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

Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatlap megoldására 20 perc fordítható. Zenei részleteket fog hallani, valamennyit egyszer. 
A felhangzó idézetek néhány másodperces szünetekkel követik egymást. Hallgassa meg a zenei 
szemelvényeket, és válaszoljon a kérdésekre a feladatlap megfelelő soraiban! 
 
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 feladatsor hibátlan megoldására legfeljebb 
huszonnégy pont kapható. A megoldáshoz segédeszköz nem használható. 

 
 
 

1. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 
b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? ..................................................  

 
 
 
 

2. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 
b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? ..................................................  
 
c) Melyik zenetörténeti korszakban keletkezett a mű?  ...........................................  

 
 
 
 

3. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 
b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? ..................................................  
 

 
 
 

4. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 

b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? ..................................................  
 
c) Melyik században keletkezett a mű? ....................................................................  
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5. a) Nevezze meg a hangszert, amelyen a zenemű megszólalt! ..................................  

 
 
 
 

6. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 
b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja?  .................................................  
 
c) Melyik zenetörténeti korszakban keletkezett a mű? ............................................  
 

 
 
 

7. a) Ki a zeneszerző?  ..................................................................................................  
 

b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja?  ..........................................................  
 
 
 
 

8. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 

b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? ..................................................  
 

 
 
 

9. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 

b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? ..................................................  
 

 
 
 

10. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 

b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja? ...........................................................  
 

 
 
 

11. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................  
 

b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? ..................................................  
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 pontszám 
maximális elért 

I. Zenefelismerés 24  
ÖSSZESEN 24   

 
 
 

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

 
Zenetörténeti szövegalkotás  

Fontos tudnivalók 
A feladat egy zenei téma kidolgozása, megfogalmazása adott szempontok alapján, amelyet a 
megadott három cím közül választhat ki. A feladat megoldásának szövegterjedelme maximum 
4–5 oldal. 
 Tollal írjon! Ha módosítani kíván, húzza át a hibát egyszer, és írja mellé a javítást! A 
helyesírási és nyelvhelyességi hibák nem számítanak bele az értékelésbe, ellenben az 
olvashatatlan íráskép, illetve az értelmezhetetlen mondatok hibásnak minősülnek. A zenei 
szakkifejezések és a zeneszerzők nevének helytelen lejegyzései pontvesztéssel járnak.  

A zenetörténeti esszében a zeneszerzők nevének írásakor a következő szabály érvényesül:  
a magyar szerzők esetében a teljes névhasználat legalább egyszer kötelező, a külföldi szerzők 
esetében viszont 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. „Haj regö rejtem, Hová, hová rejtsem, Hol volt, hol nem: kint-e vagy bent?” 
      „Csak tiszta forrásból!” 

A két idézet két Bartók-műre utal. Mutassa be a megidézett művek alapján Bartók 
zeneszerzői munkásságát! 

 
Nevezze meg az idézettel megjelölt két művet és írjon keletkezésük körülményéről! Térjen ki 
e művek magyar zenetörténeti jelentőségére, egyedülállóságukra (műfaji meghatározás, 
szövegkönyv, a tartalmak 20. századi „üzenete”, jelentősége)! Válasszon a két mű közül 
egyet, amelyről részletesebben is ír (Bartók szövegválasztása, a keletkezés háttere, a mű 
tartalmi, formai, szerkezeti és zenei jellemzői)! A részletesebben elemzett művet a 20. század 
mely zenei irányzatába sorolná? Döntését indokolja! 

 
2. „A művészet az emberben és a természetben megnyilvánuló rejtelmesnek, isteninek érzéki 

visszaadása.” (Liszt Ferenc) 
Forrás: https://bmcrecords.hu/albumok/adrienne-krausz-rachmaninoff-liszt 

 
Liszt Ferenc, az ember és a művész 
Jellemezze a korszakot (társadalmi, művészeti jellemzők), amelyben a zeneszerző alkotott! 
Írjon Liszt Ferenc hazafiságáról és hitéről, egyházi hitvallásáról! Nevezze meg, mely 
műveiben és hogyan jelennek meg ezek a számára nagyon fontos értékek (soroljon fel 
példákat, meghatározva azok műfaját is)! Zárja esszéjét saját gondolataival: fogalmazza 
meg Liszt Ferenc zenei örökségének legfontosabb jelentőségét!  
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3. „Ma este elmentem Händel oratóriumába. A királyi család is jelen volt; a ház tömve.” 

(Viscount Percival) 
Forrás: Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája (Viscount Percival naplójából, 1732), 

Zeneműkiadó Budapest, 1972, ISBN 963 330 114 9 
 
A barokk opera és oratórium – összehasonlító műfaji elemzés 
Jellemezze a korszak művészetét, különös tekintettel a zenei vonatkozásokra! Írjon e korszak 
új zenei műfajairól, azok lényegéről, sajátosságaikról! Az új műfajokhoz említsen konkrét 
zenei példákat is! Fejtse ki részletesen a címben megjelölt két műfaj, a barokk opera és az 
oratórium közti hasonlóságokat és különbségeket! Írjon mindkettőre korabeli példákat, 
nevezzen meg azokhoz tartozó alkotókat és műveket! 

 
 
 
 
A választott zenetörténeti esszé címe: 
 
 
 ....................................................................................................................................................  
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Általános zenei alapismeretek 

 
Fontos tudnivalók 

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

 
Zenetörténeti kérdéssor 

 
1. Olvassa el a következő leírást és nevezze meg a hozzá köthető zenei műfajt!  

A műfaj liturgikus és koncerttermi használatban egyaránt előfordul. A kötelező állandó 

tételek közé tartozik a Kyrie eleison (Uram, irgalmazz), a Sanctus (Szent vagy) és az Agnus 

Dei (Isten báránya) kezdetű szöveg megzenésítése.    
 

A műfaj neve: …………………… 

 
 
 

2. Egészítse ki az alábbi szöveget!  
Arnold Schönberg által a 20. század húszas éveiben kifejlesztett dodekafon komponálási 

mód alapja a …………....... fokú ………….…..skála, illetve az ebből kialakított sor (Reihe). 

 
 
 
 

3. Válassza ki a felsorolásból azokat a kifejezéseket, amelyek jellemzően a jazz zenéhez 
kapcsolódnak! Aláhúzással jelölje a kiválasztott szavakat! 
 

blues, vonósnégyes, spirituálé, ragtime, improvizáció, menüett, klasszika, fúga 
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4. Figyelje meg az alábbi műrészletet, és válaszoljon a kérdésekre! 

 
 

Forrás: https://imslp.org/wiki/Die_sch%C3%B6ne_M%C3%BCllerin%2C_D.795_ (Schubert%2C_Franz) 
Eusebius Mandyczewski (1857-1929) (szerk.): Schubert's Werke, Serie XX: Sämtliche einstimmige Lieder und 
Gesänge Band 7. 1822-23 b.z. 'Die schönen Mülerin', No.433-452 (pp.134-186) Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1895. 
Plate F.S. 790-809. 

 

a) Mi a szemelvény műfaja?  

A műfaj neve: ……………………………. 

 
b) Melyik zenetörténeti korszakban teljesedett ki ez a műfaj?  

A korszak neve: ………………………… 

 
c) Melyik állítás igaz a kíséretre? Karikázza be a helyes válasz / válaszok betűjelét!  
 

A) A kíséret felső szólamában alaphelyzetű hármashangzat-felbontás szól. 

B) A kíséretben szekvencia található. 

C) A darab zongora-előjátékkal indul. 

D) A kíséret két szólama homofon szerkesztésű. 
3  
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5. Operakórusok. A feladat megoldását az opera műfajához kösse!  

 
a) Az operakórusok közül arra gondoltunk, amelyik az olasz szerző bibliai tárgyú 

operájában hangzik fel. A szerző jellemző műfaja az opera. Egyetlen vígoperája a 
Falstaff. A kérdésben szereplő opera keletkezéséről szóló legenda szerint a „Szállj, 
gondolat, aranyló szárnyakon” szöveggel is ismert részlet olyan mélyen megragadta a 
szerző képzeletét, hogy azonnal nekilátott a komponálásnak. Ki a szerző, mi a mű és a 
részlet címe?  
 

A szerző: …………………………………………………………………………  

A mű címe: ………………………………………………………………...…….  

A részlet címe: ……………………………………………………..……………. 

b) A magyar nemzeti romantika megteremtőjének 1844-ben bemutatott operájáról van szó. 
Az első felvonásban elhangzó kórust a címszereplő hívei éneklik, benne névvel nem 
említve Czillei (Czilley) Ulrikot. A bemutató után a közönség ezt a részletet énekelve 
ment haza a színházból.  

A zeneszerző neve: …………………………………………………………….... 

A mű címe: ………………………………………………………………..…….. 

A részlet kezdő sora: ……………………………………………….……………. 
 
 
 
6. Igaz-hamis állítások. Írjon I betűt az Ön által igaznak, és H-t a hamisnak tartott 

állítások mellé! 
 

a) A bécsi klasszika szerzői közül a felsoroltak – J. Haydn, W. A. Mozart, L. van 

Beethoven – mindegyike írt operát. /  ………. 

 

b) Bartók Béla Concerto című művének negyedik tétele a Megszakított közjáték címet 

viseli, mely a mű befejező tétele.  / ………. 

 

c) Liszt Ferenc Les Préludes című művének műfaja szimfonikus költemény. / ……… 

 

a)  Muszorgszkij Egy kiállítás képei című művét a Bolero zeneszerzője hangszerelte, azaz 

írta át zenekarra. / ………. 
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7. Az alábbi szöveg egy mű keletkezéstörténetének anekdotája. 

 

a) Egészítse ki a szöveget az odaillő szóval! Mindhárom helyre ugyanaz a szó kerül.  
 
„- Kell! Nem érted, és nem érzed, hogy ez a pályázat nem a nyomorult aranyaknak szól, hanem 
az örökkévalóságnak? Amelyik dalt megjutalmazzák, azt meg is szentelik. Egy hét múlva 
milliók ajka zengi vissza és az lesz a dalok dala, az örökkévaló, a halhatatlan, a szerzőjével 
együtt. 
- Ezt mondva betuszkolt engem a mellékszobába, ahol egy kopott zongora sárgállott. Odatett 
egy ív kottapapirost, melléje a szöveget. 
- Csináld meg rögtön. 
- De, bátyám, hova gondol! Nem cigaretta-sodrás ez, hogy csak úgy rögtön. 
- Meg kell csinálnod! 
- Nem lehet. Késő már! 
Felelet helyet egyet lépett. Kifordult az ajtón, s rámfordította a kulcsot. Még csak annyit 
hallottam, hogy: 
- Alá szolgája. 
Állok, mint Nepomuki János. Hallom, hogy a külső ajtó is csukódik, záródik. No kutya-
teremtette: szépen vagyunk! Csend van. Ülök és gondolkozom: hát, hogy is kellene azt a 
_______________-t megcsinálni. Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkozom.  
És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban 
tanított. Azt mondta: 
- Fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. 
És ott a szoba csendességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhitat száll 
meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang után olvad. Egy óra nem telik belé, megvan 
a _______________, úgy, amint ma ismeri. Akkorra már visszajött Bartay is. Eljátszottam neki. 
Szépnek mondotta. Hazamegyek. Leírom zenekarra. Másnap benyújtom. 
Elérkezik a döntés napja. A színház ünnepi díszben. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, nem 
választott pályabírák döntöttek, hanem maga a közönség. Elkezdjük. A közönség feszült 
figyelemmel hallgatja ezt is, azt is. De nem melegszik. Végre az enyémre kerül a sor. Engem a 
harangszóra való gondolat annyira eltöltött, hogy a zenekari átiratban is harangszóval kezdtem. 
Ez már előre hatott. Az eddigi dallamok mindenféle csiricsári nóták. Semmi mély érzés. Semmi 
_______________-i szárnyalás. Az én dallamom egyszerre áhítatra kelt mindenkit. Az arcok 
megmerednek. A szemek megtelnek könnyel. 
És alig, hogy az utolsó sor elhangzik, a tapsolásnak és éljenzésnek orkánja rázza meg a 
színházat. Az enyim volt a dicsőség. Hát lássa: ész kell a zenéhez, nemcsak klimpi-klampi!” 

 

Forrás: Gárdonyi Géza: Aranymorzsák, Adamo Books, ISBN 9634533221, 9789634533221 
 

b) Nevezze meg a magyar zeneszerzőt, akiről a szöveg szól!  
 

A zeneszerző teljes neve: ……………………………………… 
 2  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Zeneelméleti kérdéssor 

 
1. Írja le szolmizálva – betűkottával – a következő népdal 2. sorát úgy, hogy az 

megfeleljen a sorszerkezetnek! Állapítsa meg a dallamvonalat és azt, hogy melyik 
stílusrétegbe tartozik a népdal! 
 

a) Sorszerkezet: A A5 A5V A 

 
b) Dallamvonal: …………………………………………. 

c) Stílus: ………………………………………………… 

3  
 
2. Két feladatot kell megoldania!  

a) Kottázza le a következő hangokat!  

 
b) Egy híres zeneszerző nevét lehet kirakni a fenti kottasorból. Két hangra nem lesz 

szüksége. Kottázza le a zeneszerző nevét, és írja alá a hangok abc-s neveit is!  

Vigyázzon arra, hogy ha nem választja el ütemvonalakkal a hangokat, akkor kétféle 

módosítójelre lesz szüksége! 
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3. Figyelje meg az alábbi kottarészletet, és oldja meg az azt követő feladatokat! 

J. Haydn: E-dúr Salve Regina (1756) 

 

Forrás: J. Haydn: Salve Regina in E major, Hob. XXIIIb:1, Musikverlag Doblinger, Wien, 1982, 46067 p. 10. 
 

a) Milyen tempóban kell előadni a művet? Karikázza be a válaszát!  
 

rendkívül gyors tempóban  – mérsékelt gyorsasággal – közepes tempóban –  

lépve, járva  – lassú tempóban 

 
b) Milyen hangnemben kezdődik a részlet? 

 
A hangnem megnevezése: ……………….. 



Ének-zene 
középszint 
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c) Jellemzően milyen hangközökben mozog a két hegedűszólam? Nevezze meg a 

hangközöket a színezetük nélkül!  
 

Hangközök nevei: ……………………………………………….... 

 

d) Milyen skálát jár be az énekszólam a 9 - 16. ütemig?  
 

Skála neve: ……………………………. 

 
 
4. Karikázza be a felsorolt kifejezések közül azokat, amelyek a következő zenemű 

szerkesztésére vonatkoznak!  
W. Byrd: Tavasz 

 
Forrás: Ének-zene Emelt szintű tankönyv az általános iskola 5. osztálya számára, OH, NT-11500/Z/T 

 
 

expozíció, imitáció, kánon, improvizáció, polifon, staccato 
 

 
 
 

5. Állapítsa meg a következő dallamok hangsorát! Használja a modális neveket a hétfokú 
hangsorok esetében, vagy a hangsor hangjainak számára és a záróhangra utaló 
elnevezéseket! 

 
 
 

a) A hangsor neve: …………………………………………… 

4  

3  
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b) A hangsor neve: …………………………………………… 
 

 
 

c) A hangsor neve: ……………………………………………… 

 

 
 

 
 

d) A hangsor neve: ……………………………………… 

 
 
 
6. Húzza be az ütemvonalakat a kétféle ütemmutató szerint!  

 
a)  

 
b)  

 
 

 
 

  

4  

2  
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Dallamátírás 

 
Fontos tudnivalók 

 
Kottázza le betűkottával az alábbi, ötvonalas rendszerben leírt dallamot! Ne feledkezzen 
meg a ritmusok jelöléséről! 
A feladat megoldását ceruzával kell beírni. Csak egyértelmű megoldást fogadunk el. 
 

L. van Beethoven: VII. szimfónia 2. tétel (orig. in a, 2/4)  
(első téma zongoraletét szerinti belső szólama) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8  
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