
 

Ének-zene  emelt szint — írásbeli vizsga 2112 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

ÉNEK-ZENE 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
2021. október 28. 14:00 

I. Dallamdiktálás 
Zenefelismerés 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

1
. 

o
k

tó
b

er
 2

8
. 



Ének-zene  
emelt szint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2021. október 28. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 
Dallamdiktálás 

 
Fontos tudnivalók 

 
 

Ezen a feladatlapon két, zongorán megszólaltatott dallam hallás utáni leírását kell elvégezni.  
A feladatlap megoldására 30 perc fordítható. 
 
Az első feladat egyszólamú dallama nyolcszor hangzik el. A nyolc bejátszást szünetek tagolják. 
Az utolsó elhangzást hosszabb szünet követi. Az egyszólamú dallam megoldására 10 perc áll 
rendelkezésre. 
 
A második feladat kétszólamú dallama tízszer hangzik el. A bejátszásokat szünetek tagolják.  
A tizedik elhangzást ebben az esetben is hosszabb szünet követi. A kétszólamú dallam leírására 
20 perc fordítható. 
 
A feladatlap tartalmazza a dallamok előjegyzését, metrumát és a kezdőhangját.   
A dallamdiktálási feladatokat ceruzával oldja meg! Csak a pontos, egyértelműen lejegyzett 
dallamhangok, ritmusképletek és ütembeosztás értékelhetők. 
 
 
 
Dallamdiktálás 
 
1. feladat 

 
J. Haydn: Menüett  
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2. feladat  
J. G. Witthauer: Gavotte 
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Zenefelismerés 
 

Fontos tudnivalók 
 

Zenei idézeteket fog hallani, mindegyiket egyszer. Az idézetek néhány másodperces 
szünetekkel követik egymást. Hallgassa meg a zenei szemelvényeket és jegyezze le válaszát a 
feladatlap megfelelő soraiba! 
 
A megoldást tollal kell beírni. Ha módosítani kívánja a már beírt választ, húzza át és írja mellé 
a javítást! Ebben az esetben az áthúzott válasz nem értékelhető. 
 
Minden helyes válasz egy pontot ér, tehát a feladatlap hibátlan megoldására legfeljebb huszonöt 
(25) pont kapható. 
 
A feladatlap megoldására 30 perc fordítható, a megoldáshoz segédeszköz nem használható. 

 
 

* * * 
    
Nevezze meg a következő zenei idézetek zeneszerzőjét és a zeneművek címét! 
 
 
 
 
     1. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  
 
 
     2. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  
 
 
     3. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  
 

2  
 
 
     4. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  
 
 
     5. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  



Ének-zene  
emelt szint 

2112 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2021. október 28. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
     6. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  
 
 
     7. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  
 
 
     8. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  
 
 
     9. a) Zeneszerző:……………………….     b) Mű címe: .......................................................  

2  
 
     
 
 
A következő zenei részletekben a dallamot, a témát megszólaltató hangszert kell 
megnevezni. 
 
 
 
     10. A hangszer neve:…………………………………… 

1  
 
 
     11. A hangszer neve:…………………………………… 

1  
 
 
     12. A hangszer neve:…………………………………… 

1  
 
 
     13. A hangszer neve:…………………………………… 

1  
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A következő idézetek egy-egy zenetörténeti korszakot képviselnek. Nevezze meg a zenei 
részletek által felidézett korszakokat! 
 
 
 
     14. Korszak: …………………………… 

1  
 
 
     15. Korszak: …………………………… 

1  
 
 
     16. Korszak: …………………………… 

1  
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 pontszám 
maximális elért 

I. Dallamdiktálás 
Zenefelismerés 

Dallamdiktálás 1. feladat 10   
2. feladat 20   

Zenefelismerés 25  
ÖSSZESEN 55  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Dallamdiktálás, 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! 
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Zeneelmélet 

Fontos tudnivalók 
 

A tesztfeladatok megoldását tollal, a kottázást ceruzával kell beírni. Ha módosítani kívánja a 
már beírt választ, húzza át a hibát egyszer, és írja mellé a javítást! Csak egyértelmű válasz 
fogadható el. A megoldáshoz segédeszköz nem használható.  

 
Zeneelmélet 

 
1. Figyelje meg a kottarészletet, és oldja meg az alábbi feladatokat! 

 
Bartók Béla: Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára II. tétel (200. ütemtől) 

 

 
 

(Forrás: https://imslp.org/wiki/Music_for_Strings%2C_Percussion_and_Celesta%2C_Sz.106_(Bart%C3% 
B3k%2C_B% C3%A9la) Vienna: Universal Edition, 1937. Plate U.E. 10888/W.Ph.V. 201. Újranyomás: New 

York: Boosey & Hawkes, 1939. Plate B. & H.16155.) 
 

a) Állapítsa meg, hogy a zongora-mixtúra melyik hármashangzat-típusból áll és milyen 

fordításban szólal meg!   

 

Hármashangzat típusa/színezete: ________________________________________ 
 

Fordítás megnevezése: ________________________________________________ 
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b) Figyelje meg a hárfaszólam első öt, egyszerre megszólaló hangközét! Nevezze meg a két 

előforduló hangközt!  

 

A kétféle hangköz neve: _____________________    __________________________ 

 
 
c) Folytassa a nagybőgő szólamában található dallamosztinátó írását az előző oldalon lévő kotta 

megfelelő sorában a három megadott egység alapján! Megoldását a negyedik ütem utolsó 

nyolcadának helyén kezdje kottázni, és egészen az utolsó ütem üresen hagyott részéig folytassa!  

 
5  

 
 
2. Az alábbiakban egy Haydn-zongoraszonáta kottájának részleteit látja. Tekintse át 

az idézeteket, és válaszoljon a kérdésekre!    
J. Haydn (jegyzékszám: Hob. XVII:39) 

A-rész 

 
 

(1) kiindulási hangnem: ________________  
 

 
domináns hangnem elérése      (2) új hangnem: _____________  

 
 
a) Nézze meg a tempójelzést! Milyen tempóban kell előadni a tételt? Karikázza be a válaszát! 
 

nagyon lassan, szélesen  lassú   lépésben, járva gyorsan, vidáman 
 
 
b) Állapítsa meg a tétel kiindulási hangnemét, és írja be az (1)-es számmal jelölt vonalra!  
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c) Az első nyolc ütem végére elérjük az alaphangnemhez viszonyított domináns hangnemet. 

Állapítsa meg, hogy melyik hangnemben záródik az A-rész, és írja be a (2)-es számmal jelölt 

vonalra! 

 
 

B-rész 

 
hangnemi kitérés a-moll felé      hangnemi visszatérés 

 
(3) hangnem: __________ 

 
d) A B-rész egy rövid hangnemi kitérővel indul, majd pedig visszavezet az egyik, már korábban 

előforduló hangnemhez. Állapítsa meg, hogy melyik hangnem tér vissza a B-részben, és írja 

be a (3)-as számmal jelölt vonalra! 

C-rész 

 
    (4) hangnemváltás, új hangnem: ______________   
 

 
       új hangnem elérése            új hangnem: B-dúr    
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e) A C-rész elején előjegyzésváltás történik, az első négy ütem erősíti meg az új hangnemet. 
Állapítsa meg, hogy melyik ez az új hangnem, és írja be a (4)-es számmal jelölt vonalra! 

 
f) Figyelje meg az utóbbi két hangnemet (3-as és 4-es szám)! Milyen viszony van a kettő között? 

Hogyan nevezzük azt a hangnemi váltást, amely a B-rész vége és a C-rész eleje között van?  

  
A hangnemváltás neve: ____________________________________ 

 
D-rész 

 

 
    hangnemi kitérés c-moll felé        szekvenciális építkezés: d-moll 
                         
 

             

 
          visszatérés a C-rész alaphangneméhez  visszavezetés az E-rész felé 

 
E-rész 

 
g) Az E-rész egy már megismert részhez történő visszatérés. Melyik rész tér vissza? Írja le a 

betűjelét! 

    A visszatérő rész betűjele: ______________ 
 
h) Nevezze meg, hogy a visszatérés előtti két ütemben a felső szólam milyen skálát használ? 
 
    A skála neve: ________________________   
 
 4  
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3. Kottázzon alapállású bővített hármashangzatot egyvonalas esz hangra!  

Kottázza le a kvintkörön vele szemben lévő hangnem alaphangjára épített alapállású 
dúr hármashangzatot is! Az alaphangot az egyvonalas oktávban jelölje! Írja az 
akkord alá a hangnem megnevezését!  
A feladat megoldásához segítségképpen felvázolhatja a kvintkört.   

a) esz-alapú bővített hármashangzat: 
 

b) dúr hármashangzat: 
 

 

                                a hangnem neve: 
 

________________ 
 

 
2  

 
 
4. Növelje dupla értékekre (augmentálja) a következő ritmussort! Ügyeljen az 

ütemmutató pontos jelölésére is!  
 

 
 

Megoldás (augmentált kotta): 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
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5. Elemezze a következő magyar népdalt! 

 

 
 

(Forrás: Bodza Klára-Vakler Anna: Magyar népi énekiskola IV. kötet, 65. szám,  
Hagyományok Háza, 2010. ISBN 9637363165)  

 
 

a) Dallamvonal: ________________________ 

b) Sorszerkezet: ________________________ 

c) Hangsor: ___________________________ 

d) Stílus: ______________________________         

 
4  

 
 
6. Állapítsa meg a hármashangzatok típusát (színezetét), és ahol szükséges, jelölje a 

fordításokat is!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3  
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Zenetörténeti szövegalkotás 

Fontos tudnivalók 
 
 
A feladat egy szöveg önálló kidolgozása, megalkotása adott szempontok alapján. A megadott 
három téma közül egyet kell választania. A feladat megoldásának terjedelme minimum három, 
maximum öt-hat oldal legyen.  
 
Tollal írjon! Ha módosítani kíván a szövegében, húzza át a hibát, és írja mellé a javítást! A 
helyesírási és nyelvtani hibák nem számítanak bele az értékelésbe, ellenben az olvashatatlan, 
illetve az értelmezhetetlen megállapítások hibásnak minősülnek. A zenei szakkifejezések és a 
zeneszerzők nevének helytelen lejegyzései pontvesztéssel járnak. A zeneszerzők nevének 
írásakor a következő szabály érvényesül: a magyar szerzők esetében a teljes névhasználat 
legalább egyszer kötelező, de a külföldi szerzők esetében elégséges a családnév megjelölése is. 
Ebben az esetben a teljes névhasználatért nem jár plusz pont, ám a helytelen írásmód (csak 
családnévre vonatkoztatva) pontvesztéssel jár.  
 
A feladat megoldásához segédeszköz nem használható. 
 
Zenetörténeti esszé 
 
Válasszon egyet az alábbi három cím közül! Dolgozza ki a választott témát a megadott 
útmutatás alapján! 
 
1. A szöveg és zene kapcsolatának története 
Esszéjének első részében mutassa be a szöveg és a zene kapcsolatának változását a 
zenetörténetben: térjen ki részletesen arra, hogy milyen szerepet játszik a megzenésített szöveg 
a kompozícióban a különböző korszakokban és műfajokban. Mennyire szoros ez a kapcsolat?  
Érveljen álláspontja mellett! Van-e egyértelmű változás ebben a századok során? Fejtse ki saját 
véleményét is: szükséges-e, hogy a zene pontosan kövesse a szöveg tartalmát?  

 
2. Erkel Ferenc és Liszt Ferenc 19. századi, Bartók Béla és Kodály Zoltán 20. századi 

magyar zenéje  
Mutassa be vázlatosan a zenei romantika stílusjegyeit, majd a 20. század zeneművészetének 
Bartók haláláig tartó törekvéseit! A stílusjegyek és az irányzatok kifejtésekor említsen zenei 
példákat a címben kiemelt zeneszerzők kompozícióiból! Válasszon ezek közül egy romantikus 
és egy 20. századi zeneművet, és mutassa be ezeken keresztül a romantikus és a 20. századi zene 
magyar vonásait! Írjon a két korszak nemzeti zenéről vallott felfogásának különbségéről! 
 
3. Vokális művek a reneszánsz korban 
Adjon rövid áttekintést a reneszánsz kor művészetéről! Írjon a reneszánsz zenéről, majd szűkítse 
a kört, és mutassa be a reneszánsz vokális műfajokat! Mutassa be a többszólamúság 
kialakulásának állomásait! Említsen legalább három zeneszerzőt, és kapcsoljon hozzájuk egy-
egy zeneművet! Válasszon közülük egy műfajt és/vagy egy komponistát, és írjon részletesen a 
választott műfajról vagy zeneszerzőről! 
 
 

25  
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A választott zenetörténeti esszé címe: 
 
 
 ....................................................................................................................................................  
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