
 

Népzenész-ismeretek  középszint — írásbeli vizsga 2111 
  I. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

NÉPZENÉSZ- 
ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

I. 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 11. 

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

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 11. 

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 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 11. 

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

 
1. Klasszikus zenei részlet, első feladat 

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

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

• Mi a zenemű címének magyar jelentése? ...................................................................  

3 pont  

 
 
2. Klasszikus zenei részlet, második feladat 

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

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

• Hol található a címben szereplő város? ......................................................................  

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 

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

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

• Az előadott dallam táncműfaja:  .................................................................................  

3 pont  

 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 11. 

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

 
5. Népzene-felismerés, második feladat 

• Milyen hangszer hallható a felvételen? ............................................................................  

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

• Hány húrja van a hangszernek?  .......................................................................................  

3 pont  

 
 
6. Népzene-felismerés, harmadik feladat 

• Milyen mezőgazdasági munkához kapcsolódik a dallam?  ..............................................  

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

• Az ünnepek melyik csoportjába tartozik a dallam? ..........................................................  

3 pont  

 
 
7. Népzene-felismerés, negyedik feladat 

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

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

• Lányok, vagy fiúk adják elő?  ..........................................................................................  

3 pont  

 
 
8. Népzene-felismerés, ötödik feladat 

• Milyen hangszer hallható a felvételen?  ...........................................................................  

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

• Hány sípja van a hangszernek? ........................................................................................  

3 pont  

 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 11. 

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

 
9. Népzene-felismerés, hatodik feladat 

• Milyen hangszerek hallhatók a felvételen?  .....................................................................  

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

• Mely népcsoport zenéjét hallottuk?  .................................................................................  

3 pont  

 
 
10. Népzene-felismerés, hetedik feladat 

• Milyen hangszer hallható a felvételen?  ...........................................................................  

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

• Az előadott dallam táncműfaja:  .......................................................................................  

3 pont  

 
 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2022. május 11. 

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

 
 



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 11. 

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 2111 
  II. összetevő 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

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

NÉPZENÉSZ- 
ISMERETEK 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 11. 8:00 

II. 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 12 2022. május 11. 

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

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 12 2022. május 11. 

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 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 12 2022. május 11. 

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

 
1. Húzza alá az alábbiak közül azt a négy zeneművet, amelyet Bartók Béla írt! 

A kékszakállú herceg vára Székely fonó Cantata profana 

Befejezetlen szimfónia A fából faragott királyfi 

A csodálatos mandarin Galántai táncok A varázsfuvola 

 

4 pont  

 
2. Értelmezze az alábbi kifejezéseket, zenei műfajokat! 

• dalciklus: ..........................................................................................................................  

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

• improvizáció: ....................................................................................................................  

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

• generálpauza: ....................................................................................................................  

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

• arpeggio: ...........................................................................................................................  

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

4 pont  

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

Dózsa György Don Giovanni Máté-passió Székely fonó 
 

Johann Sebastian Bach  

Wolfgang Amadeus Mozart  

Erkel Ferenc  

Kodály Zoltán  

 

4 pont  

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 12 2022. május 11. 

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

 
4. Értelemszerűen egészítse ki az alábbi mondatokat! 

• Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij az …………………………………………………... 

című zongora-szvitjét képzőművész barátja, Victor Hartmann emlékére írta. A darab 

később ……………………………………………… hangszerelésében lett világhírű. 

• Felix Mendelssohn ………………………...…………………………………………… 

című kísérőzenéjét Shakespeare hasonló című színművéhez írta. 

• Antonio Vivaldi a Négy évszak című műve négy olyan versenyműből áll, amelynek a 

szóló hangszere a …………………………………………………………………… . 

 

4 pont  

 
 

5. Soroljon fel négy olyan operát, amelynek Richard Wagner a szerzője! 

•  ..........................................................................................................................................  

•  ..........................................................................................................................................  

•  ..........................................................................................................................................  

•  ..........................................................................................................................................  

4 pont  

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

• Dó-sor fí-vel: ....................................................................................................................  

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

• Egymás melletti hangokból építkező 4 fokú hangsor:  ....................................................  

• Lá-sor:  .............................................................................................................................  

4 pont  

 



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 12 2022. május 11. 

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

 
7. Húzza alá a felsoroltak közül azt a négyet, amely nem aerofon hangszer! 

doromb gardon klarinét 

furulya koboz 

okarina citera duda 

 

4 pont  

 
 
 
8. Húzza alá a mondatok közül azt a négyet, amely igaz állítást tartalmaz! 

• Kodály és Bartók rendszeres népdalgyűjtő munkája az 1905-ös mátyusföldi, illetve az 

1906-os vésztői gyűjtéssel kezdődött. 

• 1853-ban megalakult a Magyar Tudományos Akadémia keretében a Népzenekutató 

csoport. 

• A népzenetörténet a szájhagyományban élő, írásbeliség nélküli közösségi zenével 

foglalkozik. 

• Domokos Pál Péter, Veress Sándor és Lükő Gábor gyűjtőmunkája nyomán egy ötödik 

(moldvai) dialektus-terület határai is kirajzolódtak. 

• Az új stílusú táncok közé tartozik a verbunk, a csárdások és a leánykarikázók. 

• A fonó többnyire az őszi behordástól a farsang végéig tartott. 

• Az okarina chordofon hangszer, amely a cserépsípok szűkebb családjába tartozó hasas 

furulya. 

4 pont  

 

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 12 2022. május 11. 

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

 
9. Írja a táblázatban megadott dialektusterületek mellé a hozzájuk tartozó 4-4 néprajzi 

tájat! 

Sárrét Gyimes Nagykunság Bácska 

Aranyosszék Csík Tápió mente Mezőség 
 

Alföld 
  

  

Erdély 
  

  

 

4 pont  

 

 

 

10. Húzza alá a szokásdallamok közül azt a négyet, amely a nyári időszakhoz kapcsolódik! 

• Magas a rutafa, ága elágazik 

• Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak 

• Arass, rózsám, arass 

• Szentiványi tiszta búza 

• Vetekedik vala háromféle virág 

• Három királyok napján 

• Szállást keres a szent család 

4 pont  

 

  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 12 2022. május 11. 

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

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

nevet! 

Petőfiszállás Szany Szépkenyerűszentárton Istensegíts 

Hadikfalva Kapuvár Kunszentmiklós Mezőkeszü 
 

Mezőség   

Rábaköz   

Kiskunság   

Bukovina   

 

4 pont  

 

12. Írja a népdalok kezdősora mellé, hogy a felföldi, vagy az erdélyi dialektushoz 
tartoznak! 

Rimaszombat felől fújdogál a felhő  

Nem őröl már a menyhei kis malom  

Verbuválnak Szék városán  

Repülj madár, repülj, Menaságra repülj  

 

4 pont  

 

 
  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 12 2022. május 11. 

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

 
Kifejtendő feladat 

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

 
 
13. Ismertesse a cimbalom történetét, felépítését, szerepét a hagyományos paraszt-

zenében, a hozzá kapcsolódó hangszeres együttesek összeállítását! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 12 2022. május 11. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  22 pont  



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 12 2022. május 11. 

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

 
 



Népzenész-ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 12 2022. május 11. 

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 zenetörténeti feladatok, esszéírás   

 

javító tanár  jegyző 
   
   

dátum  dátum 
 


