
Tájékoztató az középszintű „Egyházzenész ismeretek” 

ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgához 

A vizsga két részből áll: írásbeliből és szóbeliből.  

Az írásbeli vizsgára 180 perc fordítható, maximálisan elérhető pontszám: 100 pont. 

A szóbeli 15 perces,  a maximálisan elérhető pontszám: 50 pont.  

Az írásbeli vizsgán a vizsgázók két feladatlapot kapnak. A feladatlapokat tollal kell kitölteni, 

ceruzával írt megoldás csak a lejegyzés feladat esetében értékelhető. A javítandó részeket egy 

vonallal át kell húzni, és a jó választ mellé írni. Ebben az esetben az áthúzott megoldás nem 

értékelhető. 

Az I. feladatlap három részből áll, amelyek megoldására 80 perc fordítható. A feladatok 

megoldásához segédeszköz nem használható. 

A megoldást zenefelismeréssel kezdik a vizsgázók, melynek szemelvényei a részletes 

követelményekben található műjegyzékből kerülnek ki. Minden zenei részlet csak egyszer 

hangzik el, az idézetek hossza 1-1,5 perc, két részlet között fél perc szünet van. Minden 

feladattípus előtt elhangzanak a pontos utasítások.  

A zenefelismerési feladatok után egy zenetörténeti jelentőségű zenemű közismert témáját 

négyszer hallgatják meg a vizsgázók, majd a kezdőhang megadása után, emlékezetből kell 

lejegyezniük azt. A zenehallgatás közben írni nem szabad. 

A rövid válaszokat igénylő kérdések a klasszikus zene és az egyházzene köréből kerülnek ki, 

zenei alkotások időrendbe helyezését, korok szerinti csoportosítását, korstílusok és híres 

zeneművek párosítását, korstílusok és jellemzőik egymáshoz rendelését, híres komponisták és 

alkotásaik kiválasztását, szakmai fogalmak meghatározását illetve hiányos szövegek fogalmi 

kiegészítését tartalmazza. A tesztlapban szereplő korszakok a részletes követelményekben 

felsorolt zenetörténeti korszakok közül kerülnek kijelölésre. 

A 60 perc elteltével a felügyelő tanár beszedi az első feladatlapot. A feladatlapok 

összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem számítható be. 

A II. feladatlapon megoldására 100 perc rendelkezésre. Az egyes feladatok megoldásának 

sorrendjét a vizsgázó maga határozhatja meg. Segédeszközként csak a feladatlaphoz tartozó, a 

feladatlap részét képező kottaszemelvények használhatók  

A második feladatlap két kifejtendő esszékérdést tartalmaz, amely közül az első lehet egy 

zenetörténeti korszak vagy műfaj leírása, egy zeneszerző vagy egy zenetörténeti jelentőségű 

mű bemutatása, míg a második kérdés egyházzenei vonatkozású, egy korszak vagy műfaj 

leírása vagy egy zeneszerző, illetve egy kiemelkedő jelentőségű egyházzenei mű bemutatása. 

Az esszé terjedelme minimálisan 1-1,5 oldal. A vizsgázó törekedjen a tömör és tárgyszerű 

fogalmazásra. Az esszé értékelése megadott szempontok szerint történik, ezeket a kérdéshez 



kapcsolódóan a feladatlap tartalmazza. A gondolatmenet szabadon alakítható ki, és minden, a 

kulcsszavakat tartalmazó megoldás értékelhető. 

Zeneszerzők családnevét csak helyes írásmóddal lehet elfogadni. Nem latin betűs írású nyelvből 

bármelyik átírás elfogadható.  

A fogalmazás helyesírása, szerkesztettsége az értékelésbe nem számít bele, de a nem 

szövegszerű válaszok nem értékelhetők. 

A szóbeli vizsga tételsorát – amely legalább 20 tételből álló kérdéssor – a vizsgakövetelmények 

alapján kell összeállítani. A vizsgázó vázlatot készíthet, amit tételének kifejtésekor használhat. 

A vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladatait válaszolja meg. Segédeszközként a tétel részét 

képező kottaszemelvények használhatók. 

„A” feladat: egy egyházzenei korszak bemutatása, műelemzés vagy egy egyházzenei műfaj 

fejlődéstörténetének bemutatása. 

„B” feladat: egy zeneszerzői életmű bemutatása, műelemzés vagy egy műfaj 

fejlődéstörténetének bemutatása. 


