
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 művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 

 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs 

Az írásbeli vizsga idõtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga idõtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

 

„A” tagozat 

 

Írásbeli vizsga 

 

A) Feladatsor 

 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan. 

 

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 

Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem 

tartalmaz, a felső szólamban könnyebb alteráció előfordulhat. 

A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és 

néhány „támpont”–hang. 

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

 

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott 

a mű kottaképe. 

A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés szempontjai: 

hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve 

felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

 

B) feladatsor 

 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan. 



 

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–10–

es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus. 

A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló 

számára adott a mű kottaképe. 

A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az elemzés szempontjai: 

hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve 

felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

 

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó 

– tudjon előadni öt népdalt, 

– ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel 

(saját kíséret nem kötelező), 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a 

tanulónak kell gondoskodnia. 


