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 

– A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok 

során. 

– Hangsorok egyszerű vonás nemekkel.  

 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül. 

– Metrum, mérőütés, tempó. 

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 

– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik. 

– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett. 

– Módosítójelek, előjegyzés. 

– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete. 

– A hármashangzat fogalma. 

– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Követelmény 

– Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

– Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül 

egyszerű ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

– Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. 

– A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, /az egyik lehet hangsor/ 

– Egy zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül, vagy kamaramű. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 
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– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó–készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő 

jelleggel; barokk „non legato”. 

– A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Követelmény 

– Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 

– Ismerje az új ritmusokat. 

– Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül 

alkalmazni. 

– Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

– A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: 

Német tánc. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, /az egyik lehet hangsor/ 

– Egy zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül, vagy kamaramű. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő–készség fejlesztésére az I. 

fekvésben  

– Játékkészség a III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe). 

– Kettősfogás–játék: tercek, szextek. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon. 

– Nagy és kis détaché. 

– Martelé a vonó különböző részein. 

– A legato fejlesztése, vonáskombinációk. 

– A vibrato fejlesztése. 

 

Zenei ismeretek 

– Szűkített és bővített hangközök. 
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– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Ékesítések: előke, utóka,  

– Memóriafejlesztés. 

 

Követelmény 

– A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos 

alkalmazására. 

– Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka. 

– Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök). 

– A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti 

fekvésváltások). 

– A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, 

Händel: Gavotte. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, /az egyik lehet hangsor/ 

– Egy zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül, vagy kamaramű. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– 1/2 fekvés, II–III. fekvés, fekvésérzet. 

– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is. 

– A kromatikus játéktechnika fejlesztése. 

– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban. 

– Az akkordjáték és a kettősfogás–játék fejlesztése első fekvésben. 

– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek 

megszólaltatásának megalapozása (dolce, risoluto, espressivo). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempó– és a dinamikai jelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek. 

 

 

Követelmény 

– Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és 

akkordokat. 

– Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 

– Tudja az eddig tanult vonás nemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

– Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

– A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar 

táncok, Steibelt: Uno ballo, Mozart: Andantino. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 
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– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, /az egyik lehet hangsor/ 

– Egy zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül, vagy kamaramű. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése. 

– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú 

fejlesztése. 

– Kettősfogás–játék a fekvések alkalmazásával. 

– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság). 

– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is. 

– Az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a 

vonós artikuláció fejlesztése. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig. 

 

Zenei ismeretek 

– Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord. 

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 

– Klasszikus táncok. 

– Romantikus karakterdarabok. 

– Variációs forma. 

 

Követelmény 

– Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon 

keresztül az V. fekvésig. 

– Ismerje a IV. és V. fekvést. 

– Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására), zeneileg 

árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

– Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz 

pergőtechnika). 

– Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 

– A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, 

Beethoven: Menüett 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, /az egyik lehet hangsor/ 

– Egy zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül, vagy kamaramű. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
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– Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben. 

– Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal. 

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése: 

– természetes üveghangok. 

A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Kifejező és stílusos artikuláció. 

 

Követelmény 

– Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a 

bécsi klasszikus és romantikus művek terén. 

– Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, 

terjessze ki érdeklődését korunk zenéje iránt. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, /az egyik lehet hangsor/ 

– Egy zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül, vagy kamaramű. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 

– A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika, 

– A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 

– A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– –a húrváltó–készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non 

legato”. 

– A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és 

kis „nyújtott” és „éles” ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 
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– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Követelmény 

– A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, 

tanult zenei anyag játéka ujjrendváltozattal. 

– Önálló hangolás. 

– Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli 

előadása. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. 

fekvés elsajátítása. 

– A vibrato kialakítása, fejlesztése. 

– Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés. 

– A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül). 

– Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel. 

– Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is. 

– Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk. 

– Lassú, tartott hangok. 

– A staccato játékmód fokozatos fejlesztése. 

– Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása. 

– Természetes üveghangok. 

– Tempótartás, a tempó fokozása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két– és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

Memóriafejlesztés. 

– alteráció, hangnemi kitérés, moduláció; 

– a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán); 

– a klasszikus periódus; 

XX. századi stílusjelenségek. 
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Követelmény 

– Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 

– Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

– Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

– Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.  

– Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező 

megformálása során. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV–V. fekvés elsajátítása. 

– Ismerkedés a VI–VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás–gyakorlatok). 

– A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– A fekvések összekötése I–V. fekvésig. 

– Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és 

egyszerű négyszólamú tört akkordok tanulása. 

– Hangsorok 5#–5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon. 

– A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása. 

– A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál. 

– Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 

– A kettősfogás–játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempójelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem. 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord. 

– A rondó– és a szonátaforma főbb jellemzői. 

– Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato. 

– Az egészhangú skála. 

– A portamento fogalma. 

 

Követelmény 

– Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny 

vonótechnikával. 

– Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 

– Vibratója legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

– Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 

– Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja 

lapról játszani. 
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A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon. 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges 

üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi 

elemzése. – Szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

 

 

Követelmény 

– Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 

– Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű 

karakteréhez igazodó egyéni hangvételben. 

– Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

– Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 

– Két zongorakíséretes mű – az egyik vagy koncert, vagy szonáta. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 
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– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc–, szext és oktávskálák két 

oktávon; az ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, 

ujjazatos kromatika). 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges 

üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi 

elemzése, szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

– Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg. 

– Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, 

szakkifejezések ismeretének kibővítése. 

 

Követelmény 

– A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

– Legyen képes tudatos helyezkedő–műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

– A fekvésváltásokat és a vibratót a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja 

megoldani. 

– Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

– Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, 

megfelelő zenei karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 

– Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta 

I–II. tételt játszani) kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a fontosabb tempó– és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– – a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó 

sebességének, 
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– nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

– 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 anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta– és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt 

tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel 

ellátni, 

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes 

intonációra, 

– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő 

vonóbeosztás alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

– Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

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

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

– Két szabadon választott etűd, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási 

darab. A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

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

ébrentartása. 

Az alapfokú évfolyamokat befejező és kötelezően választható tantárgyként a zenekart 

választó növendékek számára a tananyag kiválasztásánál és az egyes évfolyamok 

követelményinél fokozottan figyelembe kell venni a zenekari szólamok lejátszásához 

szükséges készségek kialakítását. (Külön figyelmet kell fordítani a zenekari szólamok 

gyakoroltatására.)  

Ezen növendékek számára helyi tantervünk alternatív vizsgalehetőségeket biztosít. 

A félévi vizsgakoncert anyaga:  

– a zenekar újévi koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés. 

Az év végi vizsga anyaga:   

– a zenekar nyárköszöntő koncertjén való részvétel, valamint  

– a koncert anyagából rendezett, vizsgabizottság előtt történő szólamkikérdezés, 

valamint 

– egy szabadon választott előadási darab, lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 
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7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A hajlékony hang kialakítása, 

– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása, 

– A fekvésváltás könnye alkalmazása, 

– A húrváltó mozgások fejlesztése. 

 

Követelmény 

– Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a 

tempók helyes megválasztására 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta vagy kamaramű) lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Jobbkéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál) 

– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában 

 

Követelmény 

– Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 

– A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos 

– A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül, vagy 

kamara. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladat 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének 

további finomítása 

– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése 

 

Követelmény 

– Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

– Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 
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A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

É v végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül, vagy 

kamara. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka, 

– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése, 

– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja. 

 

Követelmény 

– Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

– Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül, vagy 

kamara. 

 

Továbbképző évfolyamok „B”tagozat 

 

7. évfolyam „B”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása 

– Húr és vonóváltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése 

 

Követelmény 

– Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

– Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

– Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

– Oldott és rugalmas billentés kialakítása, 

– Könnyed és folyamatos fekvésváltás, 

– Ritmikus pergőjáték. 

 

Követelmény 

– Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 

– Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 

– Ritmikus pergőjáték. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása 

– Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka 

 

Követelmény 

– A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 

– Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 

– Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Gyors tempójú futamok, 

– Kettősfogás–játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv), 

– Kromatikus skálák. 

 

Követelmény 

– Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a 

gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására. 

– Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel 

szuggesztivitásának természetes kialakítására 

 

A félévi meghallgatás anyaga 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy kamaramű nyilvános hangversenyen előadva. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

– Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes: 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, 

szabályozni hangszeres műveleteit, 

– kettősfogás–meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő 

egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres 

felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

 

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

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, 

ritmikusan, élénk tempóban játszani, 

– különböző módon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó 

alapvonások alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

– képzett hallással, 

– biztos memóriával, 

– koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 

versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik 

lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 



150 

 

 

„B” tagozat 

– Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245)  Dont: 24 előkészítő 

gyakorlat op. 37 (EMB 2604), Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices 

(EMB 2453) /2., 7., 10. nehézségi szintjén. 

– Barokk szonáta két tétele; Händel: g–moll (EMB 12309 kötetben), D–dúr (EMB 

12309 kötetben), A–dúr szonáta (EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén. 

– Egy koncert–tétel, vagy előadási darab; Bach: a–moll (EMB 1600), E–dúr (EMB 

1601), Haydn: C–dúr (Peters), Mozart: D–dúr – Adelaide, Beriot: a–moll op. 104 

(Peters) koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine (EMB 13745), Fiocco: Allegro (EMB 3558 

kötetben), Beethoven: F–dúr románc (EMB 13494), Weiner: Rókatánc (EMB ) 

nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga 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. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta) 

– Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr. 

– Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó 

– Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör 

– Legalább 2 darab kottatartó 

– Metronóm 

 

5.2.9 . Zeneismeret tanszak, szolfézs 

 

„A” tagozat 

 

Főtárgy: szolfézs, kamarazene. 

Kötelező tantárgy: szolfézs főtárgynál zongora, kamarazene főtárgynál az előzőleg tanult 

hangszer. 

Választható tantárgy: második hangszer, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, zenekar, 

kórus, szolfézs. 

 

Óraterv  

A képzés évfolyamainak száma 
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2+6+4 évfolyam: szolfézs 

Az első (zárójelben lévő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 
 

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 

Választható 

tantárgy 

(1-2) (1-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „A” tagozaton heti 2x45 perc. 

Kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő, zenekar csoportlétszáma: minimum 9 fő. 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc.  

Választható tantárgy:  

egyéni foglalkozás: minimum heti 1x30 perc, 

csoportos foglalkozás: minimum heti 1x45 perc. 

(Zenekar, kórus minimum csoportlétszáma 9 fő, kamarazene: 2-8 fő.) 

Korrepetíció (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje Ek. 1-2. és 1. évfolyamban 5 perc, a 

továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve zongora tantárgy). 

 

 A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 

– a növendék személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának 

kibontakoztatása, nemzeti identitástudatának megalapozása, 

– átfogó zenei műveltség kialakítása, 

– .a hangszertanulás segítése, 

– .a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

– a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind 

reprodukálásban) az alábbi területeken: 

– ritmus-metrum, 

– tiszta intonáció, 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök),  

– dallamhallás, 

– többszólamúság - harmóniaazonosítás, 

– zenei olvasás-írás, 

– zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

– zenei memória, 

– rögtönzés, 

– zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), a zenei 

pályára készülő növendékek felkészítése a továbbtanulásra. 

 

A szolfézstanítás a hangszertanítással szerves egységben - a zene megszerettetését, a későbbi 

öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 

 

Követelmények 
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Általános követelmények: 

–  Rendelkezzék a növendék 

– olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete szerves 

részévé teszi, 

– mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt 

biztosítanak a zene stílushű megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a 

képesség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

 
SZOLFÉZS –ELŐKÉPZŐ 

 

Követelmények az évfolyamok elvégzése után:  

– Tudja érzékelni a tanuló az egyenletes lüktetést. 

– Ismerje fel kottáról 

- a negyed, nyolcad, fél, egész ritmusértékeket és szünetjeleiket, 

- szinkópa ritmust 

– Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es, 4/4-es ütemekben. 

– Legyen képes ritmusmotívumokat folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

– Tudjon hiányos ritmust kiegészíteni 2/4-ben. 

– Ismerje a szolmizációs hangok kézjeleit, valamint a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren. 

– Tudjon önállóan dalt kezdeni 

– Tudjon dallamfordulatokat visszaénekelni, és rövid motívumokat memorizálni, belső 

hallással elképzelni. 

– Ismerje a kis és nagy szekund, a tiszta kvint és tiszta oktáv fogalmát 

– Ismerje a G- és F-kulcs hangjait. 

 

Előképző 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 
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– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad 

és negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

– Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

– Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

– Rokon népek dalai 

– Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

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

– József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

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

– P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

– Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 
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– Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

– Forrai Katalin: Ének az óvodában 

– Forrai Katalin: Jár a baba 

– Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

– Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

– Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

– Dobszay László: A magyar dal könyve  

– Weöres Sándor: Magyar etűdök 

– Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

– Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

– Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

– Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

– Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

– Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

– Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

– Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

– Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai 

szóló–, kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

– Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

– A „belső” lüktetés fejlesztése. 

– Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

– A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

– A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

– A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény 

megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 
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– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 

ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról 

és hangjegyekről. 

– Memorizálás. 
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– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

– Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

– Magyar gyermekdalok, népdalok 

– Gyermekversek. 

– Rokon népek dalai 

– Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

– Más népek dallamai 

– Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

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

– József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, 

Útmutató) 

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

– P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

– Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

– Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 
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– Forrai Katalin: Ének az óvodában 

– Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

– Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

– J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

– Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

– Dobszay László: A magyar dal könyve  

– Bárdos Lajos: 70 kánon 

– Weöres Sándor: Magyar etűdök 

– Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

– Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

– Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

– Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

– Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

– Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

– Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

– Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

– Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

– A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

– Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

– Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: 

tudjon zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos 

éneklésben, játékban. 

– Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

– Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

– Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

– Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

– Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

– Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a 

vonalrendszeren. 

– Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, 

pontos ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

– Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

– Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

– Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek 

ismeretét feltételezi. 

 

1. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

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

kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, 

kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott 

könnyű kánonok, biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 
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– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, 

abszolút magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és 

fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–

kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, 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. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 
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Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

– Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

– Könnyű kánonok, biciniumok. 

– Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

– Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

– Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

– J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

– Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

– Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

– Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

– Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

– Bárdos Lajos: 70 kánon 

– Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

– Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

– Péter József: 165 kánon 

– Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

– Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

– Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

– Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

– Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

– Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

– Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

– Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

– Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos 

kórusműveiből. 
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– Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

– Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

– Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

– Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

– Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 

1b előjegyzésig. 

– Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

– Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és 

nyújtott ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

– Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat 

hallás után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

– Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és 

tiszta oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

– Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

– Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

– Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek 

elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek 

megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, 

alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 
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– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus,  

erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás 

utáni felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi 

ismeretek alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos 

mozgás, ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási 

elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 
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– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának 

lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 

. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– 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 (elsősorban menüett) megismerése. 

– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, 

ellenmozgás, „pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a 

megismert zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

– A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és 

mixolid hangkészletű dallamok. 
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– Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából 

(menüett, bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

– Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási 

technikák megfigyelésére).  

– Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

– Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

– Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

– Lázárné Nagy Andrea:. Margaréta 

– J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

– Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

– Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

– Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

– Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

– Bárdos Lajos: 70 kánon 

– Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

– Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

– Péter József: 165 kánon 

– Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

– Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános 

iskolában 

– Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

– Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

– Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

– Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

– Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

– Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

– Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

– Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

– Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

– Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

– Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

– Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

– Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg 

igényesen előadni. 

– Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés 

névvel olvasni. 

– Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, 

hangoztatni mérőütéssel vagy belső méréssel. 

– Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva 

visszaénekelni, hallás után lejegyezni, memorizálni. 

– Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

– Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép 

alapján megállapítani.  

– Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről 

azonosítani. 
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– Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint 

és tiszta oktáv hangközöket tonális keretben. 

– Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a 

dúr és moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú 

népdalok és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll 

tonalitáson belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

– A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási 

anyagon (szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 
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Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával 

a dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 
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– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

– Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal 

vagy hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

– Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 

– Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

– Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

– Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

– J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

– Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

– Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

– Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

– Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

– Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

– Péter József: 165 kánon 

– Bárdos Lajos: 70 kánon 

– Bárdos Lajos: Európa peremén 

– Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

– Kerényi M. György: Százszínű csokor 

– Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

– Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

– Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 

– Győrffi István: Dallamírási feladatok 

– Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

– Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

– Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

– Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

– F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

– Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

– Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia 

részletek.  

 

Követelmény 

– Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket 

stílusosan előadni. 

– Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

– Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

– A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal, szöveggel megszólaltatni. 

– Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

– Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

– Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

– Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

– Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített 

hármashangzatokat. 
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– Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek 

körében). 

– Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

– Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

– Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

– A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés 

nevekkel is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök 

megnevezésével, zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak 

megfigyelése, kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 
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– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei 

ismeretek megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: 

(alteráció, kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – 

oldás, hangnemi kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói 

apparátusainak megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának 

megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 
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– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 

 

Ajánlott tananyag 

– Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

– Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

– Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

– Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

– Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

– Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

– Kodály Zoltán: Biciniumok 

– Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

– Virágos sorozat népdalfüzetei 

– Péter József: 165 kánon 

– W. A. Mozart: 30 kánon 

– Bárdos Lajos: 70 kánon 

– Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

– Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

– Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

– Győrffy István: Dallamírási feladatok 

 

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 Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló emlékezetből  bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket 

(dal, kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

– Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 
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– Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

– Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

– Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, 

valamint a dominánsszeptim akkordot.  

– Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal 

megnevezni a könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

– Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

– Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

Követelmény 

– Tudja a tanuló emlékezetből a bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket 

(dal, kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

– Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

– Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

– Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

– Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, 

valamint a dominánsszeptim akkordot.  

– Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal 

megnevezni a könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

– Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

– Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű zenei formákban. 

– A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése. 

– Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával. 

– A tanult magyar népdalkincs bővítése. 

– A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik. 

– Augmentálás– diminuálás. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján. 

– Az alterált fordulatok megfigyelése. 
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– Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, 

kórusművek megszólaltatása. 

– A dó váltás alkalmazásának elmélyítése. 

– A tonalitás felbomlásának megfigyelése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos 

elhagyására. 

– A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű 

dominánsszeptim hangzat (oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási 

elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással. 

– A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok. 

– A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig. 

– A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Rendhagyó periódusok. 

– Álzárlat. 

– Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos 

hangnemek). 

– A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb 

lélegzetű zeneművek tételeként. 

– A formai ismeretek mélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó 

váltással, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel. 

– Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a 

zenehallgatással feldolgozott művekből). 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy 

alterált hanggal. 

– Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből. 

– Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről. 

– Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból. 
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Rögtönzés 

– Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése. 

– Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló 

zenei elemekkel (késleltetés, figuráció, kromatika stb.). 

– Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

 

Zenehallgatás 

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében. 

– Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések. 

– A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a 

zenekari hangzás bővülése. 

– Új hangszerek, hangszínek megjelenése. 

– A programzene és a társművészetek kapcsolata. 

– A tonalitás felbomlása. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus). 

– A zenei formák változásainak megfigyelése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

A zenei elemzési képesség fejlesztése 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus 

zenében. 

– Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, 

forma). 

– A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján. 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. 

növekedés, fogyás, pont, vonal, moll és dúr bitonalitása stb.). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Komplementer, osztinátó ritmus. 

– Modális hangsorok. 

– A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia. 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– A bővült periódusok: külső és belső bővülés. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia tételrendje. 

– Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei. 

– A szimfonikus költemény. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

– Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

– Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

– Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

– Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

– Péter József: 165 kánon 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

– Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 
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– Forrai Miklós: Duettek I–II. 

– Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

– Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

– L. Bernstein: Hangverseny fiataloknak 

o Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

– Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

– Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

– Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

– Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

– Frank Oszkár: Schubert dalok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

– Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemző feldolgozása 

zenehallgatással.  

– A zenei kifejező eszközök megfigyelése a programzene alkotásaiban: válogatás a 

romantikus dalokból, kis formákból (F. Schubert: dalok, táncok, Moments musicaux 

darabjai, részletek R. Schumann: Jugendalbum című művéből) 

– Egy dalciklus (pl. Schubert: Die schöne Müllerin) vagy egy szimfonikus költemény 

meghallgatása, feldolgozása (pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei) 

– Romantikus opera részletek. 

– A XX. századi művek hangzásvilágának bemutatása (pl. Bartók Béla kórusművei, 

válogatott szemelvények a Mikrokozmosz–ból, Kodály Zoltán: Epigrammák c. 

művéből, B. Britten népdalfeldolgozásai) alapján. 

 

Követelmény 

– Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan 

énekelni, szöveggel előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

– Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

– Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

– Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot 

alaphelyzetben), valamint a dominánsszeptim– akkordokat 3#, 3b hangnemekben 

elhelyezni. 

– Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a 

dominánsszeptim–akkordot. 

– Ismerje a szűkített szeptim– hangzat felépítését. 

– Tudjon – a tanultaknál jóval könnyebb dallamot – lapról olvasni. 

– Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam 

kiegészítésekkel lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 

– Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

– Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit.  

– Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

– Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit.  

– Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

– Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 
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6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Betekintés a reneszánsz zene művészetébe. 

– A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb 

megismerése. 

– További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a 

folklórizmus és a neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más 

irányzatokkal a csoport képességeitől függően). 

– A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése. 

– Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi 

betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek, szemelvények, énekes 

megszólaltatása kottakép alapján. 

– A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, 

szekvencia, ellenmozgás) megfigyeltetése, felismerése. 

– A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek 

éneklésével. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű 

megszólaltatása (a tanulók hangszeres előadásában). 

– Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a 

pentatónia, a modális hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, 

bitonalitás, tizenkétfokúság, cluster megfigyelése, felfedezése. 

 

Hangközök: 

– A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése. 

– A szűkített kvart fogalma. 

– Az enharmónia. 

 

Hangzatok: 

– Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok 

olvasása. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése. 

– A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel. 

– Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 

– Memorizálás kottakép valamint hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Dallam– és ritmus kiegészítés. 

– Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése. 

– Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren. 

– XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren. 
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Zenehallgatás  

– A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek 

bemutatása, felismerése a hallgatott művekben. 

– A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése. 

– A barokk zenekar hangszerei. Continuo. 

– A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után. 

– A zenei dramaturgia az oratórikus művekben. 

– A barokk táncok a szvitekben. 

– A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással. 

– A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar 

népzenei elemek megfigyelése e művekben. 

– A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Hemiola, komplementer ritmus. 

– Számozott basszus, continuo. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga. 

– Motetta, madrigál, mise. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás. 

– A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte). 

– Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia). 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Zenei elemzési képesség 

– Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, 

forma), a zenei gondolkodás és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi 

megfigyelés alapján. 

– Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb 

lélegzetű formák elemzése kottakép alapján, tanári irányítással). 

 

Ajánlott tananyag 

– Magyar népdalok.  

– Reneszánsz kórusművek, hangszeres táncok énekelhető szemelvényei. 

– Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

– Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

– Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

– Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

– Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

– Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

– Dobszay László: A magyar dal könyve 

– Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

– Forrai Miklós: Duettek I–II. 

– Bartók Béla: Mikrokozmosz 

– Bartók Béla: Gyermekeknek 

– Bartók Béla: 27 egyneműkar 
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– Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

– Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

– Agócsy László: Bach olvasókönyv 

– Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

– Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

– Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

– Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

– Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

– Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

– Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I–II. 

– Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 

8 (kazetta és munkafüzet) 

– Győrffy István: Dallamírási feladatok 

– Barokk hangszeres és oratórikus művek, áriák, színpadi betétdalok, opera részletek. 

(Válogatva J. S. Bach, H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

– Barokk zene régi hangszereken.  

– XX. századi nagyobb lélegzetű mű illetve műrészlet feldolgozása.  

– (pl. C. Debussy: A tenger, Bartók Béla: Concerto, Kodály Zoltán: Psalmus 

Hungaricus, I. Sztravinszkij: Petruska). 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus 

dallamot és egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a 

megismert művek témáiból (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

– A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

– Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

– Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

– Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy 

hallás után memorizálni és lejegyezni. 

– Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

– Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

– Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

– Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
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– Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú 

népdalok, majd műzenei szemelvények megismerése. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll 

tonalitáson belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása. 

– Nyolcad és tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is. 

– Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is. 

– A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy 

memoriter) anyagon. 

– Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után. 

– Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel). 

– Kánonok éneklése. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása 

énekléssel és egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. 

Építés. 

– Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással. 

– Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással. 

– A hangközök megfordításai. 

– Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel. 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban. 

– Építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

– A dominánsszeptim hangzat megfigyelése . 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése: 
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– A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma. 

– A kisformák hallás utáni felismerése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy 

hallás után. 

– A helyes kétszólamú kottaírás. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Mazurka és siciliano ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont. 

– Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A régi stílusú és új stílusú népdalok. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

  

Ajánlott tananyag 

– Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal 

vagy hangszerkísérettel. 

– Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók 

hangszeres anyagából is. 

– Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

– Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, ÚtmutatóK 

– Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II. 

– Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

– J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

– Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 
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– Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

– Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

– Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

– Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei– olvasás írás gyakorlófüzetei 

– Péter József: 165 kánon 

– Bárdos Lajos: 70 kánon 

– Bárdos Lajos: Európa peremén 

– Németh– Nógrádi– Puster: Szolfézs antológia 

– Kerényi M. György: Százszínű csokor 

– Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

– Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia 

Sabina Alapítvány, Budapest) 

– Györffy István: Dallamdiktálás 

– Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

– Magyar és más népek táncai a műzenében (elsősorban a bécsi klasszikusok hangszeres 

táncai, valamint F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. 

Ravel művei). 

– Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera és szimfónia 

részletek.  

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi 

klasszikus korból előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.  

– Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű 

dallamot lejegyezni, könnyű 4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

– Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

ábécés nevekkel a tanult hangnemekben. 

– Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 

– Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a 

hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

– Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, 

kis és nagy szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

– Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a 

szűkített és bővített kvint hangközöket. 

– Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített 

hármashangzatokat; tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

– Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.  

– Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.  

– Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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– Zenei élményanyag bővítése. 

– A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok 

művei alapján. 

– A többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton 

hangkészletű dalokkal. 

– A zenei elemző képesség fejlesztése. 

– A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése. 

 

Zenei ismeretek és hallásfejlesztés  

– Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása. 

– A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése. 

– Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása. 

– Az alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, 

elemzése. 

– A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, 

különböző fordulatokban. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése. 

– Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után. 

– A késleltetés megismertetése. 

– A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 

– Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. 

Transzponálás a tanult hangnemekbe. 

– A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok. 

– T–D funkcióváltás felismerése hallás után. 

– Funkciós kisérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A funkciójelző basszus árnyaltabb használata. 

– Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása. 

– Kitérés, moduláció a domináns hangnembe. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres 

együttesekkel is. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés 

nevekkel az eddigi hangnemekben. 

– A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról 

olvasása, írása hallás után. 

– A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban. 

– A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással. 

– A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés 

nevekkel, felismerés felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján 

is, építés. 
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– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. 

– Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat. álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses 

típusok megfigyelése. 

– Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül). 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után. 

– A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal). 

– Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal). 

– Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után. 

– A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is. 

 

Zenehallgatás 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, 

késleltetés, hangzatfelbontások, kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, 

hangnemi kitérés, moduláció). 

– A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése. 

– A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is. 

– A kis formák felismerése hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. 

– Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B). 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, 

funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete  

– Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– Hangközfordítások, hangzatfordítások. 

– Tritonusz. 

– Figuráció. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, coda. 
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– Homofon, polifon szerkesztési mód. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, opera, ária, szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag  

– Bécsi klasszikus hangszerkíséretes dalok, duettek. 

– Jól énekelhető szemelvények (témák) a szonátaforma, a szimfónia menüett tételének 

(triós forma) és az opera és a kamarazene megismeréséhez.  

– Könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy éneklésre alkalmas hangszeres darab.  

– Kodály Zoltán: Biciniumok  

– Darabok Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából. 

– Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

– J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

– Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

– Kodály Zoltán: Biciniumok 

– Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei olvasás írás gyakorlófüzetei 

– Német–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

– Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

– Péter József: 165 kánon 

– W. A. Mozart: 30 kánon 

– Bárdos Lajos: 70 kánon 

– Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

– Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

– Győrffy István: Dallamírási feladatok 

– Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

– J. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven dalok, hangszeres táncok. Kamaraművek. 

Opera részletek.  

– Hangszeres szonáta és rondó megfigyelése hallás után is. 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály 

biciniumot énekelni.  

– A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

– Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.  

– Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult 

hangnemekben. 
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– Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.  

– Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok 

fordításait valamint a dominánsszeptim hangzatot.  

– Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

– Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

– Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

– Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után. 

– Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

– Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

– Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

– Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

– Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyag egyéni bemutatással. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű formákkal. 

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok. 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása. 

– Klasszikus kánonok éneklése. 

– Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással. 

– Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, 

kórusművek elsajátítása olvasással, énekléssel, memorizálással. 

– Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres 

együttesekkel is. 

 

Hangközök: 

– A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos 

elhagyására. 

– Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

– A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése. 
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Hangzatok: 

– Az eddig tanultak hallási elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása. 

– A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített 

hármashangzatok). 

– A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám 

tudatosítása nélkül). 

– Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése. 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör. 

– A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b 

előjegyzésig. 

– Hangnemi rokonságok. 

  

A formaérzék fejlesztése 

– Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, 

elemzése. 

– Az álzárlat, mint a bővítés eszköze. 

– A szonátaforma alaposabb ismerete. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról 

éneklése szolmizálva, alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel. 

– Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből. 

– Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok 

lejegyzése (funkciós basszussal). 

– Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

– Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás 

megszólaltatása egyénileg is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása. 

 

Rögtönzés 

– Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

– Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus 

zenei elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe. 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése 

(ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma). 
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– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. 

növekedés, fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenehallgatás 

– A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése 

hallás után is. 

– Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is. 

– Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett. 

– Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) 

kifejezőeszközeinek megfigyelése. 

– Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto). 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

Zenei szakkifejezések 

– A hangnemi rokonság. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat). 

– Klasszikus táncok. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia, versenymű. 

– Az opera, nyitány, ária, recitativo. 

– Prozódia. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

– Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek válogatása énekes 

megszólaltatáshoz. 

– A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és szemelvények. 

– Könnyű, első sorban vokális XX. századi művek. 

– Aszimmetrikus metrumú magyar népdalok. 

– Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

– Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

– J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

– Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

– Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

– Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

– Péter József: 165 kánon 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár–képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

– Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

– Forrai Miklós: Duettek I–II. 

– Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

o Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

– Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

– Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

– Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében. 
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– Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

– Frank Oszkár: Schubert dalok 

– Győrffy István: Dallamírási feladatok 

– Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. II. 

kötet. 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel 

előadni, a megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

– Ismerje a kvintkört.  

– Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, 

együtthangzásban és kottaképről. 

– Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat  5#, 5b 

előjegyzésig a dúr és moll hangsorokban. 

– Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; 

az alaphelyzetű bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített 

szeptimhangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Tudjon hallás után lejegyezni:  

– alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

– egyszerű hangzatmenetet,  

– bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.  

– Tudjon  

– lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot 

(4#, 4b előjegyzésig) szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 

– a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után 

memorizálni, 

– adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 

– ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

– ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da 

capo stb.), 

– legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás, 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése. 

– A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése. 

– A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése. 

– Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése. 
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– Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres 

művek, szemelvények megszólaltatása kottakép alapján. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése. 

– A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése. 

– Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése. 

– Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. 

– Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) 

megfigyelése, hangoztatása, éneklése. 

– Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása. 

– A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, 

kvartépítkezés, tizenkétfokúság, cluster fogalmainak megismerése. 

– Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása. 

– Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása. 

– Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren. 

– Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében. 

– A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése. 

– A bővített hármashangzat fordításai (oldással). 

– A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással. 

– A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, 

azonos alsó hangokra is. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk 

dallamok lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és 

ábécés nevekkel. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel. 

– Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése 

hallás után. 

– Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus 

periódusok lejegyzése. 

– Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel. 

– Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után. 

– Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – 

kétszólamú menetek ének–zongorás megszólaltatása egyénileg is. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is. 

– Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek 

megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, 

memorizálása. 

 

Rögtönzés 

– Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése. 

– Dallamhoz basszus rögtönzés. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított 

klasszikus fordulatokkal. 

– Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése:  

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 
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– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése 

(ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése ( 

pl.növekedés, fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenei szakkifejezések 

– Aautentikus, összetett zárlat. 

– Poliritmika, hemiola. 

– Számozott basszus. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság. 

– Cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A szvit jellegzetes tánctételei. 

– A barokk versenymű, concertálás. 

– Fuga, reális és tonális válasz. 

– Opera, recitativo, ária, betétdal. 

– Szonátaforma, rondóforma, variációs forma. 

– A klasszikus versenymű, kadencia. 

– Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

– Klasszikus zenei szemelvények. Dalok, áriák, duettek, kánonok. 

– Barokk dalok, könnyű áriák, két– és háromszólamú vokális művek. 

– Reneszánsz kórusművek, táncok. Kodály Zoltán könnyebb kórusművei. 

– Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű. 

– Magyar népdalok. 

– Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

– Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

– Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

– Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

– Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret II. 

– Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

– Dobszay László: A magyar dal könyve 

– Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

– Forrai Miklós: Duettek I–II. 

– Bartók Béla: Mikrokozmosz 

– Bartók Béla: Gyermekeknek 

– Bartók Béla: 27 egyneműkar 

– Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

– Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

– Agócsy László: Bach olvasókönyv 

– Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 
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– Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

– Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

– Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

– Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

– Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

– Győrffy István: Dallamírási feladatok  

– Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok II– III. 

kötet. 

– Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 

8 (kazetta és munkafüzet) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

– Reneszánsz kórusművek 

– Szvit, korál, kantáta–, passió–, oratórium–, versenymű–, operarészletek, hangszeres 

darabok (H. Purcell, G. F. Händel és J. S. Bach művei) 

– Válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusműveiből, hangszeres darabjaiból, I. 

Sztravinszkij, C. Orff műveiből, valamint magyar kortárs zeneszerzők (pl. Kurtág 

György) darabjaiból. 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt 

szöveggel emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető 

szemelvényekből (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

– A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

– Ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

– Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, 

valamint a tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel 

együtthangzásban hallás után. 

– Tudjon lejegyezni  

– alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

– kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

– Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal és ábécés nevekkel. 

– Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről 

vagy hallás után. 

– Tudjon rögtönözni 

– periódus előtaghoz utótagot, 

– funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

– Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

– Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

– Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

– Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás. 
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– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat 

– Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

– Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb 

alterációkban is) 4#, 4b előjegyzésig. 

– Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

– a háromféle moll hangsort, 

– a kvintkört. 

– Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

– Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és 

hallás alapján. 

– Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.  

– Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

– Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

– Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

– 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 alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett 

zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a 

barokk és a bécsi klasszikus zenében). 

– Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

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

– A tanuló ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;  

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

– Tudja énekelni  

– ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a 

tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. 

– Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 

– Tudjon lejegyezni  

– hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

– Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 
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– Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről 

vagy hallás után. 

– Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

– Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

– Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

– Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  

 

Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat 

 

7. évfolyam „A”– tagozat 

 

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. 

– 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. 
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– 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 „A” tagozat 

 

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 megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Barokk táncok, a szvit tételei. 
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– 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. 

 

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 
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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 „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– 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.  
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– 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. 

– 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).  
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– 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),  

– 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. 
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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.  

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

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.  
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– 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 

– 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 

o 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, 

– Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán, 
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– Orff: Carmina Burana, 

– Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, 

– Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története 

– Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások, 

– 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 folklorizmus, 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.  

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális 

művészetéig. 

– A reneszánsz zene fénykora.  

– A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, 

alleluja–dallamok). 

– A gregorián mise állandó részeinek megismerése. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak 

memorizálása belső hallás alapján. 

– A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, 

hallás utáni megfigyeléssel, felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis) 

– A szopránkulcs bevezetése. 

– Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése. 
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– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.  

– Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, 

elsajátítása.  

– A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális 

hangsorok alkalmazása, harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a 

népzenei elemek összekapcsolása. 

– Dallamok transzformálása különböző móduszokba. 

– A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.  

– A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.  

– Építés megadott hangokra. 

– Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle 

hangnemekben ábécés nevekkel, építés, felismerése kottakép alapján 

– Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása. 

– Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után). 

– Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban. 

– Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.  

– Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből. 

– Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése 

ábécével, lejegyzés és transzponálás. 

– Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang 

megadásával.  

 

Zenehallgatás 

– A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

– Partitúra használata. 

– Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.  

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– C– kulcsok. 

– Módusz. Modális hangsorok.  

– Modális harmóniai fordulatok.  

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál. Korál. Zsoltár.  

– A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

– Zenei szemelvények válogatása énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi 

zeneműveiből. 

– Gregorián ének és trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 
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– Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

– Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

– (Válogatás Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. 

P.Palestrina, G. Gastoldi, L. Marenzio és más szerzők műveiből). 

– Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei Orfeusz Hangzó zenetörténet– 

sorozat 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

– Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

– Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

– Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

– Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

– Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

– Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

– Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

– Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum  

– Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

– Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

– A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

– A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális 

polifónia különböző műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, 

valamint két művet Kodály Zoltán zenepedagógiai műveiből előadni. Az előadás 

legyen stílusos, muzikális, zeneileg pontos. 

– Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni 

felismerés).  

– Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat 

hangnemekben. 

– Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet 

lejegyezni.  

– Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

– Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

– Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei 

formákban. Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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– A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a 

korszak kiemelkedő zeneszerzőinek alkotásaiban. 

– A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, 

chiavetta használatával. Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.  

– Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is. 

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. 

– Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása. 

– Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után. 

– Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és 

zongorával.  

– Számozott basszus.  

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, 

megszólaltatása (komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika 

stb.).  

– Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok. 

– Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése 

hallás és kottakép alapján. 

– A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, 

gavotte, bourrée jellegzetességei. 

– Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése. 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).  

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről. 

– Barokk díszítés. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is. 

– Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon 

és polifon műrészletek lejegyzése. 

– Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása. 

 

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 zenehallgatással is. 

– Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.  

– Egy Bach–szvit feldolgozása 

– Invenció elemzése hallás után. 

– Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

– A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli 

concerto grosso sorozataiból). 

– Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 
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Zenei szakkifejezések 

– Barokk 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. 

 

Ajánlott tananyag 

– Válogatás J. S. Bach, G. F. Händel és más barokk szerzők vokális és hangszeres 

műveiből énekes megszólaltatáshoz és zenehallgatáshoz. 

– 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, fúgák, 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. 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

– Győrffy István: Korál elemzések 

– Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

– Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

– Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

– Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

– A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

– C. V. Palisca: Barokk zene.  

– 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 I–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 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

– A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 



206 

 

– Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

– A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli 

concerto grosso sorozataiból). 

– Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – 

zeneileg stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

– Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni. 

– Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

– Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú 

barokk idézetet. 

– Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

– Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

– Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– 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, automatizmusa. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok 

részleteinek éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva 

dó–váltással, majd ábécés nevekkel. 

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe 

helyezve) és a hallás utáni felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.  

– A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése. 

– Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma 

ismétlése, az ismeretek elmélyítése. 

– Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek 

éneklése, írása. 

– Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok. 



207 

 

– Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő 

dó–váltással és ábécés névvel. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.  

– Funkciós kísérőszólam improvizálása. 

– Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek 

fordításai, éneklése, hangnembe helyezése. 

– Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá 

tételében. 

– A klasszikus zene funkciós rendje. 

– Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, 

lejegyzése funkciós basszussal. 

– A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.  

– Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, 

értelmezése. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Tercrokon hangnemek. 

– Mellékdominánsok, nónakkordok. 

– Az alt és baritonkulcs bevezetése. 

– Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, 

felismerése.  

– Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés 

szolmizálva, ábécével, alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is. 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Duettek, kórusművek. 

– Romantikus dallamok lejegyzése. 

– A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, 

fantázia, impromtu, scherzo, capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus). 

 

Zenei szakkifejezések 

– Zárlattípusok. 

– Mellékdomináns. Nónakkord. 

– Előlegezés, késleltetés.  

– Álzárlatok. 

– Lebegő tonalitás. 

– Dalciklus. 

– Szimfonikus költemény.  

– Ballada, fantázia, impromtu,  

– scherzo, capriccio, rapszódia. 

– Programzene. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

– Válogatás a romantika mestereinek vokális, hangszeres és szimfonikus műveiből.  

– Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből.  

– A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag változatossága (Liszt 

Ferenc, G. Verdi, R. Wagner, J. Brahms, R. Schumann, 

 F. Chopin, A. Dvořák, M. Muszorgszkij és mások). 

– Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 
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– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

– Forrai Miklós: Duettek II. 

– Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

– Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

– Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

– Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

– Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

– Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

– Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése  

– Frank Oszkár: Chopin  

– Frank Oszkár: Liszt 

– Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

– Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

– Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

– A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

– Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

– Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

– Forrai Miklós: Duettek I–II. 

– Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

– Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

– 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 

– Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

– Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

 

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 romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két 

romantikus és XX. századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 

– Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni. 
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– Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni. 

– Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 

– Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, 

expresszionizmus, – folklorizmus, neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány 

kiemelkedő zeneszerző alkotásaival. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése 

– Emeltszintű felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, 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. Tükör, rák és ráktükör 

fordítások. 

– Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek 

éneklése alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.) 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Könnyű kórusművek megszólaltatása. 

– XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása 

– A tenorkulcs bevezetése. 

– Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben. 

– Moduláció távolabbi hangnemekbe. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Egészhangú skála. Akusztikus hangsor. 

– Modellskálák és egyéb skálaformációk.  

– Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,  

– 1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése. 

– Polimodális alterációk. 

– Dodekafónia. 

– Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– 

és bővített szextes akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, 

hangzatfűzésekben. Gyakorlása különböző hangnemekben.  

– Alfa–akkordok. 

– Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai. 

– Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi 

zeneszerzők alkotásaiban. 
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– Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása. 

– Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után. 

– Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás. 

– 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. 

– Kiegészítőanyag: J.S.Bach korálok, Bertalotti solfeggiok, Kodály Zoltán pedagógiai 

művei. 

– 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 

– Párkai István: Modern kórusetűdök 

– Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 

– Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

– Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

– Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

– Kroó György: Miért szép századunk operája? 

– Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

– Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

– Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

– A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

– Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

– Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

– Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

– Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

– Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

– Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

– Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

– Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 
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– Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

– A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

– C. Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

– Kodály Zoltán: Galántai táncok, 

– Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára, 

Kórusművek, Mikrokozmosz, 

– Honegger: Pacific 236, Johanna a máglyán, 

– Orff: Carmina Burana, 

– Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,  

– Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps,  

– Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások. 

 

Követelmény 

– Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – 

kórusműveiből, énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.  

– Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

– Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus 

irányzatát, képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

– Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

– Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában. 

– Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat. 

– Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

– Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

– Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított 

ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak 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. 

– Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

– Ismerje 

– a kvintkört, 

– a hétfokú hangsorokat. 
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– 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. 

 

„B” – tagozat  

– Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:  

– a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei 

ismeretekkel és biztos zenei memóriával, 

– olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú 

továbbtanulásra, 

– a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, 

elmélyült, aktív tanulási, gyakorlási képességgel.  

 

– Legyen képes a tanuló 

– a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben 

tájékozódni, 
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– a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres 

előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni.  

 

Zenei anyag: 

– Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – 

különböző zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei 

anyag megszólaltatása, előadása legyen muzikális, igényes és stílusos. 

– Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat 

formailag és harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

– Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

– Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni. 

– Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban. 

– Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

– Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben 

elhelyezni és énekelni. 

– Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

– Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

– Tudjon lejegyezni 

– barokk kétszólamú idézetet, 

– bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

– könnyű XX. századi dallamot. 

– Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

– Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

– Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.  

 

5.2.10 . Zenetörténet - zeneirodalom 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt 

embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, 

valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei 

műveltséget biztosítson. 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

– a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig 

megszerzett készségekre építve, 

– hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

– Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

részletesebb megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb 

tendenciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

 

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat 

– rendszeres hangverseny– és operalátogatásra, 

– a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

– a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

– értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

– aktív társas muzsikálásra. 

 

– Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a 
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zene bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

– Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és 

társművészetekben). 

– Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Bevezetés a zenetörténetbe 

1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:  

– a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma;  

– fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei; 

– a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában; 

– a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége””, a zene alapelemeinek 

megfigyelése (hangköz, ritmus, motívum, motívumlánc, pentaton hangkészlet, 

transzpozíciós technika, népdalszerű, „tengelyváltós” mikro–dallamok); 

– az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója. 

2. A természeti népek zenéje: 

– a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak (mágia, 

munka stb.); 

– az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei formák; 

– a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, 

dallam+osztinátó stb.); 

– az ősi hangszerek. 

– Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével. 

3. A hangrendszerek kialakulása: 

– a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei megnyilvánulásai. 

 

Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák: 

– a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög 

zenekultúra. 

 

Az európai középkor zenekultúrája: 

– a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában 

betöltött szerepe; 

– a szolmizáció keletkezése; 

– a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvèrek; 

– a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai);  

– ars antiqua (13. század).  

 

A reneszánsz zenéje: 

– a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. század);  

– a homofónia és polifónia fogalma; 

– egyházi műfajok: mise, motetta; 
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– Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. század); 

– a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század);  

– világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének; 

– hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az önálló 

hangszeres műfajok kialakulása (prelúdium, fantázia, toccata); 

– a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század).  

 

Ajánlott tananyag 

– Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

– Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

– Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

– Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. 

Budapest: Zeneműkiadó, 1957. 

– Szőke Péter: A zene eredete és három világa. Budapest: Magvető, 1982.  

– Művészetismeret – Zenetörténet. Őskor, ókor. A szöveggyűjteményt szerkesztette: 

Kovács Brigitta. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve. Budapest, 1991. 

– Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993. 

– Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

– Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1987.  

– Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei iskola. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

 

Követelmény 

– Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, 

a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A barokk stílus kialakulása, jellemzői:  

– a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római mitológia 

szerepe a barokk operákban és más világi műfajokban; 

– Monteverdi – opera és madrigál; 

– Schütz – német egyházi zene a 17. században; 

– Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás korában;  

– Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas); 

– Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív jelenségek a 

hangszeres zenében: a programzene a barokkban (pl. Vivaldi program–versenyművei: 

Négy évszak stb.); 

– Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk korszakban; 

– Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben. 

– A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, 

oratórium, kantáta, passió, szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), 
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concerto grosso, concerto, fúga, rondó, variáció (passacaglia, chaconne), szvit stb. 

 

Bach és Händel művészete 

1.  Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok: 

– vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális formatípusok 

részletes megismerése (recitativo secco és accompagnato, ária, arioso, korál, turba 

stb.); 

– a korál szerepe Bach műveiben; 

– hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, toccata, 

fantázia és fúga, korálelőjáték, passacaglia), zenekari szvitek (táncformák), 

versenyművek, ciklikus alkotások. 

 

2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai: 

– operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése), 

– szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek. 

– A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester 

művészetében. 

 

Ajánlott tananyag 

– Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

– Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

– Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

– Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. 

Budapest: Zeneműkiadó, 1957. 

– Palisca, Claude V.: Barokk zene. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

– Lise, G. – E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1986. 

– Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 

1977. 

– Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 

1989. 

 

Követelmény 

– A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és 

elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után 

– A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet 

stíluskorszakok időrendjében. 

– Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek 

jellegzetes tematikus részleteit. 

– Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

– Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 
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A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

1. Írásbeli vizsga  

A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A) Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti 

korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak 

köréből választódjon. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
 

B) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, 

táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése.  

– Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: 

Négy évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése). 

 

Szóbeli vizsga  

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév 

feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, 

gyakorlati feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a 

vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

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  



218 

 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése. 

– Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis– és nagyformák 

világában, valamint a korai romantika főbb stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek 

művészete. 

(Elsősorban Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert művei). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Átmenet a barokk és klasszika között: 

– az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus; 

– a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása. 

A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán. 

 

A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a 

korszak legnagyobb mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján: 

– Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. század 

második felében, a gluck–i „operareform”); 

– Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium); 

– Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera); 

– Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta); életmű két 

korszak határán, a „klasszikus” és a „romantikus” Beethoven. 

 

Formatani összegzés: 

– periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, rondó, 

variáció, szonáta, szonátarondó; 

– vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus stb. 

– A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai. 

 

A korai romantika főbb stíluselemei  

Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

– Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

– Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

– Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

– Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. 

Budapest: Zeneműkiadó, 1957. 

– Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1977. 

– Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái. Budapest: Zeneműkiadó, 1979. 



219 

 

– Sadie, Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1987. 

– Parouty, Michel: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest: Park Könyvkiadó, 1991. 

– Kerman, Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) Budapest: 

Zeneműkiadó, 1986. 

– Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Budapest: 

Gondolat, 1960 

– Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 

 

Követelmény 

A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A romantika zenéje: 

– a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása; 

– stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében; 

– a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a különböző 

mesterek életművében. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

– A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség 

stb.) a 19. században;  

– természeti élmények a romantikus zenében; 

– az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a 

romantika korában (Goethe, Schiller, Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. művei 

a dal–, az opera– és a hangszeres zenében); 

– Új műfajok: 

– a romantikus „karakterdarab”, 

– a dal 19. századi virágzása, 

– a programszimfónia, szimfonikus költemény; 

– A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak 

zenéjének újrafelfedezése); 

– Nemzeti stílusok kialakulása: 

– Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvořák, Csajkovszkij művészetének nemzeti 

vonásai, 

– a német és francia romantika; 

– a magyar nemzeti stílus: a verbunkos; 

– a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a hangzásigény 

átalakulása; 

– A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai: 

– a virtuozitás, 

– rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) 

Schubert, Schumann, Liszt, Chopin és Brahms műveiben; 

– A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a 
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szonátaforma romantikus felfogása, improvizatív jellegű formálás; 

– Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában. 

 

Zeneszerzői életművek: 

– Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, 

és kamarazene; 

– Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász; 

– Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, 

szimfóniák, mesevilág a zenében: Szentivánéji álom; 

– Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia; 

– Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, 

mazurkák); 

– Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek; 

– Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák; 

– Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek; 

– Dvořák: szláv táncok, szimfóniák; 

– Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit. 

 

Ajánlott tananyag 

– Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

– Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

– Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

– Dobák Pál: A romantikus zene története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 

– Erdélyi Miklós: Schubert. Budapest: Gondolat, 1979. 

– Schubert kalauz. (Szerkesztette Gádor Ágnes) Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

– Fischer–Dieskau, Dietrich: A Schubert–dalok nyomában. Budapest: Gondolat, 1975. 

– Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai. Schubert–dalok. Budapest: Akkord 

Kiadó, 1994. 

– Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek. 1811–1847. Budapest: Zeneműkiadó, 

1986. 

– Walker, Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek. 1848–1861. Editio Musica, Budapest 

1994. 

– Hamburger Klára: Liszt kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

– Deathridge, John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) Budapest: 

Zeneműkiadó, 1988. 

– Rappl, Erich: Wagner operakalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

 

Követelmény 

A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera.  
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– Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

– Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján: 

– a 19 századi olasz opera; 

– jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, 

műfaji jellegzetességek a 19. századi olasz operában; a verizmus; 

– Verdi és Puccini művészete; 

– Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–

koncepció: harmóniai és formai újítások, a vezérmotívum–technika, történelem és 

mitológia egy–egy opera tükrében; 

– Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei hatások és 

zenedráma; 

– a 19. századi magyar opera: Erkel. 

 

– Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, 

jelentősebb mestereivel: 

– A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, expresszionizmus, 

szerializmus) sajátosságai, zenei eszközei, az ezeket képviselő mesterek 

alkotókorszakai, orientációinak fő vonásai a következő mesterek életművében: 

– Debussy, Ravel, Satie, 

– Mahler, Schönberg, Webern, Berg, 

– Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics, 

– Janáček; 

– a népzene mint stíluselem a 20. század első felében; 

– a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris gyökerei); 

– a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, egészhangú 

skála, modell–skálák, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia); 

– az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen reprezentáló művek 

részletesebb elemzése, megismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

– Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1974. 

– Walter, Bruno: Mahler. Budapest: Gondolat, 1981. 

– Batta András: Richard Strauss. Budapest: Gondolat, 1984. 

– Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. Budapest: Zeneműkiadó, 1959. 

– Petrovics Emil: Ravel. Budapest: Gondolat, 1982. 

 

Követelmény 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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– Bartók és Kodály életművének megismerése. 

– Kortárs zene főbb irányzatainak megismerése 

 

Zenei ismeretek átadása – tananyag 

Bartók és Kodály művészete: 

– életpályáik ismertetése; 

– a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a népdalfeldolgozások 

különböző formái; 

– legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése. 

 

Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció: 

– Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress Sándor, 

Járdányi Pál, Kósa György. 

 

Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe: 

– Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas Ferenc, Durkó 

Zsolt, Balassa Sándor, Bozay Attila; 

– a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, 

Vidovszky László, Dukay Barnabás; 

– John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass; 

– a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, minimal–

zene, posztmodern, computer–zene) szemléltetése a kiválasztott zeneműveken. 

 

– Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok 

(performance, world music stb.) világában. 

 

Ajánlott tananyag 

– Salzman, Eric: A 20. század zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

– Fábián Imre: A huszadik század zenéje. Budapest: Gondolat, 1966. 

– Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. Budapest: Gondolat, 1967. 

– Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. Budapest: Gondolat, 1974. 

– Miért szép századunk operája? Szerkesztette Várnai Péter. Budapest: Gondolat, 1979. 

– Kroó György: Bartók–kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

– Somfai László: 18 Bartók tanulmány. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.  

– Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról. Budapest: Editio Musica, 1992. 

– Kovács Sándor: Bartók Béla. Budapest: Mágus Kiadó, 1995. 

– Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály. Kecskemét: Kodály Intézet, 1986. 

– White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. Budapest: Zeneműkiadó, 1978. 

– White, Eric Walter: Stravinsky: A zeneszerző és művei. Budapest: Zeneműkiadó, 

1976. 

– Szőllősy András: Honegger. Budapest: Gondolat, 1980. 

 

Követelmény 

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji 

ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, 

elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

– A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak 

kronologikus időrendjében. 

– Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek 

jellegzetes tematikus részleteit. 

– Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, 

műfajokhoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

– Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

Írásbeli vizsga  

Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti 

korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:  

– Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, 

trouvére, Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, 

jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, 

későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise 

típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. 

Világi vokális műfajok felsorolása. 

– A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres 

műfajok sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két 

hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A 

szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők 

felsorolása. 

– A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, 

szonáta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. 

Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 

– Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 

Schumann zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő 

mestereinek és alkotásainak ismerete a tanult szemelvények elemzésével. 

– A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, 

impresszionista művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, 

dodekafónia magyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, 

népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus 

Hungaricus, Háry–szvit, Felszállott a páva – variációk). 
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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 zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 

– A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális 

eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

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, 

kotta, zenei szakkönyv.  

 

5.2.11 . Kamarazene 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – 

különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik 

legfontosabb tevékenysége.  

A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes 

(fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi 

zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el. 

A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy 

vokális szólamokból álló együttes.  

 

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, 

de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 

 

A kamarazene tanítás célja feladatai 
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– Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 

– Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, 

alkotó muzsikusokat. 

– A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 

– Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás 

iránti felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet 

a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

– Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei 

hallás fontosságát. 

– Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, 

kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására. 

– Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

– A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet 

adni az eltérő létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek 

által a kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb 

spektrumából választani. 

– 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. 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők 

egyéni tudásszintjétől, a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó 

összeállításától függenek ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre 

lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet megadni. 

– Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és 

készségek szerint csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek 

kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés célja. 

 

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 

– Közös levegővétel és intés. 

– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 

– Intés felütéssel való kezdésre. 

– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység 

megváltoztatásával. 

– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 

– A kottaállványok megfelelő magassága. 

 

A kottaképre vonatkozó ismeretek  

– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 

– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 

– Vi–de jel. 

– A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 

– Játék partitúrából. 

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve 
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transzponáló jellege.) 

– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 

– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, 

kéztartás, vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

– A hangológép jelzései. 

 

Ritmikai tudnivalók 

– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola 

értelmezése, játékmódja. 

– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 

– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

– Homofon zene. 

– Polifon zene. 

– Izoritmikus zene. 

– Kánon, imitáció, fúga. 

– Cantus firmus. 

– Consort–muzsika. 

– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–

gaillarde, gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett 

stb.). 

– Ellenszólam. 

– Basso continuo. 

– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes,  

stb. 

– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 

– A belső hallás fejlesztése. 

– intonációs készség. 

– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében). 

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

 

1. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú 

művek megszólaltatása. 
 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 
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– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi 

zenei anyag 

 

2. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú 

művek megszólaltatása. 

 
Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni, 

– legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a 

basszushoz vagy a stabil hangolású hangszerhez, 

– disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére, 

– a tanár jelzése alapján szólamát – szerepének megfelelően – kiemelni vagy háttérbe 

helyezni, 

– eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló 

jellegével), 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló 

műsor. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
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A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja 

helyesen kiejteni és leírni azokat, 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; Máriássy–

Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. Mozart: Kürtduók 

(EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz művek (EMB 6974) 

Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre (Czidra L.) (EMB 8367 EMB 

8368), Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) EMB14160, Kamaraének–mesterei (EMB 

14058/A) nehézségi szintjén. 
 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  
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– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

3. évfolyam 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása. 
 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– segéd– illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni, 

– a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó 

műsor. 

 

4. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása. 
 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai 

és egyéb körülményeket is szem előtt tartva,  

– folyamatosan, kottahűen lapról olvasni, 

– ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni, 

– minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, 

jazzben), 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 
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– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni, 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló 

legalább 8–10 perces műsor.  

 

5. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket. 

– irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

– önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

– meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei 

folyamatokat 

– a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt 

– az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására 

– önállóan olvasni a XX.sz.– i kottaképet 

– önállóan kialakítani a barokk díszitéseket 

– önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló 

legalább 8–10 perces műsor 

 

6. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 
 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, 

dinamikát, artikulációt stb.  

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” 

lapróljátékra 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 

A tanuló legyen tisztában 
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– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból 

minimum 10 perces műsor. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni 

vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb.  

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

Ismerje 

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit.  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek 

tükrözzék a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: 

Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass 

quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes 

szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  
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– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer 

(zongora, csembaló, spinét, esetleg elektromos hangszer). 

Kottaállványok. 

 

 

5.3. Művészeti alap- és záróvizsga 

5.3.1 A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

 

– A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

– A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, 

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

– A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

– A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

– A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 

– A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

– A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

– Tehetséggondozás. 

– A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

– A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

– A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

– Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 
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– Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

való előkészítés, ösztönzés. 

– Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

A vizsgára bocsátás feltételei 

Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú, 

illetve továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A vizsgakövetelmények és vizsgafeladatok meghatározásának módja 

A vizsgakövetelményeket, vizsgafeladatokat – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 

meghatározni. 

A vizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

 

A vizsgafeladatokat a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly 

módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a 

követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A vizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesül 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. 

 

A vizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

Szolfézs tantárgyból köztes vizsga szervezhető. A köztes vizsga eredménye a művészeti 

alapvizsgán figyelembe vehető. 

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 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 vizsga szervezése 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga csak alapfokú művészetoktatási intézményben 

szervezhető. 

 

5.3.2 A művészeti alap- és záróvizsga követelményei 

5.3.2.1  Az alap- és záróvizsga részei 

 

5.3.2.1.1  Alapvizsga 
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Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgát 

tevő – „B” tagozatosok, illetve elméleti tanszakosok kivételével – szabadon választhat 

írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. Elméleti tanszakosok számára mindhárom vizsgarész 

kötelező Gyakorlati vizsgát mindenkinek kell tenni. 

 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

- komplex zenei ismeretek 

- teszt     max. 20 perc 

- diktálás, elemzés, improvizáció  max. 40 perc 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

- komplex zenei ismeretek  max. 20 perc 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

- főtárgy    max. 25 perc 

- zongora    max. 15 perc 

 

5.3.2.1.2 Záróvizsga 

 

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

tevő – „B” tagozatosok, illetve elméleti tanszakosok kivételével – szabadon választhat 

írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. Elméleti tanszakosok számára mindhárom vizsgarész 

kötelező. Gyakorlati vizsgát mindenkinek kell tenni. 

 

Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

- komplex zenei ismeretek   max. 80 perc 

 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:  

- komplex zenei ismeretek  max. 25 perc 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

- főtárgy    max. 30 perc 

- zongora    max. 20 perc 

 

 

5.3.2.2  Az alap- és záróvizsga tartalma 

5.3.2.2.1 Alapvizsga 

 

Az írásbeli vizsga tartalma: 

„A” tagozat 

– teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos 

kérdést tartalmaz; 

– diktálás, elemzés, improvizáció (az iskola választhat az alábbi két feladatcsoport 

közül): 

a) Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel, és elemzése (a népdal: négysoros, legfeljebb 

8-10 szótagszámú tempo giusto, izometrikus – 2/4 vagy 4/4 -, szinkópa, nyújtott és 

éles ritmus előfordulhat, esetleg színezőhangot is tartalmazhat); előre meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot; a népdal nyolcszor hangozhat el; 

az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. 
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Periódus terjedelmű funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése, és 

elemzése (2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a a felépítésű, 

nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, ill. könnyebb 

alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény); előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot; az idézet zongorán, két szólamban (!) 

nyolcszor hangozhat el; az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése, formai 

felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek 

bejelölése), zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, 

késleltetés stb.) 

b) Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése szöveggel, és kiegészítése (a népdal: 

négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus – 2/4 vagy 4/4 -, 

szinkópa, nyújtott és éles ritmus előfordulhat, esetleg színezőhangot is tartalmazhat); 

előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot; a népdal 

négyszer hangozhat el; a befejezéshez meg kell adni a szöveget.  

Periódus terjedelmű, funkciós bassusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése, és 

befejezése két szólamban, vagy periódus terjedelmű, funkciós bassusú műzenei idézet 

felső szólamának lejegyzése, és alsó szólam improvizálása írásban (2/4, ¾ vagy 4/4-es 

lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-a felépítésű, nehezebb hangközlépéseket nem 

tartalmazó, de akkordfelbontást, ill. könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 

szemelvény); előre meg kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat; az idézet zongorán, hatszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

– teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zentörténeti ismeretekkel kapcsolatos 

kérdést tartalmaz; 

– egy magyar népdal lejegyzése szöveggel, és elemzése (a népdal: négysoros, 8-10 

szótagszámú tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és éles ritmust, valamint 

színező hangokat tartalmazhat); előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, 

metrumot és kezdőhangot; a népdal nyolcszor hangozat el; az elemzés szempontjai: 

forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők 

– periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós bassussal (metruma 2/4, ¾ , 

4/4 vagy 6/8, ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig; lehet 

benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések; az igézetben 

előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 

esetleg moduláció is); előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangokat; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat el. 

 

„B” tagozat 

– hangközmenet lejegyzése: kb. 10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális 

keretben, maximum egykvintes hangnemi kitéréssel (oktávon belüli tiszta, kis és nagy 

hangközök, bővített kvart és szűkített kvint); diktálás előtt meg kell adni a 

violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt; a hangközlánc 

háromszor hangzik el, folyamatosan játszva; 

– hangzatlejegyzés: kb. 10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, 

maximum egykvintes hangnemi kitéréssel, vagy kb. 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, 

domináns-szeptim és szűkített szeptim); diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél 

az adott hango(ka)t; a harmóniasor hatszor hangzik el, folyamatosan játszva, egyes 

akkordok esetén mindegyik kétszer; 
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– egy magyar népdal lejegyzése szöveggel, és elemzése ( a népdal négysoros, közepesen 

nehéz, színezőhangokat tartalmaz); előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, 

metrumot és kezdőhangot; a népdal nyolcszor hangozat el; az elemzés szempontjai: 

forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők 

– periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal (metruma 2/4, ¾, 

4/4 vagy 6/8, ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig; az idézet 

tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket, lehet benne könnyű 

hangnemi kitérés, moduláció); előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

– hangközmenet lejegyzése: kb. 10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális 

keretben, hangnemi kitérésekkel; diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt; a hangközlánc háromszor 

hangzik el, folyamatosan játszva; 

– hangzatlejegyzés: kb. 10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, 

maximum egykvintes hangnemi kitéréssel, vagy kb. 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt; diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 

előjegyzést, és a kezdő harmóniát elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél 

az adott hango(ka)t; a harmóniasor hatszor hangzik el, folyamatosan játszva, egyes 

akkordok esetén mindegyik kétszer; 

– egy magyar népdal lejegyzése szöveggel és elemzése (közepesen nehéz, enyhén 

díszített); előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot; a 

népdal nyolcszor hangozhat el¿ az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők 

– periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése (metruma 2/4, ¾, 4/4 vagy 

3/8, 6/8; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket, 

lehetnek benne hangnemi kitérések, moduláció is); előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat 

el.  

 

A szóbeli vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és imerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. századig) éneklőtársaddal, 

ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje 

az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit;  

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános 

zenei kérdéseket tesz fel. 

– Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

– egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet metruma 2/4, ¾, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodik, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; 

lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 

moduláció is; 
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– „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei 

szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. 

századig) – ezek közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva; a vizsgázó 

ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 

meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját; 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel; kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

– egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet metruma 2/4, ¾, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, 

átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

– „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 10 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. századig) éneklőtársakkal, 

ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje 

az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit; 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

– Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

– egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet metruma 2/4, ¾, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az 

egész hangtól a tizenhatodik, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, 

átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi 

kitérés, moduláció is; 

– „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei 

szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. 

századig) – ezek közül hármat kotta nélkül – saját kísérettel előadva; a vizsgázó 

ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 

meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját; 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténet, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel; kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve 

a tanult hangszerből kell tenni. 

 

Furulya 

„A” tagozat 

– egy skála hangzatfelbontással; 
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– egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: 

Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, 

Giesbert: Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén); 

– két mű vagy tétel-pár, amelyből az egyik lehet kamaramű (Anon.: Greensleeves to a 

Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: 

F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemenn: F-dúr szonáta, kamaraművek: 

Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: 

Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén); 

– 1 periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

– Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– egy skála hangzatfelbontásokkal, összetett hangindítással (artikuláció); 

– egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: 

etűdök/Barowue Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén); 

– két tétel vagy előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű (Telemann: C-dúr 

szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Resch: 

F-dúr szonáta op. 6. no. 2; kamaraművek: Telemann: 6 duett, Telemann: 

Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

– Az előadási darabokat – kamamű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

 

Fuvola 

 

„A” tagozat 

– 1 etűd (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-58; Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12; 

Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-5. nehézségi szintjén); 

– 1 barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik 

tétele nehézségi szintjén); 

– 1 előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási 

darabok nehézségi szintjén); 

– 1 periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– 2 különböző karakterű eűtd (Platonov: 30 etűd 1-10; Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-5; 

Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok I/1-4. nehézségi szintjén); 

– 1 barokk szonáta-tételpár (Handel: Hallei szonáták, nehézségi szintjén); 

– 1 karakterdarab (Járányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

 

Klarinét 

„A” tagozat 

– 1 választott skála (4#-4b előjegyzésig, kotta nélkül, hármashnagzat-felbontásokkal, 

tercmenetekkel); 

– 2 különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 

60-68; Kovács Béla: Klarinétozni tanulok I.: 13; 28. nehézségi szintjén); 

– 2 különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű 

is (Dancla: Románc in: Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár/39; Weber: Sonatina in: 
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Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár/44; Haydn: Szent Antal korál in: 200 év 

klarinétmuzsikája/Barokk és klasszika, Mozart: Románc in: Klarinétmuzsika 10; 

Weber: Vadászkórus in: Kis előadási darabok/19. nehézségi szintjén; kamaraművek: 

Ludwik Kurkiewicz I.: 57.72.74; Kovács Béla: Klarinétozni tanulokII.:15,69,84; 

Balassa György-Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13,27,28,30,74. nehézségi 

szintjén); 

– 1 periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B tagozat 

– 1 választott skála (4..-4b előjegyzésig, kotta nélkül, hármashnagzat-, domináns-, illetve 

szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel); 

– 2 különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 

86-tóül, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36,46,59,75; Jean-Jean I.: 2. nehézségi 

szintjén); 

– 2 különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű 

is (Baermann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal 

szöveg nélkül, Donizetti: Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tucek: B-dúr 

klarinétverseny II. tétel, Leopold Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny II. tétel nehézségi 

szintjén; kamaraművek: Devienne: 6 duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 

72,86; Balassa György-Berkes Kálmán II.: 31,40,55, Kocsár Miklós: Ungaresca 

nehézségi szintjén); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

Szaxofon 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

– 1 szabadon választott dúr vagy harmonikus moll skála legalább két előjegyzéssel,    

– hármashangzat-felbontással, tercmenettel, kotta nélkül;  

– 1 etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz 

hasonló nehézségű tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, 

Universan Edition UE 17 770) 50; 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z.14371) 158;178; 

182; 24 könnyű etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5; 13; 35; Studies (J. v. Beekum, 

Harmonia, HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz); 

– 2 különböző stílusú és karakterű az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 

kíséretes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. 

Leduc AL 19 664), B. Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5; 

Simonffy 028), A. Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc 

(Szaxofonmuzsika kezdőknek – Kraszna L. EMB 14 251), Fr. Schubert: Sérénade (A. 

Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány 

(Hofmeister FH 2136); 

– 1 periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóba. 

 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. Egy kíséretes vagy szólómű minden esetben kívülről játszandó. 

 

„B” tagozat  

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 

altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 
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– 1 szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább két 

előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkített 

szeptimfelbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül; 

– 2 különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötekből, vagy az 

alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster-Perényi: 

Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 37; 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 

192;194;201; Szaxofon ABC II. (Perényi, E?B Z 14 299)99; M. Mule: 24 könnyű etűd 

(A. Leduc AL 20 455) 9; 15; J. v. Beekum: 35 Studies (Harmonia HU 3794); Square 

Dance (in B), Tarantella (in c),Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 

6402) 8; 

– 2 különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 

kíséretes előadási darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más 

stílusú művet is választani kell): G. Fr. Handel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 

20 834), G. Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F. Mendelssohn: 

Andante (Perényi: Szaxofon ABC II/53. EMB 14 229), M. Muszorgszkij: Ódon 

kastély (Simonffy 074 v. A. Leduc AL 19 555), E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egyszólamú, vagy egy 

kíséretes és egy kamaramű. Minden esetben összesen két vizsgadarab kívülről játszandó: 

pl. egy kíséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és egy etűd. 

 

Ttrombita 

„A” tagozat 

– 1 másfél oktávos skála első képlete; 

– 1 etűd (nehézségi szint: Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65; 

Clodomir: Petits exercices 1-21; Arban: Trombitaiskola – ritmustanulmányok, 

díszítés- és trillaelőkészítő tanulmányok egyszerű díszítések és trillák); 

– 1 előadási darab (nehézségi szint: Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66-

74; Baldassari: Szonáta, Handel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, 

Tornyos: Szonatina); 

– 1 periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– 1 másfél oktávos skála öt képlettel; 

– 1 etűd (nehézségi szint: Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65;  IV./1-53; 

Clodomir: Petits exercices 1-29; Arban: Trombitaiskola – ritmustanulmányok, 

díszítés- és trillaelőkészítő tanulmányok egyszerű díszítések és trillák); 

– 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele (nehézségi szint: Albinoni: Esz-dúr concerto III-

IV. tétel, Albinoni: F-dúr concerto I. tétel, Handerl: B-dúr szonáta, Telemenn: F-dúr 

szonáta); 

– 1 az előbbitől eltérő stílusú előadási darab (nehézségi szint: Balay: Andante et allegro, 

Bogár: I. és II. Concertino, Hidas: Concerto no. 2. I. tétel); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

– Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

Ütőhangszerek 

„A” tagozat 

– 2 kisdobgyakorlat (nehézségi szint: Knauer: Kisdobiskola 10; 16;18; 29; 36; II. rész 1 

l; 17; 27; Keune: kisdobiskola 48;69; 127; 145; 173.); 
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– 1 dallamhangszeres mű (nehézségi szint: Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: 

Szerenád); 

– 1 kamaramű (nehézségi szint: Krell-Holzmann: Cake Walk Parade; Camidge: 

Sonatina; Gebauer: Duó, Pleyel: Menuerro; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: 

Párok; Váray L.: Gukhe/low drums szólam; Jack McKenzie: Három tánc); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

– A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg 

kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– 2 kisdobgyakorlat (nehézségi szint: Knauer: Kisdobiskola 19;20;22;24; (4/8), 31;37; 

II. rész 2.,5;14;Kneune Kisdobiskola 67;75;108;150;153;146; 

– 1 skála hármashangzat-felbontással; 

– 1 dallamhangszeres mű (nehézségi szint: Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: 

Kislányok tánca; Rameau: Gavotte; Handel: a-moll menüett HWV 602;603); 

– 1 kamaramű (nehézségi szint: Zempléni L.: Üzenetek – Hét SMS–tanulmány 

dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5;6); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell 

játszani. 

 

Zongora 

„A” tagozat 

– 1 barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis 

prelúdium/6; 15; 18; Handel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők 

zongoramuzsikája nehézségi szintjén); 

– 1 klasszikus szonatina-tétel, vagy könnyebb variáció (pedál nem szükséges), (Könnyű 

szonatinák, 15 könnyű szonáta, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II., Szonatina-album, 

Könnyű klasszikus variációk; Clementi: C-dúr szonatina, Kuhlau: G-dúr szonatina 

nehézségi szintjén); 

– 1 romantikus mű (éneklő, lírai hangvételű, lehetőleg pedálhasználattal), (Schumann: 

Jugendalbum/Emlékezés, Színházi utóhangok, Heller: Romantikus egűdök/D-dúr, 

Csajkovszkij: Évszakok sorozat darabjainak nehézségi szintjén); 

– XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84. Mulatság, 92. Kromatikus 

invenció, Kodály Zoltán: Táncok/5., 7., Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc nehézségi 

szintjén); 

– 1 periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A négy mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– 1 barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (nehézségi szint: 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium/9; 16., 17., Kétszólamú invenciók/C-dúr, a-moll, F-dúr 

nehézségi szintjén); 

– 1 klasszikus szonatina, szonáta-tétel, vagy variáció, pedálhasználattal (15 

könnyűszonáta, Haydn: Szonáták I. kötet – Urtext kiadás – G-dúr, C-dúr szonáta, 

Szonátáskönyv, Beethoven: Szonatinák, Grazioli: G-dúr szonáta, Mozart: 4 könnyű 

szonáta, Hat bécsi szonatina nehézségi szintjén); 

– 1 romantikus mű, pedálhasználattal (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: a-moll, h-moll 

keringő nehézségi szintjén); 
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– XX. századi mű (lehetőleg Bartók vagy kortárs zeneszerző darabja, Bartók: 

Mikrokozmosz III: kötet/Triolák, IV. kötet/Nóta, Kurtág: Játékok darabjainak 

nehézségi szintjén); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A négy mű közül egy legyen éneklő stílusban, egy pedig virtuóz jellegű.  

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

 

Hegedű 

„A” tagozat 

– 1 etűd (Dénes: VVI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, 

vagy Mazas: Études speciales op. 36. I/2., 8., 9. nehézségi szintjén); 

– 2 különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: 

Menuett és Trio, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk – sorozat, Vivaldi: G-dúr 

koncert I. tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi 

szintjén); 

– 1 periódusnyi, vonásjellel és ujjrenddel ellátott, könnyebb zenei anyag lapról játszása 

mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– 2 különböző technikai követelményt tartalmazó etűd: 

a) a játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études 

speciales op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi 

szintjén); 

b) karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a 

könnyebbek szintjén); 

– 1 előadási darab, vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors), (Boyce: Matelotte, 

Járdányi: Magyar tánc, Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén); 

– 1 romantikus mű pedálhasználattal (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: a-moll, h-moll 

keringő nehézségi szintjén); 

– XX. századi mű (lehetőleg Bartók vagy kortárs zeneszerző darabja, Bartók: 

Mikrokozmosz III: kötet/Triolák, IV. kötet/Nóta, Kurtág: Játékok darabjainak 

nehézségi szintjén); 

– 1 periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A négy mű közül egy legyen éneklő stílusban, egy pedig virtuóz jellegű.  

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

 

5.3.2.2.2 Záróvizsga 

 

Az írásbeli vizsga tartalma: 

„A” tagozat 

– teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 

tartalmaz; 

– diktálás, elemzés improvizáció (az iskola választhat az alábbi két feladatcsoport 

közül): 

a) egyszólamú barokk, vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése; az idézet 

átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést 
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tartalmazhat; előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot; az idézet zongorán, két szólamban nyolcszor hangozhat el; az elemzés 

szempontjai: formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra 

vonatkozó jelek bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, 

szekvencia, stb…); 

b) egyszólamú barokk, vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése; előre 

meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot; az idézet átlagos 

zenei mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán, hatszor hangzik el. 

 

Szolfézs főtanszak 

– teszt, ami 10-15 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 

tartalmaz; 

– egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése; a dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne; előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat el; 

– periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése; az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne; előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat el. 

 

„B” tagozat 

– teszt, ami 10-15 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 

tartalmaz; 

– egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése; a dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció 

előfordulhat benne; előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat el; 

– periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése; az idézet 

tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne; előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

– teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot 

tartalmaz; 

– kétszólamú barokk idézet lejegyzése; az idézet tartalmazzon változatos dallami és 

ritmikai fordulatokat, hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne; előre meg 

kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat; az idézet 

zongorán, nyolcszor hangozhat el. 

– egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése; az idézet tartalmazhat változatos dallami 

és ritmikai fordulatokat; előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 

kezdőhangot; az idézet zongorán, nyolcszor hangozhat el. 

 

A szóbeli vizsga tartalma 

 

„A” tagozat 
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– periódus terjedelmű dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, 

hangnemi kitérést, esetleg modulációt; 

– „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. századig) éneklőtársakkal, 

ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és 

ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit; 

– a tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános 

zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

– periódus terjedelmű dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy 

hangnévvel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi 

kitérés vagy moduláció előfordulhat benne; 

– „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei 

szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. 

századig) – ezek közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva; a vizsgázó 

ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 

meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját; 

– a tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

„B” tagozat 

– periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy 

hangnévvel; a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi 

kitérés vagy moduláció előfordulhat benne; 

– „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, 

hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. századig) éneklőtársaddal, 

ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és 

ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit; 

– a tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

Szolfézs főtanszak 

– periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy 

hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet 

benne hangnemi kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat; 

– „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei 

szemelvény (társas ének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 20. 

századig) – ezek közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva; a vizsgázó 
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ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja 

meghatározni az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját; 

– a tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei 

kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma 

 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a 

tanult hangszerből kell tenni. 

Furulya 

„A” tagozat 

– 1 skála tercekkel, hármashangzat-felbontással; 

– 1 technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Meodiwues 1., 7., Brüggen: 

Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, 

Telemann: Fantáziák, Eyck: Der Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi szintjén); 

– 1 teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny és egy korabarokk, vagy XX. századi 

mű, vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus 

szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no. 7, 3altfurulyára 

nehézségi szintjén); 

– rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

 

Fuvola 

„A” tagozat 

– 1 etűd (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II kötet 

valamelyik darabja nehézségi szintjén); 

– 1 barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, 

Telemann műveinek nehézségi szintjén); 

– 1 karakterdarab, vagy XX. századi mű (Fauré, Doppler, Mező Imre, Szervánszky 

Endre műveiből); 

– rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

– A vizsga koncert-formában is teljesíthető. Ez esetben a vizsga tartalma: 

– 1 barokk szonáta két különböző karakterű tétele, 

– 1 karakterdarab, 

– 1 XX. századi mű. 

A három darab egyike kamarazenei mű legyen, melyben – ha a helyi körülmények 

szükségessé teszik – a tanár közreműködése is megengedhető (pl. fuvoladuó). A tanterv8-10. 

évfolyamokra javasolt tananyaga bőséges választékot nyújt. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– 1 etűd (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; 

Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik darabja nehézségi szintjén); 

– 1 barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Handel: Hat szonáta, egy 

barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén); 

– 1 XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén); 

– zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
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A vizsga koncert-formában is teljesíthető, az etűd helyett 1 karakterdarab előadásával. 

A három mű egyike kamarazenei mű legyen, lehetőleg különböző hangszerekből álló 

együttessel (triószonáta, vagy fuvola-gitár, pl. Giugliani művei). 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

Klarinét 

”A” tagozat 

– az összes dúr és moll skála (e-hármashangzat A hangterjedelemben) hármashangzat-

felbontással és tercmenettel, domináns-, és szűkített szeptim-felbontásokkal, ill. 

mollok esetén melodikus és harmonikus moll skálák is; 

– 12 etűd, vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-tól, Klosé: 

Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén); 

– 2 különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű 

(nehézségi szint: Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, 

Niels Gade: Fantáziadarab, Bartók: Három csíkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi 

táncok; kamaraművek: Panzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: 

Concertino 2 klarinétra és zongorára); 

– rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– az összes dúr és moll skála (e-hármashangzat A hangterjedelemben) hármashangzat-

felbontással és tercmenettel, domináns-, és szűkített szeptim-felbontásokkal, illetve 

mollok esetén melodikus és harmonikus moll skálák is; 

– 2 etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus 

etűdök, Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén); 

– 2 különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű 

(nehézségi szint: Danczi: Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, 

Dimler: B-dúr klarinétverseny, Wasilenkó: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33; 

kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante); 

– zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

Szaxofon 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

– 1 szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 

előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkített 

szeptim-felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül; 

– 1 etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű az itt felsorolt, ill. a szakközépiskola tantervében 2. 

évfolyamtól szereplő kötetekből; vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű 

tetszőleges egyéb gyakorlat;Easy Classical Studies (J. Harle, Universan Edition UE 

17 770) 49., 66., 222. etűd (Perényi É.-P. EMB Z 14 371)210., 211., 221.; Schuster-

Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc 

AL 20 455)9.; 15.; J. v. Beekum: 35Studies (Harmonia HU 3794) Musette (in G); 

Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 13-tól; Klosé: 25 mechnaikus gyakorlat 

(A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármely 

etűd; Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20 402) bármely azonos hangnemű lasú-gyors 

gyakorlatpár; 



247 

 

– 2 különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 

kíséretes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: A. Corelli: Gigue (Muzika 

13 672); G. Fr. Handel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20 835); G. Fr. Handel: 

4. szonáta (A. Leduc AL 20 828); J. S. Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. 

S.Bach: Esz-dúr szonáta (Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G. Schirmer 45 722); 

J. B. Singelée: Rondo Op. 63. (Perényi: Szax. ABC II/84 EMB 14 299); J. B. Singelée: 

Solo de concert (H. Lemoine 26 260 H. L.); A. Chailleux: Andante és Allegro (A. 

Leduc AL 22 177); E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714); M. Ravel: Darab Habanera 

formában (A. Leduc AL 17 679); Götz Nándor:Koncertetűdök (Fon-Trade); lásd még 

a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát; 

– rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. Egy kíséretes vagy szólómű minden esetben kívülről játszandó. 

 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 

altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

– 2 dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, 

hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben kotta nélkül;  

– 2 különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűd-jellegű 

egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, 

tetszőleges egyéb gyakorlat: Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 19-től; 

Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos 

gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) egy 

azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-

13. évfolyam anyagát; 

– 2 különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 

kíséretes előadási darab, kotta nélkül (ajánlott pl. egy barokk szonáta vagy versenymű 

lasú-gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű): J. S. Bach: 

Szonáta (A Leduc AL 20 831); G. Fr. Handel: 2. szonáta (A. Leduc AL 20 829); G. Fr. 

Handel: 6. szonáta (A. Leduc AL 20 830); A. Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 

(Universal Edition UE 19 075); R.Schumann: Fantáziadarab (G. Schirmer 45 722); J. 

B. Singelée: Fantaisie brillante (H. Lemoine 26 260 H. L.); J. B. Singelée: Solo de 

concert (H. Lemoine 26 259 H. L.); E. Bozza: Scaramouche (A. Leduc AL 20 299); 

Busser: Aragon (A. Leduc AL 21 143); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) 

bármely darab; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát; 

– zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. 

Minden esetben összesen két vizsgadarab kívülről játszandó: pl. egy kíséretes előadási darab 

és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és egy etűd. 

 

Trombita 

„A” tagozat 

– 1 másfél oktávos skála öt képlettel; 

– 1 etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és 

Arban:Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén); 2 különböző karakterű előadási 

darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (nehézségi szint/előadási darabok: 

Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto, Neruda: Trombitaverseny I. tétel, Hidas: 
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Concerto no. 2., Barat: Fantázia, Gedicke: Koncertetűd; kamaraművek: Borst: 

Trombitaduók, Mező imre: Variációk, Clodomir: Six petits duo és Six duo faciles, 

Reschofsky: Trió, Farkas Ferenc: Régi magyar táncok); 

– rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– 1 dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel; 

– 2 etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: 

Etűdök II., III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén; 

kamaraművek: Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: QUintets I-II., Petrovics: 

Cassazione nehézségi szintjén); 

– 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele (nehézségi szint: Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-

dúr concerto, Corelli: e-moll szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll 

concerto); 

– 1 más stílusú előadási darab (nehézségi szint: Hummel: Trombitaverseny I. tétl, 

Haydn: Trombitaverseny II-III. tétel, Hidas: Concerto no. 2, Bozza: Capricco, 

Arutjunjan: Trombitaverseny); 

– zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

 

Ütőhangszerek 

„A” tagozat 

– 2 kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 

16., 18., 35., Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176., Knauer: 

Üstdobgyakorlatok 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén); 

– 1 dallamhangszeres mű (Dvorák: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: 

Rókatánc, Haydn: Magyaros rondo nehézségi szintjén); 

– 1 kamaramű (Evelyn Glennie: Kis imádság, Joplin: Ragtime-Percherine, Entertrainer, 

John O’Reilly: Három epizód, G. d. Monica: Movi-rock, Steve Reich: Zene 

fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried Fink: trommeltanz/Junior’s beat 

nehézségi szintjén); 

– rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és dallamhangszeres 

műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat – kamaramű 

kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– 2 kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 

20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: 

Üstdobgyakorlatok 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S Fink: Kisdobszvit-Marcia nehézségi 

szintjén); 

– 1 skála hármashangzat-felbontással (4../4b-től); 

– 1 hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú 

és gyors tétele: Bach: a-moll partita, Bach: Kétszólamú invenciók/1 tétel, Rimszkij-

Korszakov: Dongó,  Gounod: Faust/Tánc no. 6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, 

Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Handel: 

Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. 

Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Eudes in Jazz nehézségi 

szintjén); 



249 

 

– zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta 

nélkül kell játszani. 

Zongora 

„A” tagozat 

– 1 barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk 

variáció (nehézségi szint: Handel: Könnyű zongoradarabok/Chaconne, Scarlatti: C-dúr 

szonáta K. 513, Scarlatti: h-moll Szonáta K. 377, J. S. Bach: G-dúr francia szvitből 

tánctételek); 

– 1 klasszikus szonáta-tétel, lehetőleg pedálhasználattal (nehézségi szint: Beethoven: G-

dúr szonáta op. 49. no. 2. I. tétel, Beethoven. G-dúr variáció WoO70); 

– 1 romantikus mű (bal és jobb pedál használatával), (nehézségi szint: Mendelssohn: 

Dalok szöveg nélkül/fisz-moll, Velencei gondoladal, Chopin: g-moll mazurka op. 67 

no. 2 Schumann: kinderszenen/Álmodozás); 

– XX. századi mű (nehézségi szint: Debussy: A kis néger, Bartók Béla: Mikrokozmosz 

IV. kötet/Felhangok, Paprikajancsi); 

– rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A négy mű közül egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

– 1 barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (nehézségi szint: 

J. S. Bach: d-moll kétszólamú invenció, h-moll háromszólamú invenció, Scarlatti: A-

dúr szonáta K. 453); 

– 1 klasszikus szonáta pedálhasználattal (nehézségi szint: Mozart: C-dúr szonáta 

KV.545); 

– 1 romantikus darab bal és jobb pedál használatával (nehézségi szint: Rachmanyinov: 

cisz-moll prelűd, Liszt Ferenc: 12 etűd/a-moll, Consolations/Desz-dúr); 

– XX. századi mű (nehézségi szint: Debussy: E-dúr arabeszk, Bartók Béla: 

Mikrokozmosz VI. Hat tánc Bolgár ritmusban); 

– zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A négy mű közül egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 

 

Hegedű 

„A” tagozat 

– 2 különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 

versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik 

lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók); 

– rövid, vonásjellel és ujjrenddel ellátott zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– háromoktávos hangsortanulmány; 

– 2 etűd (nehézségi szint: Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő 

gyakorlat op. 37, Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10.); 

– barokk szonáta két tétele (Handel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén); 
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– 1 koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn:C-dúr, Mozart: D-dúr 

Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, 

Beethoven: F-dőr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén); 

– vonásjellel és ujjrenddel ellátott zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az előadási darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani. 
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