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

 

 

1. MAGYAR NÉPDAL 

Feladat: a népdal dallamának és szövegének lejegyzése. 

 

Karcag 

Parlando, rubato 

 

 

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. 

 

 

Beethoven: F – dúr vonósnégyes op. 59. No. 1. III. t. 

 

 

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 + 4x, folyamatos diktálással. 

 

b) Tonális hangzatmenet lejegyzése 

Feladat: mindhárom szólam lejegyzése, alatta a hangzatok megnevezése betűvel, számmal. 

Diktálás: bemutatás + 4x, folyamatos, mérsékelt tempójú diktálással. 

 

                   D6              m              D7          D4
6         m6              sz7              m          D6              D4

6       sz6     Dúr-oldás 

c) Stílusfelismerés 

Feladat: CD lemezről 6 hangzó zeneműrészlet stílusának meghatározása. Lejátszás 1x  

Megoldás: (a műcímek csak tájékoztatásként szerepelnek, nem kell a versenyzőnek leírni) 

1. Reneszánsz (Morley: It was a lover and his lass) - 0:59 

2. Klasszikus (Mozart: C – dúr Linzi szimfónia K 425. I. t.) - 0:59 

3. XX. századi (Reich: Tehillim) - 1:01 

4. Barokk (Scarlatti: f-moll szonáta) - 0:59 

5. Romantikus (Schubert: Non t’ascottar – Canzona) - 0:52 

6. Barokk (Vivaldi: d-moll oboaverseny II.t.) - 1:48 

A lejátszás után a beadásig 2’ 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.  


