
Tájékoztató az emelt szintű „Klasszikus zenész ismeretek” 

ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgához 

A vizsga két részből áll: írásbeliből és szóbeliből.  

Az írásbeli vizsgára 240 perc fordítható, a maximálisan elérhető pontszám: 90 pont. 

A szóbeli 20 perces, a maximálisan elérhető pontszám: 60 pont.  

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

Amennyiben a vizsgázó módosítani szeretné válaszát, 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 megoldására 90 perc fordítható, az elérhető maximális pontszám 54.  

A feladatlap első része zenefelismerés, amelynek szemelvényei a 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 feladatlap második részében zenetörténeti ismeretekre kérdező, egyszerű, rövid választ 

igénylő feladatok találhatók. Ezek fogalomértelmezések, párosítások, összerendelések 

lehetnek, amelyek a vizsgakövetelményekben meghatározott zeneszerzőkhöz, művekhez és 

szakkifejezésekhez csatolhatók. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 

A 90 perc elteltével a felügyelő tanár beszedi az első feladatlapot. Ezután kerül sor a II. 

feladatlap kiosztására. A dolgozatok összegyűjtésére és kiosztására fordított idő a vizsga 

időtartamába nem számít be. 

A II. feladatlap megoldására 150 perc áll rendelkezésre, az elérhető maximális pontszám 36. 

A feladat egy szöveg önálló kidolgozása, megfogalmazása adott szempontok alapján, 

amelynek címét a vizsgázó a megadott három téma közül választhatja. A feladat megoldásának 

terjedelme minimum 2, maximum 4-5 oldal. Segédeszközként csak a feladatlaphoz tartozó, a 

feladatlap részét képező kottaszemelvények használhatók.  

Az esszé értékelése megadott szempontok szerint történik, ezeket a feladatlap tartalmazza. A 

gondolatmenet szabadon alakítható ki, és minden, a javítási-értékelési útmutatóban 

meghatározott tartalommal bíró megoldás értékelhető. 

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

bármelyik átírás elfogadható. 

A vizsgázónak törekednie kell a tömör és tárgyszerű fogalmazásra. A fogalmazás 

szerkesztettsége, helyesírása az értékelésbe nem számít be, de a nem szövegszerű válaszokat 

nem lehet elfogadni. 

  



A szóbeli vizsga központi tételsor alapján történik. A 20 tétel mindegyike egy-egy 

problémaközpontú kérdés kifejtésére hív fel. A vizsgázó a tétel kihúzása után 30 perc 

felkészülési időt kap. A feleletre fordítható maximális idő 20 perc. A vizsga során nem 

használható segédeszköz. Szükség esetén a tétel tartalmazza a felelethez kapcsolódó mű vagy 

műrészlet kottáját.  

A tételek témakörei lehetnek: egy zeneszerzői életmű vagy egy alkotói iskola bemutatása, egy 

mű elemzése, illetve egy műfaj fejlődéstörténetének bemutatása a klasszikus zene valamely 

korszakából. 


