
Tájékoztató az középszintű „Klasszikus zenész ismeretek” 

ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgához 

A vizsga két részből áll: írásbeliből és szóbeliből.  

Az írásbeli vizsgára 120 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, 

de a kottázási feladat esetében a ceruzás lejegyzés is elfogadható. 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 80 perc fordítható, az elérhető maximális pontszám 50.  

A feladatlap első része zenefelismerés, amelynek szemelvényei a műjegyzékből kerülnek ki. 

A bejátszások időtartama 1-1,5 perc, a 6-8 idézet egyszer-egyszer szólal meg. 

A feladatlap második részében egy zenetörténeti jelentőségű zenemű közismert témáját 

négyszer hallgatják meg a vizsgázók, ezalatt az idő alatt nem jegyzetelhetnek. Ezt követően a 

kezdőhang megadása után, emlékezetből kell lejegyezniük a dallamot. 

A feladatlap harmadik részében rövid válaszokat igénylő feladatok találhatók. Ezek 

lehetnek: zenei alkotások időrendbe helyezése, korok szerinti csoportosítása, korstílusok és 

híres zeneművek párosítása, korstílusok és jellemzőik egymáshoz rendelése, híres komponisták 

és alkotásaik kiválasztása, fogalomértelmezések, szövegek kiegészítése. 

A II. feladatlap megoldására 40 perc áll rendelkezésre, az elérhető maximális pontszám 50. 

A feladatlap egy kifejtendő esszékérdést tartalmaz, amely lehet egy zenetörténeti korszak vagy 

műfaj leírása, egy zeneszerző vagy egy zenetörténeti jelentőségű mű bemutatása. A vizsgázó 

három téma közül választhat. Az esszé minimális terjedelme 15 mondat. 

Az esszé értékelése megadott szempontok szerint történik, de a gondolatmenet szabadon 

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

nyelvből bármelyik átírás elfogadható. 

A fogalmazás helyesírása, szerkesztettsége az értékelésbe nem számít be, de a nem szövegszerű 

válaszokat nem lehet elfogadni. 

A szóbeli vizsga – legalább 20 tételből álló – tételsorát az általános és részletes 

vizsgakövetelmények alapján kell összeállítani. A vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” 

feladatait válaszolja meg. A szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és 

vizsgakövetelmények alapján kell meghatározni. A vizsgázó a felkészülés alatt vázlatot 

készíthet, amelyet tételének kifejtésekor használhat. 

A tételek témakörei lehetnek:   

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

fejlődéstörténetének bemutatása. 

„B” feladat: egy jellegzetes forma- vagy formatani jelenség bemutatása. 


