
 

Népzenész-ismeretek  emelt szint — írásbeli vizsga 2012 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

NÉPZENÉSZ- 
ISMERETEK 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

I. 

Időtartam: 40 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Népzenész-ismeretek 
emelt szint  

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint  

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 

Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatlap megoldására 40 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 
emelt szint  

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
1. Klasszikus zenei részlet, első feladat. 

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

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

• Hogy hívják a zenei részleten éneklő szereplőt? ...............................................   

3 pont  

2. Klasszikus zenei részlet, második feladat. 

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

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

• Melyik században született a szerző? .................................................................   

3 pont  

3. Klasszikus zenei részlet, harmadik feladat. 

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

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

• Melyik drámaíró műve alapján készült a zenemű? ...........................................   

3 pont  

4. Népzene-felismerés, első feladat. 

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

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

• A megszólaló hangszernek hány hangképző nyílása van?  ................................  

3 pont  

 

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint  

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
5. Népzene-felismerés, második feladat. 

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

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

• A megszólaló hangszerek idofon, vagy kordofon hangszercsaládba tartoznak? 

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

3 pont  

 
6. Népzene-felismerés, harmadik feladat 

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

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

• Milyen hangszercsaládba tartozik?  ............................................................................  

3 pont  

 
7. Népzene-felismerés, negyedik feladat 

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

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

• Milyen tánctípushoz tartozik a dallam? ......................................................................  

3 pont  

 
8. Népzene-felismerés, ötödik feladat 

• Milyen szokásdallamot hall? ......................................................................................  

• Milyen ünnephez kapcsolódik? ..................................................................................  

• Melyik évszakban van ez az ünnep?  .........................................................................  

3 pont  

 
  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint  

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
9. Népzene-felismerés, hatodik feladat 

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

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

• Hangsor: .....................................................................................................................  

3 pont  

 
10. Népzene-felismerés, hetedik feladat 

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

• Milyen hangszer szól? ................................................................................................  

• Milyen hangszert imitál az előadó?  ...........................................................................  

3 pont  

 
  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint  

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 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  emelt szint — írásbeli vizsga 2012 
  II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

NÉPZENÉSZ- 
ISMERETEK 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

II. 

Időtartam: 140 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 

Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatlap megoldására 140 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 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Írásbeli feladatsor II. rész 

1. Az alábbi zeneművek közül húzza alá azt a hármat, amelyek Johann Sebastian 
Bach kompozíciói! 

Nabucco Máté passió 

Újvilág szimfónia Brandenburgi versenyek 

Hunyadi László Parasztkantáta 

Teremtés Dido és Aeneas 

 

3 pont  

2. Értelemszerűen egészítse ki az alábbi mondatokat! 

• A  .................................................................... zene legjelentősebb képviselői 

között említhetjük Lavotta János, Csermák Antal és Bihari János nevét. 

• Zeneszerzőink közül  .............................................................................. nevéhez 

fűződik a magyar nemzeti opera megteremtése. 

2 pont  

3. Írja a zenei kifejezés mellé annak magyar megfelelőjét! 

Preludium: ...................................................................................  

Rondo: .........................................................................................  

2 pont  

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

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

Allegro Barbaro Téli utazás Wohltemperiertes 
Klavier 

 

Johann Sebastian Bach  

Franz Schubert  

Bartók Béla  

 

3 pont  

5. Húzza alá azt a kettőt, amelyik nem Giuseppe Verdi operája! 

Aida A végzet hatalma 

Dido és Aeneas A trubadúr Don Giovanni 

Rigoletto Don Carlos 

 

2 pont  

6. Húzza alá azt a hármat, amelyek a szvit állandó tételei lehetnek! 

allemande polka 

sarabande mazurka courante 

saltarello kóló 

 

3 pont  

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
7. Állítsa növekvő időrendi sorrendbe az alábbi szerzőket! 

a) Claude Debussy 
b) Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij 
c) Giovanni Pierluigi da Palestrina 
d) Antonio Vivaldi 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

4 pont  

8. Értelemszerűen egészítse ki az alábbi mondatot! 

Az Európai Unió himnusza ..............................................................................................  

bécsi klasszikus zeneszerző .....................................................................................  című 

művéből való. 

2 pont 

9. A népdalelemzés főbb szempontjai közül soroljon fel hatot! 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

 

3 pont 

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
10. Húzza alá azokat a településeket, amelyek az adott népzenei dialektushoz 

tartoznak! Dialektusonként két-két választ adhat! 
 

alföldi dialektus: 
Ozora Zsére Nádudvar 

Fábiánsebestyén Lészped Báta 

erdélyi dialektus: 
Ipolybalog Bánffyhunyad Fedémes 

Kászonújfalu Berzence Klézse 

 

4 pont  

11. Húzza alá a mondatok közül azt a hármat, amely igaz állítást tartalmaz! 

• A Népzenei Típusrend kialakítása Járdányi Pál nevéhez köthető. 

• A hatlyukú pásztorfurulyák leghosszabb típusa a somogyi „hosszi furugla”. 

• A pszalmodizáló stílus kötetlen szerkezetű ősi formái nálunk nem maradtak 

fenn, legfeljebb változékony, „szabálytalan” strófaszerkezetek. 

• Kiss Áron legfontosabb műve, a „Magyar nép dalai és dallamai” 1865-ben 

jelent meg. 

• A szürethez kapcsolódik a bodnártánc, mely egy, a kádárlegények által 

hordóabroncsokkal táncolt mesterségtánc. 

• A kisambitusú pentaton stílus ótörök eredetű kulturális örökség, mely a 

nagyívű ereszkedő pentaton stílusnál korábbi. 

3 pont 

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
12. Írja a táblázatban megadott dialektusterületek mellé a hozzájuk tartozó néprajzi 

tájakat!  

Somogy, Palócföld, Kiskunság, Székelyföld, Hortobágy, 

Bakony, Gömör, Nyírség, Kalotaszeg 

Dunántúl  

Felföld  

Alföld  

Erdély  

 

3 pont 

13. Írjon két-két példát az alábbi tánctípusokra! 

eszközös pásztortáncok  

ugrós táncok  

csárdás táncok  

 

3 pont 

14. Melyek a nyári időszakhoz kapcsolódó ünnepek, népszokások? Négy választ 
adhat! 

vesszőzés Szent Iván napja 

zöldágjárás Medárd napja Anna napja 

aratás Kisasszony napja 

 

2 pont 

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
15. Írja a táblázatba a néprajzi területek neve mellé a hozzájuk köthető 

hangszereket, hangszeres együtteseket! 

tamburazenekar hegedű-ütőgardon tilinkó tekerő-klarinét 
 

Moldva  

Dél-Alföld  

Szlavónia  

Gyimes  

 

2 pont 

16. Húzza alá azokat a megyéket, amelyek nem tartoznak az adott népzenei 
dialektushoz! 
Dialektusonként két-két választ adhat! 

alföldi 
dialektus: Békés Szepes Moson Bihar Szatmár 

erdélyi 
dialektus: 

Szolnok-
Doboka 

Abaúj-
Torna Csík Nagy-

Küküllő 
Bács-

Bodrog 

 

2 pont 

17.  Soroljon fel négy magyar népi hangszert, melynek hangforrása a rezgő húr! A 
vonós hangszercsalád tagjai közül csak egy példa fogadható el! 

1. .......................................................................................................................................  

2. .......................................................................................................................................  

3. .......................................................................................................................................  

4. .......................................................................................................................................  

 

2 pont 

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
18. Húzza alá a szokásdallamok közül azt a hatot, amely a téli ünnepkörhöz 

kapcsolódik! 
 

• Vetekedik vélem háromféle virág 

• Szállást keres a Szent Család 

• Én kis gyermek vagyok, nagyot nem mondhatok 

• Bárcsak régen fölébredtem volna 

• Luca, Luca, kitty, kotty, kitty, kotty 

• Mezei hívek, őrző pásztorok 

• Magos a rutafa, ága elágazott 

• Mikor Máriához az Isten angyala 

• Kelj fel gazda, kelj fel, Isten száll a házadra 

• Ácintos, pácintos, tarka tulipános 

 

3 pont  

 
19. Írja le a nagyívű ereszkedő pentaton stílus jellemzőit! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

11 pont 

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
20. Mutassa be a nyári ünnepek közül a Pünkösd és a Szent Iván nap énekes, zenés 

népszokásait, az ünnepekhez kapcsolódó hiedelmeket! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 pont 

 
  



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 



Népzenész-ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

 

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

10. 4  
11. 3  
12. 3  
13. 3  
14. 2  
15. 2  
16. 2  
17. 2  
18. 3  
19. 11  
20. 11  

Az II. rész pontszáma 70  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Zenefelismerés   
II. Zenei kifejezések, zenetörténeti adatok, 
népzeneelméleti fogalmak, néprajzi, 
népzenetörténeti kérdések 

  

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 


