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Dallamdiktálás 

Fontos tudnivalók 
 
Ezen a feladatlapon zongorán megszólaltatott, egyszólamú dallam hallás utáni leírását kell 
elvégezni. A feladatlap tartalmazza a dallamlejegyzés kulcsát, előjegyzését, metrumát valamint 
a kezdőhangját.  
 
A dallamdiktálási feladatot ceruzával oldja meg! Csak a pontos, egyértelműen lejegyzett 
dallamhangok, ritmusképletek és a pontos ütembeosztás értékelhetők. 
 
Az egyszólamú dallam nyolcszor hangzik el. A bejátszásokat szünetek tagolják. Az utolsó 
elhangzást hosszabb szünet követi. A dallam lejegyzésére 20 perc áll rendelkezésre. 
 

 
Dallamdiktálás 

 
 
 

W. A. Mozart: Hegedű-zongora szonáta I. tétel (K.V. 454) 
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(Forrás: Németh–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia, Editio Musica Budapest, 1984.) 
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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 harminc 
(30) pont kapható. 
 
A feladatlap megoldására 40 perc fordítható, a megoldáshoz segédeszköz nem használható. 

 
 

Zenefelismerés 
 

* * * 
 
Válaszoljon a következő zenei idézetekhez tartozó kérdésekre! 
 
 
1. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................................  

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

2  
 
 
2. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................................  
 
    b) Mi a műrészletet tartalmazó kisebb zenei egység címe? .....................................................  
 
    c) Az idézett zenei részlet hányadik tétele a ciklusnak?  .........................................................  
 

3  
 
 
3. a) Ki a zeneszerző? ..................................................................................................................  

 
    b) Mi a felhangzó tétel címe? ..................................................................................................  
 
    c) Határozza meg a teljes mű műfaját!  ...................................................................................  
 

3  
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4. a) Ki a zeneszerző? ..................................................................................................................  
 

b) Mi a mű címe, melyből a részletet hallja? ..........................................................................  
 
c) Milyen zenei formában íródott a hallgatott tétel?  ..............................................................  

 
3  

 
 
5. a) Ki a zeneszerző? ..................................................................................................................  

 
    b) Mi a mű teljes címe, melyből a részletet hallja? .................................................................  
 
    c) Határozza meg a zenedarab műfaját!  .................................................................................  
 

3  
 
 
6.  a) Ki a zeneszerző? ………………………………………. ...................................................  

 b) Mi a mű teljes címe?  .........................................................................................................  
 

2  
 
 
7.  a) Ki a zeneszerző? ..................................................................................................................  

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

2  
 
 
8. a) Ki a zeneszerző? ………………………………… .............................................................  

    b) Nevezze meg a költőt, akinek a verse inspirálta a kórusművet! .........................................  

c) Mi a kórusmű címe, melyből a részletet hallja? .................................................................  

3  
 
 
9. a) Ki a zeneszerző? ...................................................................................................................  

 
    b) Határozza meg a zenekari ciklus műfaját! ..........................................................................  
 

2  
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* * * 

 
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  
 
 
 

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

1  
 
 
14. Korszak: ..................................................................................  

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

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

1  
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 pontszám 
maximális elért 

I. Dallamdiktálás, zenefelismerés  
Dallamdiktálás 25  
Zenefelismerés 30  

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 válaszokat tollal 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.  

 
Zeneelmélet 

 
1. Figyelje meg a kottát, és válaszoljon a kérdésekre! 

J. Pachelbel 
 

 
 

a) Milyen barokk variációs formatípus figyelhető meg a fenti részletben? Megfigyelésében 
kövesse a basszus szólamot! 
 

A formatípus neve: …………………………………………. 
 

b) Melyik típusú moll hangsor jellemzi a részletet?  
 

A moll hangsor típusának neve: ……………………………... 
 
 
 
2. Húzza be az ütemvonalakat a megadott metrumnak megfelelően!  

 

 
 

(Forrás: Universal Music Publishing Editio Musica Budapest, 1968.) 
 
 

2  
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3. Figyelje meg a kottát, és válaszoljon az alábbi kérdésekre!  

Orlando di Lasso  

 

 
 

(Forrás: https://www.cpdl.org/wiki/index.php/Resonet_in_laudibus_(Orlando_di_Lasso)) 
 
 
Szövegfordítás: Ma megjelent Izraelben, Szűz Máriától király született nékünk. 
 
 

a) Mely szerkesztésmódok jellemzik a fenti részletet? Két fogalom megadása szükséges a 
helyes válaszhoz!  

 
A szerkesztésmódok nevei: ……………………………………………... 

 
b) Melyik zenetörténeti korszakban született a mű? 

 
A korszak neve:…………………………………………………..……… 

 
c) A szerző, az eredeti nyelv és a fordítás alapján nevezze meg a részlet műfaját! 

 
A műfaj neve:…………………………………………………………….. 

 
 
 
  3  



Ének-zene 
emelt szint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

 
4. Válassza ki, hogy az alábbi részletek közül melyek mutatják a periódus formai jegyeit!  
 

a)  

 
b)   

 
c) 

 
 
d) 

 
Írja a vonalra azoknak a részleteknek a betűjelét, amelyek a periódus jegyeit hordozzák 
magukon! 

………………………………………… 
 2  
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5. Figyelje meg az alábbi kottát, és válaszoljon a kérdésekre!  

 

 
              1                       2           3                            4     
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a) Jelölje kis- vagy nagybetűkkel a dallam sorszerkezetét úgy, hogy kétütemes egységeket 

hasonlít össze egymással!  
 

A dallam sorszerkezete: ……………………………………………… 

 
b) Állapítsa meg a fenti mű hangnemét! 

 
A mű hangneme: ……………………………………………………. 

 
c) A számmal jelzett ütemrészeken állapítsa meg, hogy milyen hangzatok szólnak, milyen 

hangzatfordításban! Írja a szám mellé a hangzat típusát, és amennyiben releváns, a 
fordítását! A fordítást jelezze számokkal! Ha alaphelyzetű a hármashangzat, akkor ne írjon 
semmit a típus neve mellé! 

 
 1:  ............................ 2: ............................. 3: ............................. 4: .............................  
 
 
d) Mit jelent magyarul a mű végén kiírt ritenuto (rit.) kifejezés? 

 
A ritenuto magyar jelentése: ……………………………………. 

 
 
 
 
 
6. Figyelje meg az alábbi kottát, és válaszoljon a kérdésekre! 
 

A – rész 

 
B-rész 

 

 
 

(Forrás: https://imslp.org/wiki/A_Survivor_from_Warsaw%2C_Op.46_(Schoenberg%2C_Arnold)) 
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A fenti részlet az alábbi Reihe felhasználásával készült.  
 

 
 
a) Figyelje meg az alap Reihét! Határozza meg a dallam alatt, számokkal jelzett hangközök 

nagyságát és színezetét! Írja ki megoldásait a megfelelő számok mellé, betűvel (pl. nagy 
szekund)! Rövidítéseket (pl. N2) ne használjon! 

 
1-2:  ……………………………….. 

2-3:  ……………………………….. 

3-4:  ……………………………….. 

4-5:  ……………………………….. 

5-6:  ……………………………….. 

6-7:  ……………………………….. 

7-8:  ……………………………….. 

8-9:  ……………………………….. 

9-10:  ……………………………… 

10-11:  …………………………….. 

11-12:  …………………………….. 

 
b) Az A-rész az alap Reihét az eredeti formájában használja fel, csak transzponálva, b hangról 

indítva, és esetenként másik oktávban vagy enharmonikusan megszólaltatva a következő 
hangot. A B-részben ismét újabb hangról, az esz hangról indul a Reihe.  
Állapítsa meg, hogy milyen transzformációt hajtott végre a zeneszerző a B-rész zenei 
anyagában! Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 
 

A) Rákfordításban szólal meg az eredeti Reihe. 
B) Tükörfordításban szólal meg az eredeti Reihe. 
C) Ráktükör/tükörrák fordításban szólal meg az eredeti Reihe. 

 
c) Nevezze meg a komponálási technikát, amellyel a fenti részlet készült! 

 
A komponálási technika neve: ……………………….. 

 
d) Ki írhatta a fenti művet? Válaszát húzza alá! 

Kodály Zoltán  C. A. Debussy  A. Schönberg   G. Verdi 
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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 szövegalkotás 
 
Válasszon egyet az alábbi három cím közül! Dolgozza ki a választott témát a megadott 
útmutatás alapján! 
 
1. Kodály Zoltán kórusművei, versmegzenésítései 

Átfogóan mutassa be Kodály Zoltán életművét, zeneszerzői és tanári munkáját! Bővebben írjon 
a zeneszerző-pedagógus magyar nyelv és a magyar kultúra melletti elkötelezettségéről! Térjen 
ki a versek megzenésítésekor felmerülő prozódiai kérdésekre, idézzen példát a szöveget 
megformáló, azt kiemelő zenei megoldásokra! Említsen néhány példát Kodály magyar szerzők 
verseire írott darabjaira! (Gondoljon a zenei gyakorlat céljából írott, kisebb lélegzetű, egy-, két- 
és többszólamú művekre is.) Mutassa be a komponista tevékenységét, melyet a magyarországi 
kórusmozgalom felvirágoztatása céljából kifejtett! Válasszon a kórusművek közül egy 
versmegzenésítést, és írjon róla bővebben! Amennyiben előadóként is ismeri a művet, írjon 
ezzel kapcsolatos élményeiről!  
 
2. Oratorikus műfajok: mise, passió 
Mutassa be a fenti műfajok keletkezésének korát, írjon társadalmi, művelődéstörténeti 
környezetükről! Említsen meg konkrétan gregorián misét a reneszánsz korból, barokk passiót, 
valamint a bécsi klasszika és a romantika korában keletkezett misekompozíciót! Írjon a 
gyászmise zenei jellegzetességeiről! Válasszon egy misét vagy passiót és mutassa be jellemző 
zenei megoldásait! Írjon a mű zeneszerzőjéről, a korról, amikor az keletkezett és a zenemű 
utóéletéről!  
 
3. Természetábrázolás a műzenében  

Írjon példát A. Vivaldi, L. van Beethoven és B. Smetana életművéből a természetábrázolásra! 
Említse meg más szerzők témába vágó szerzeményeit is! Fogalmazza meg, hogyan jelenik meg 
a műdalirodalomban a fenti téma! Idézzen példákat olyan műdalokra, esetleg dalciklusokra, 
amelyekben a természet (élővilág, időjárás, természeti jelenség, természeti környezet) 
bemutatása is szerepet kap! Válasszon ki egy, a témához kapcsolódó művet, majd írjon röviden 
a szerző koráról, munkásságáról! Mutassa be bővebben a kiválasztott zeneművet!  
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A választott zenetörténeti esszé címe: 
 
 
 ....................................................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ének-zene 
emelt szint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / 16 2022. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ének-zene 
emelt szint 

2202 írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / 16 2022. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Zenei alkotótevékenység 

Fontos tudnivalók 
 

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.  

 
 

Zenei alkotótevékenység 
 
 

1. Írja le a következő, F-alapú dó-hexachord dallam azonos alaphangú, moll jellegű 
változatát! Módosítójelek használatával kottázzon! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban találhatók. 
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