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A versenyzők megkapják a feladatlapot és felírják rá a nevüket nyomtatott nagybetűvel.  

1. MAGYAR NÉPDAL 

 

Diktálás leírt magasságban: bemutatás + 7x (először 30”, majd 1’ szünet a diktálások között). 

Feladat: a dallam és a szöveg lejegyzése. Az ütemmutató váltakozó: 4/4, 2/4- a versenyző határozza meg az 

ütemek helyes ütemmutatóját (a kezdő 4/4 ütemmutató szerepel a feladatlapon).  

 

Kárásztelek, Szilágyság 

Giusto 

 

 

Az utolsó diktálás után a beadásig 4’ áll a versenyző rendelkezésére. A diktáló tanár ezután beszedi a 

feladatlapot. 

Javítás: a diktáló tanár végzi pirossal, jól áttekinthetően, a hibát ne fedje el- ezután a többi feladatlappal 

együtt, névsorba rendezve adja át a versenybizottság tagjainak, akik a pontozást végzik.  
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A versenyzők megkapják a feladatlapot és felírják rá a nevüket nyomtatott nagybetűvel.  

 

 

2. MŰZENEI RÉSZLET 

Diktálás két szólamban: bemutatás + 7x (először 30”, majd 1’ szünet a diktálások között). 

Feladat: mindkét szólam lejegyzése. 

 

W.A. Mozart: Szonáta fagottra és csellóra KV. 292. 

 

 

 

Az utolsó diktálás után a beadásig 4’ áll a versenyző rendelkezésére. A diktáló tanár ezután beszedi a 

feladatlapot. 

Javítás: a diktáló tanár végzi pirossal, jól áttekinthetően, a hibát ne fedje el- ezután a többi feladatlappal 

együtt, névsorba rendezve adja át a versenybizottság tagjainak, akik a pontozást végzik.  
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A versenyzők megkapják a feladatlapot és felírják rá a nevüket nyomtatott nagybetűvel.  

3. TECHNIKAI FELADATOK 

 

a) Hangközmenet lejegyzése 

Feladat: mindkét szólam lejegyzése, alatta a hangközök megnevezése betűvel, számmal. 

Diktálás: bemutatás + 3x, folyamatos diktálással. 

 

 

b) Hangzatfelismerés hallás után 

Feladat: a hangzatok megnevezése betűvel és számmal. 

Diktálás: hangzatonként három - három hangoztatással (oldások nélkül). 

 

              

Az utolsó diktálás után a beadásig 4’ áll a versenyző rendelkezésére. A diktáló tanár ezután beszedi a 

feladatlapot. Javítás: a diktáló tanár végzi pirossal, jól áttekinthetően, a hibát ne fedje el- ezután a többi 

feladatlappal együtt, névsorba rendezve adja át a versenybizottság tagjainak, akik a pontozást végzik.  

 

c) Zenei elemek felismerése (kotta melléklet a 4. oldalon) 

A versenyzők megkapják a feladatlapot és felírják rá a nevüket nyomtatott nagybetűvel. 

Feladat: zenei elemek felismerése és megnevezése kézbe kapott zongorakivonat és zenekari felvétel, 

CD alapján. A versenyzők a kotta megfelelő helyére írják be a felismert zenei elemeket (tempójelzés, 

hangnemek, kis- és nagyforma, zárlatok, funkciók, késleltetés, szekvencia, motívumismétlés, hangzat-

felbontás, kromatika, váltóhangok, módosított hangok szolmizálva, hangszerek stb.) 
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A részlet a mellékelt CD felvételről szólaljon meg, majd 5 perc után még egyszer.  

Újabb 2 perc elteltével kell beadni a feladatlapot.  

 

J. Haydn: B-dúr szimfónia No. 98. 

 

 

A javítás a helyes beírások jelzésével történik.  
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3. c) feladat megoldás: 

 

 

Forma: visszatéréses (monotematikus) háromtagúság 


