
 

Népzenész-ismeretek  középszint — írásbeli vizsga 2012 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

NÉPZENÉSZ- 
ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. október 26. 8:00 

I. 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Fontos tudnivalók 
 
A feladatlap megoldására 30 perc áll rendelkezésére. 
Az elérhető maximális pontszám 30 pont. 

A feladatokat tollal kell megoldani! Ha módosítani kívánja a már beírt választ, húzza át egyszer 
a hibát és írja mellé a javítást! 

A hangfelvétel segítségével megoldandó feladatsor két részből áll: 

• klasszikus zenei részlet felismerése 
• vokális és hangszeres népzene-felismerés 

Klasszikus zenéből három, népzenéből hét zenei részletet fog hallani, valamennyit egy 
alkalommal. 
A felhangzó zenei idézetek egy perces szünetekkel követik egymást. 
Minden zenei részlethez 3-3 kérdés tartozik. 

Hallgassa meg a zenei szemelvényeket és válaszoljon a feladatlap megfelelő soraiban! 

Sok sikert kívánunk! 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. Klasszikus zenei részlet, első feladat 

• Ki a zeneszerző? .........................................................................................................  

• Mi a mű címe? ............................................................................................................  

• Melyik zenetörténeti korszakban keletkezett? ............................................................  

3 pont  

 
 

2. Klasszikus zenei részlet, második feladat 

• Ki a zeneszerző? .........................................................................................................  

• Mi a mű címe? ............................................................................................................  

• Melyik zenetörténeti korszakban keletkezett? ............................................................  

3 pont  

 

 

3. Klasszikus zenei részlet, harmadik feladat 

• Ki a zeneszerző? .........................................................................................................  

• Mi a mű címe? ............................................................................................................  

• Mi a zenemű műfaja? .................................................................................................  

3 pont  

 
 

4. Népzene-felismerés, első feladat 

• Hangszerek neve: ........................................................................................................  

• Dialektusterület: .........................................................................................................  

• A felvételen hallható pengetős hangszernek hány húrja van? ....................................  

3 pont  

 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
5. Népzene-felismerés, második feladat 

• Milyen hangszeregyüttest hall? ..................................................................................  

• Dialektusterület: .........................................................................................................  

• Tájegység vagy település: ...........................................................................................  

3 pont  

 
 

6. Népzene-felismerés, harmadik feladat 

• Hangszerek neve: ........................................................................................................  

• Dialektusterület: .........................................................................................................  

• Melyik hangszercsaládba tartozik? .............................................................................  

3 pont  

 
 

7. Népzene-felismerés, negyedik feladat 

• Hangszer neve: ...........................................................................................................  

• Dialektusterület: .........................................................................................................  

• Tájegység:  ..................................................................................................................  

3 pont  

 
 

8. Népzene-felismerés, ötödik feladat 

• Dialektusterület: .........................................................................................................  

• Milyen népszokáshoz kapcsolódik a dallam? .............................................................  

• Milyen évszakban van ez a népszokás? ......................................................................  

3 pont  

 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
9. Népzene-felismerés, hatodik feladat 

• Dialektusterület: .........................................................................................................  

• Műfaja, tánctípusa? .....................................................................................................  

• Kik táncolhatják? ........................................................................................................  

3 pont  

 
 

10. Népzene-felismerés, hetedik feladat 

• Dialektusterület: .........................................................................................................  

• Műfaj: .........................................................................................................................  

• Előadásmódja giusto, rubato vagy parlando?  ............................................................  

3 pont  

 
 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 

 a feladatok 
sorszáma 

pontszám 
maximális elért 

I. Zenefelismerés 

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

10. 3  
Az I. rész pontszáma 30  

 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

  

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Zenefelismerés     
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Népzenész-ismeretek  középszint — írásbeli vizsga 2012 
  II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

NÉPZENÉSZ- 
ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2020. október 26. 8:00 

II. 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Fontos tudnivalók 
 
A feladatlap megoldására 90 perc áll rendelkezésére. 
Az elérhető maximális pontszám 70 pont. 

 
A feladatokat tollal kell megoldani! Ha módosítani kívánja a már beírt választ, húzza át egyszer 
a hibát és írja mellé a javítást. 

Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszlehetőség közül kell kiválasztania adott számú 
megoldást, csak a megadott számú jelölés fogadható el! Amennyiben a megadottnál több 
választ is jelöl, az pontlevonással jár! 

Törekedjen a jó időbeosztásra, a tiszta, rendes, áttekinthető munkára! 
 
 
Sok sikert kívánunk! 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. Húzza alá az alábbiak közül azt a négy zeneművet, amelyet Liszt Ferenc írt! 

A szép molnárlányka Magyar rapszódiák 

Les Préludes Hungaria Allegro barbaro 

IX. szimfónia Don Giovanni Faust-szimfónia 

 

4 pont  

 
2. Értelmezze az alábbi kifejezéseket, zenei műfajokat! 

• klasszikus szimfónia: ........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

• opera: ................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

• klasszikus szonáta: ...........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

• szimfonikus költemény: ...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

4 pont  

 
3. Írja a zeneszerzők neve mellé az általuk komponált műveket! 

„Teremtés” oratórium Vízizene A kékszakállú herceg vára Trisztán és Izolda 
 

Richard Wagner  

Georg Friedrich Händel  

Bartók Béla  

Joseph Haydn  

 

4 pont  

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
4. Értelemszerűen egészítse ki az alábbi mondatokat! 

• Erkel Ferenc nyolc olyan zeneművet komponált, amelynek műfaja az 

……………………………………………….. volt. Leghíresebb közülük a 

………………………………………………., amely II. András feleségének 

meggyilkolását dolgozza fel. 

• A ………………………………………........................... három nagy egysége: 

expozíció, kidolgozás, repríz. 

• A domináns szeptimakkord a hangnem ……………………………………………... 

épített négyeshangzat. 

4 pont  
 

5. Írja a táblázatba a tempójelzések magyar megfelelőjét! 

lépve sebesen mérsékelten gyorsan 
 

moderato   

presto  

allegro   

andante  
 

4 pont  

 
6. Írja le az alábbi hangsorok hagyományos (görög nyelvű) elnevezéseit! 

• Dó-sor tá-val: ………………………………………………………………………….. 

• Lá-sor fi-vel: …………………………………………………………………………… 

• 3 fokú diatonikus hangsor: ……………………………………………………………... 

• Nem egymás melletti hangokból építkező 5 fokú hangsor: ……………………………. 

4 pont  

 



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
7. Húzza alá a mondatok közül azt a négyet, amelynek állítása nem igaz! 

 
• A magyar népzene történelem előtti, archaikus rétegének dallamai részben tánczenévé 

válva, részben pedig lakodalmi szokások keretében maradtak fenn. 

• A siratót szöveg- és dallamformulák segítségével rögtönzik. Dallama recitatív, 

szerkezete kötetlen. 

• A verbunkos zene részben a kanásznóták dallamaiból jön létre, részben pedig idegen 

dallamokat, műzenei hatásokat asszimilál az egykori bécsi klasszikus zenéből. 

• A népzenénk archaikus rétegébe tartozó regösének még a középkor folyamán sem 

olvasztott magába keresztény elemeket, már a honfoglalás előtt elnyerte kiforrott 

alakját. 

• A népzenei stílusok egymásra rétegződve élnek együtt; korok és stílusok viszonya a 

műzenétől eltérő. 

• A magyar népzenetudomány az irodalomtudományból, a zenetudományból és a 

néprajztudományból kiválva önállósodik a XIX. század elején. 

• Bartók Béla a magyar „parasztdallamokat” – formai alapon – öt nagy stiláris csoportra 

(dialektusra) tagolta. 

4 pont  

 
8. Írja a táblázatban megadott néprajzi tájak mellé a hozzájuk tartozó 2-2 

településnevet! 
 

Kállósemjén, Menyhe, Szenna, Nagyecsed, Szék, Karád, Ghymes, Magyarszovát 
 

Somogy  

Zoborvidék  

Mezőség  

Nyírség  

 
 

4 pont  

 
 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

9. Húzza alá a felsoroltak közül azt a négyet, amely nem kordofon hangszer! 

tárogató koboz citera 

tekerő köcsögduda 

okarina facimbalom kontra 
 

4 pont  
 

10. Írja a táblázatban megadott dialektusterületek mellé a hozzájuk tartozó 4-4 
néprajzi tájat! 

 

Mezőföld, Bakonyalja, Tápió-mente, Göcsej, Hortobágy, Sárrét, Ormánság, Nyírség 
 

dunántúli 
dialektus: 

  

  

alföldi dialektus: 
  

  
 

4 pont  
 

11. A felsorolt jeles napok és népszokások közül húzza alá azt a négyet, amely a 
tavaszi ünnepkörhöz tartozik! 

 

kiszehajtás vízkereszt Bálint napja 

Nagyboldogasszony napja Gyümölcsoltó Boldogasszony napja 

zöldágjárás Szent György napja betlehemezés 
 

4 pont  

 
12. A népdalelemzés szempontjai közül melyekre vonatkoznak az alábbi kifejezések, 

jelölések? 
 

• 1 (5) b3: …………………………………………………………………… 

• VII-8: ……………………………………………………………………… 

• 8. 8. 7. 8.: ………………………………………………………………….. 

• A B Bv A: …………………………………………………………………. 

4 pont  

 



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Kifejtendő feladat 

 
A következő kérdésre tömören, összefoglalóan válaszoljon 12-15 mondatban! 

 

13. Ismertesse a téli ünnepkör fontosabb jeles napjait, a hozzájuk fűződő szokásokat, 
hiedelmeket. Mutassa be a karácsonyi időszak énekes és dramatikus 
népszokásait! 

 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

22 pont  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 12 2020. október 26. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 a feladatok 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért 

I. Zenefelismerés  30  

II. Tesztjellegű, illetve rövid válaszokat 
igénylő zenei kifejezések, zenetörténeti 
adatok, népzeneelméleti fogalmak, 
néprajzi- népzenetörténeti kérdések, 
esszéírás 

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

10. 4  
11. 4  
12. 4  
13. 22  

Az II. rész pontszáma 70  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Zenefelismerés   
II. Tesztjellegű, illetve rövid válaszokat 

igénylő zenei kifejezések, zenetörténeti adatok, 
népzeneelméleti fogalmak, néprajzi- népzenetörténeti 
kérdések, esszéírás 

  

 

javító tanár  jegyző 
   
   

dátum  dátum 
 


