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III. HELYI TANTERV MŰVÉSZETOKTATÁS 

Az iskolánk helyi tantervében előírt tananyagot és követelményeket az 32/1999.(VIII.18). OM sz. 
rendelettel módosított 27/1998.(VI.10.) sz. Művelődési és Közoktatási Minisztériumi rendeletben 
meghatározottak szerint készítettük el. 

1.  A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai  

- A zenei műveltség megalapozása, fejlesztése. 

- A zenei képességek fejlesztése (hallás ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 
dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális 
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

- A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségeinek megalapozása és kifejlesztése. 

- A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó maga-tartás, a 
kreativitás kialakítása. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

- A zenei műszavak és a jelentésük megismertetése. 

- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek megismertetése. 

- A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 
zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom egyéniségeinek megismertetése. 

- A kortárs zene befogadására nevelés, rendszeres zenehallgatásra nevelés. 

- A növendékek zenei ízlésének formálása, ösztönzés a zenei tárgyú könyvek, 
ismeretterjesztő művek olvasására, a társművészet iránti nyitottság kialakítása. 

- A népzene oktatás keretein belül a technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség 
kialakítása.  

- A korábbiakban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségeivel a növendékek 
megismertetése a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival, a 
népzenekutatás történetével, a népzene nagy előadó egyéniségeivel. 

- A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

- Tehetséggondozás, a zenei pályát választók felkészítése a továbbtanulásra. 

- Aktív társas muzsikálásra nevelés. 

- Cserekapcsolatok létesítése (hazai és külföldi zeneoktatási intézményekkel). 

- Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

2. Az alapfokú táncművészeti ág általános fejlesztési követelményei 

Fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő 
képességét. 

Neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, a táncművészetet értő közönséget, táncot 
szerető fiatalokat. Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra. 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges 
tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése. 
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3. Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 
mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, 
ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének 
fejlesztésére, gazdagítására.  

Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli.  

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a 
művészetek iránt.  

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai 
iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek a fejlesztésére, biztosítja a különböző 
művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.  

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 
tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti 
képességeiket és alakítja készségeiket.  

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik 
tánctechnikai, előadói műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek 
jártasságot. 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti 
pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.  

A múlt és jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismerésével, megszerettetésével 
lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség 
megszerzésére. 
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4. A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 

Az iskola egyes évfolyamain tanított tárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, és 
azok óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények. 

4.1 Az iskola hangszeres és elméleti fő tanszakai és a képzési idő:  

Tantárgy 
Évfolyamok száma 

Előképző Alapfok Továbbképző 

Hegedű 2 6 4 

Gordonka 2 6 4 

Bőgő - 4 4 

Zongora 2 6 4 

Furulya 2 6 4 

Fuvola 2 6 4 

Oboa 2 4 4 

Fagott 2 4 4 

Klarinét 2 4 4 

Szaxofon 2 6 - 

Kürt 2 4 4 

Trombita 2 6 4 

Harsona 2 4 4 

Tuba 2 4 4 

Gitár 2 6 4 

Harmonika 2 6 4 

Ütő 2 6 4 

Népi hegedű 2 6 4 

Népi furulya 2 6 4 

Tekerő - 6 4 

Citera 1 6 4 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

Szolfézs főtanszak 2 6 4 

Zenetörténet-zeneirodalom, 
zeneelmélet főtanszak 

 

0 

 

4 

 

4 
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Kamarazene 0 - 4 
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4.2 Kötelező és választható tárgyak 

 Főtárgy 
Kötelező, vagy kötelezően 

választható tárgy 
Választható tárgy 

K
la

ss
zi

ku
s 

ze
n

e 

 
Előképző 
Zongora 
Hegedű 
Gordonka 
Bőgő 
Furulya 
Fuvola 
Klarinét 
Szaxofon 
Oboa 
Fagott 
Trombita 
Kürt 
Harsona 
Tuba 
Gitár 
Harmonika 
Ütő 
Szolfézs 
Kamarazene 
 

 
Szolfézs 
Zongora  
Kamarazene 
Zenetörténet-zeneirodalom 
Zenekar 
- vonós 
- fúvós 
 
Második hangszer 
Kórus 

 
Zongora 
Szolfézs 
Kamarazene 
Zenetörténet-zeneirodalom 
 
Zenekar 
- vonós 
- fúvós 
 
Kórus 
Második hangszer 
 

N
ép

ze
n

e 

 
Népi hegedű 
Népi furulya 
Tekerő 
Citera 

 
Szolfézs 
Népzenei ismeretek 
Néprajz 
Második hangszer 
Népi játék-népszokás 
Népdalkör 
Kamarazene 
Zenekar 
 

 
A tanszak, valamint a 
klasszikus zenei ág bármely 
tárgya 
Néptánc 
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4.3 Óraterv 

Klasszikus zene 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző1 Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy 
kötelezően 
választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

B tagozatra a 2. évfolyamtól javasolt irányítani a növendékeket. 

 

Főtárgy: hangszeres tanszakokon – egyéni, elméleti és kamarazenei tanszakokon csoportos. 

Kötelező kiegészítő foglalkozás:  korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, 
gitár) főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező foglalkozás. 

Népzene 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző2 Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy 
kötelezően 
választható 

tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

                                                     

1 Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

2 Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 
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4.4 A tanítási órák száma és a képzési idő 

Hosszú tanszak  

(hegedű, gordonka, zongora, furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, harmonika, szaxofon, népi hegedű, 
népi furulya, tekerő, citera, szolfézs főtanszak) 2+10 évfolyam.  

Minimum óraszámok, hetente értendők. 

Tantárgy Tagozat Egyéni óra Csoportos óra 

Főtárgy 
A tag. 2x30 perc 2x45 perc 

B tag. 2x45 perc --- 

Kötelező tárgy 
A tag. 4.évfolyam végéig 2x45 perc 

B tag. 10. évfolyam végéig 2x45 perc 

Kötelezően választható 
tárgy 

A tag. 5-6 évfolyamon Elmélet 1x45 perc 

Választható tárgy 

 Előképző 1 évfolyamától 1 vagy két foglalkozás 

B tag. 
Gyakorlati egyéni  

1x30 perc 

Elmélet 1x45 

Gyakorlat 1x45  

Hangszeres előkészítő  2x30 perc 2x45 perc 

Kamarazene 
Csoport 
létszám 

2-8 fő 

Maximum 15 fő 
1x45 perc 

Zenekar, kórus   2x45 perc 

Kötelező zongora  1x30 perc  

 

Rövid tanszak  

(klarinét, kürt, harsona, tuba, bőgő, oboa, fagott) 2+8 évfolyam. Minimum óraszámok, hetente 
értendők. 

Tantárgy Tagozat Egyéni óra Csoportos óra 

Főtárgy 
A tag. 2x30 perc 2x45 perc 

B tag. 2x45 perc --- 

Kötelező tárgy 
A tag. 4.évfolyam végéig 2x45 perc 

B tag. 8. évfolyam végéig 2x45 perc 

Kötelezően választható 
tárgy 

A tag. 5. évfolyamon Elmélet 1x45 perc 

Választható tárgy 

 Előképző 1 évfolyamától 1 vagy két foglalkozás 

B tag. 
Gyakorlati egyéni  

1x30 perc 

Elmélet 1x45 

Gyakorlat 1x45  
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Hangszeres előkészítő  2x30 perc 2x45 perc 

Kamarazene 
Csoport 
létszám 

2-8 fő 

Maximum 15 fő 
1x45 perc 

Zenekar, kórus   2x45 perc 

Kötelező zongora  1x30 perc  

 

Korrepetíciós óraszámok 

Hosszú tanszak korrepetíciós óraszáma: 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje   

A tagozat 

1 évfolyamig 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

B tagozat 

1-2 évfolyamon 10 perc 

3-4. évfolyamon 15 perc 

5.évfolyamtól 20 perc 

 

Rövid tanszak korrepetíciós óraszáma: 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje   

A tagozat 

1 évfolyamig 5 perc 

2. évfolyam 10 perc 

3. évfolyamtól 15 perc 

B tagozat 

1 évfolyamon 10 perc 

2. évfolyamon 15 perc 

3.évfolyamtól 20 perc 
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5. A táncművészeti ágon a képzés struktúrája , tanszakai 

A képzés ideje: 12 év, évfolyamok száma: 12 évfolyam 

A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 
tanulók más művészeti ág (zeneművészet) képzésébe is bekapcsolódhatnak, illetve azok 
központilag meghatározott kötelező tanítási óráin is részt vehetnek. 

Táncművészeti ág óraterve 

Moderntánc tantárgyak 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Táncelőkészítő gimnasztika 4 4           

Esztétikus testképzés   4 4         

Jazz-technika     4 4 4 4     

Graham-technika         1-2 1-2   

Limón-technika           1-2 1-2 

Kontakt-technika         1-2 1-2   

Modern jazz-technika           1-2 1-2 

Improvizáció         1 1 1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 

Kortárstánc tanszak 
Kreatív gyermektánc 2 2 2 2         

Kortárstánc I.     4 4 4 4     

Kortárstánc II.         1-2 1-2 1-2 1-2 

Graham- vagy Limon tech.         1-2 1-2   

Kontakt technika         1 1 1-2 1-2 

Improvizáció           1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen: 2 2 2 2 4 4 4 4 4-6 4-6 4-6 4-6 
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Néptánc 

Népi játék, népi tánc 2 2 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Folklórism.     1 1 1 1     

Tánctört.         1 1   

Köt. vál. t.   1 1       1 1 

Szab. Vál. t. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Iskolánkban a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott, „Az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programja” (megjelent a ROMI-SULI Könyvkiadó kiadásában 1998) 
alapján folyik az oktatás.  

A választható tárgyak körébe a komplex pedagógiai ráhatások elvét alkalmazva, valamint a helyi 
sajátosságokat, adottságainkat figyelembe véve a néptáncot illesztettük. Ez nem jelenti a 
táncművészeti ág, néptánc szak főtanszakként történő beindítását, de az oktatási folyamat alapja a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott, „Az alapfokú művészetoktatás követelményei 
és tantervi programja”  ide vonatkozó része.  

6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei. 

Az előző pontban tárgyalt tanterv részletes ajánlásokat tartalmaz a választható tankönyvekről 
(kottákról), tanulmányi segédletekről. A pedagógusok a növendék előrehaladásának és a 
pedagógiai célok figyelembevételével választhatnak, a következő elvek és szempontok 
érvényesítésével: 

- pedagógusváltás esetén is folyatható legyen az oktatás 

- a több évig való használat biztosítható legyen 

- előnyt élvez a felmenő rendszerben közreadott tananyag 

- melyeket alacsony ár, jó minőség jellemez 

- beszerzése a szülők számára vállalható anyagi terhet jelentsen 

- a nehezen hozzáférhető egyedi kiadványokból iskolánk könyvtári példányokat kölcsönöz 

- a kölcsönzés lehetőségét a rászoruló növendékek számára is lehetővé teszi 

- feleljen meg sajátos pedagógiai kritériumoknak, melyek a pedagógiai programból, az iskola 
szellemiségéből következnek. 

7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A művészeti iskola felsőbb évfolyamába az a tanuló léphet, aki a közvetlen megelőző osztály 
anyagát sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és a tanulmányaiban nincsen megszakítás. 
Felmentés vagy valami más ok miatt a tanuló osztályba sorolása szolfézs illetve főtárgy esetében 
eltérhet egymástól. Ezt a tényt a bizonyítványban és a törzslapon jelezni kell. Ebben az esetben a 
magasabb osztályba lépésnél a hangszeres osztályba sorolást kell figyelembe venni. 
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Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

Az a tanuló aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudta, az igazgató 
engedélyével az osztálya anyagát folytathatja. Ebben az esetben érdemjegyet nem kap. A 
bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formái. 

A tanár egész évben, óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését, szóban folyamatosan 
értékel. Alkalmanként érdemjeggyel osztályozza a tanulók előrehaladását. 

Hangszeres egyéni tárgyak esetén a számonkérés formái: 

- Beszámoló 

- Koncert 

- Vizsgakoncert 

- Nyilvános és zártkörű vizsga 

Csoportos (szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom) tárgyak esetén: 

- „A” tagozaton évvégén összefoglaló óra, előtte írásbeli felmérés. 

- „B” tagozaton év végi vizsga, bizottság előtt. 

A Közoktatási Törvény 31.§-a (2) bekezdése szerint, a tanuló az utolsó alapfokú évfolyam 
befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, mely a továbbképző évfolyamokon való 
továbbtanulásra jogosít. Az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti 
záróvizsgát tehet. 

 

8.1 A tanuló szorgalma, teljesítménye értékelésének és minősítésének formái. 

Osztályzás, értékelés 

- A zeneiskolai tanuló munkáját félévkor és évvégén értékelni, osztályozni kell. A félévi és év 
végi osztályzatnak tükrözni kell a tanuló egész időszak alatt végzett munkáját, valamint a 
beszámolókon nyújtott teljesítményét. Az érdemjegyet a tanár állapítja meg, évvégén a 
bizottság véleményének meghallgatásával. 

- Osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti tudásának 
egybevetése alapján: 

 

Főtárgy, szolfézs, kötelező zongora tárgyak esetén:  

jeles /5/ Ha  tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tanagyagot, 
mindezt alkalmazni is képes. a technikai és mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja 
meg és azokat zeneileg is kiválóan alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái is teljes 
önállóságra vallanak. 

jó /4/  A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával 
tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető részeit 
tökéletesen tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség nélkül 
alkalmazza. 
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közepes /3/ Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. a tanterv 
alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli nehézségeket leküzdötte, a 
lényegesebb kérdések megoldásában némi nehézségek mellett elfogadható eredménnyel 
azokat alkalmazza, munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár segítségével le 
tud küzdeni. 

elégséges /2/   Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a 
továbbhaladáshoz szükséges alapvető ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Mechanizmusbeli 
hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását, még tanár segítségével is, elképzelései 
a művek zenei tartalmát illetően nagyon minimálisak, ritmushibákkal küzd és folyamatos 
ellenőrzésre szorul. 

elégtelen /1/ Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni. A 
minimumot sem tudja. 

Előképző, hangszeres előképző, zeneelmélet-zeneirodalom, kórus,  zenekar,  kamarazene 
esetén: 

- kiválóan megfelelt (kmf)    

- jól megfelelt (jmf) 

- megfelelt (mf) 

- nem felelt meg 

Kamarazene, énekkar, zenekar tárgyakból beszámoló, vagy a végzett munka alapján a tanár által 
megállapított értékelés. 

A szorgalom jelölése: példás (5), jó (4), változó (3) hanyag (2). Három órát meghaladó igazolatlan 
hiányzás esetén változónál jobb szorgalom nem adható. 

Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem volt osztályozható, ezt a tényt a tájékoztató 
füzetében fel kell tüntetni. Év végi beszámolóra nem bocsátható az a tanuló, akinek az igazolt és 
igazolatlan hiányzása meghaladja az előírt kötelező óraszám egyharmadát. (22 óra) A beszámolót 
kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 

Az osztályzatot félévkor a tájékoztató füzetbe, évvégén a bizonyítványba és a törzslapra kell beírni 
Ha a tanuló valamilyen tárgyból felmentést kapott, azt  "fm"  megjelöléssel kell jelezni. 

Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sérülés miatt a 
beszámolón nem vett részt és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az 
esetben a bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni, hogy a beszámolón nem vett részt. 

Értékelés táncművészeti ágon 

A pedagógus szóban és írásban is értékeli a tanulók munkáját. Az előképző 1. és 2. évfolyamán 
szöveges értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.  

Az alapfok 1-6., valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán a pedagógus a tanuló teljesítményét a 
tanítási év közben érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A 
tanulók félévi és év végi vizsgái az iskolában – csoportos bemutatási formában – bizottság előtt 
történnek. 

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre a szakatanár tesz javaslatot, amelyről a 
bizottság szótöbbséggel dönt. 

Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények:  
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- a tananyag-elsajátítási mechanizmus fejlődése, 

- technikai biztonság, 

- pontos kivitelezés (mozdulatok, irányok, ritmus, dinamika) 

- esztétikus megjelenítés, 

- a tantárgy elvárásainak megfelelő stílusú előadásmód, 

- a zene és a tánc összhangja, 

- a tudatos testhasználat, 

- sajátos mozgásanyag gazdagodása, 

- a mozgáshatárok fejlődése, 

- kapcsolatteremtés, kifejezőkészség, 

- erőnlét. 

Javítóvizsga 

Kötelező tárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló szeptember 1-ig 
javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani. A tanuló a 11/1994 MKM rendelet 
22.§-a alapján kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen beszámolót. Ennek 
lebonyolításáról az igazgató intézkedik. 

Összevont beszámoló 

Rendkívüli előhaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető javaslata alapján az igazgató 
engedélyezheti, hogy a tanuló évvégén két esetleg több osztály anyagából tegyen beszámolót. A 
főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részt a magasabb osztály anyagából kell összeállítani. A 
kötelező tárgynál a magasabb osztály anyagából kell beszámolót tennie. Ezt a tényt a törzslapra is 
be kell jegyezni. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

9. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményi 

9.1 A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

- Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

- Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 

9.2 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 
módja 

- A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi 
vizsgatantárgy tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja figyelembevételével kell meghatározni. 

- A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát 
szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 
tanuló felkészültsége és tudása. 

- A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 
amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

- A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet 
az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a 
tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

- Hangszer („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet - zeneirodalom vagy 
zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

9.3 A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

- Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 
tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott 
helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

- Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, 
zeneelmélet, zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-
bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

9.4 Előrehozott vizsga 

- Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

- Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 
tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 
tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti 
alapvizsga, illetve záróvizsga. 

- Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 

9.5 A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
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- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként 
külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 

- Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 
annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe 
kell venni. 

- A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 
osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 
végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

- Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

- Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott. 

- Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból 
kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

10. A művészeti alapvizsga részei – zeneművészeti ág 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos valamint az 
elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

10.1 Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

10.2 A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer  főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

10.3 A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer  főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 
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A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 
 
Hangszer, elmélet  tanszak („B” tagozat): 

- zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

11. A művészeti záróvizsga részei 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a 
kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos 
tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A. „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét 
vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

11.1 Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

11.2 A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat) 

- Szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

11.3  A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer főtanszak („A” és „B” tagozat): 

- Főtárgy 

- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

 
Szolfézs főtanszak: 

- Zongora 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 perc. 
 
Kamarazene főtanszak: 
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- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

12. A művészetiI alapvizsga tartalma 

12.1 Az írásbeli vizsga tartalma 

SZOLFÉZS 

 „A” tagozat 
Hangszer főtanszak 
A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

Diktálás, elemzés 

a) feladat 

- Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) 
lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 
előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 
 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és 
elemzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb 
hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg 
tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 
kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek 
megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két 
szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

b) feladat 

- Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) 
legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, 
előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal 
tizenkétszer hangozhat el. 
 

- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és 
befejezése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb 
hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó 
szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a 
kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 
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A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempó giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és éles 
ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, 
metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, 
zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 
 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 
tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. Az 
idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 
esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 
kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 „B” tagozat 
Hangszer főtanszak 
 

- Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis és nagy 
hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 
előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán hatszor 
hangozhat el. 
 

- Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és 
lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, valamint 
domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő 
harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A 
harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 
 

- Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 
elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 
szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal 
nyolcszor hangozhat el. 
 

- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 
tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. Előre 
meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 
nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Hangközmenet lejegyzése 

kb. 10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. 
Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel 
együtt. A hangközlánc zongorán háromszor hangozhat el 
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- Hangzatlejegyzés 

- 10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi 
kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. Diktálás 
előtt meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel 
együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán 
hatszor hangozhat el. 

- Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 
elemzése 

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés 
szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal 
nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése 

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, dallami 
fordulatokat, átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre meg kell adni a 
kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat 
el. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 „A” tagozat 
Hangszer főtanszak 
 

- A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános 
jellemzése és zenei jellegzetességei. 

- A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 
hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, 
táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két - a tanuló által 
ismert, meghallgatott - mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A 
fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális műfaj jellemzése (pl. 
Bach kantátái, a kantáták tételei). 

- A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos 
zeneszerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika 
korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző 
formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb művei; a 
szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán keresztül; a 
vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két 
különböző műfajú művének részletes bemutatása. 

ZENEELMÉLET 

 „A” tagozat 

Hangszer főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 
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12.2 A szóbeli vizsga tartalma 

SZOLFÉZS 

 „A” tagozat 

Hangszer főtanszak 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abból kettőt kotta nélkül, és ismerje az 
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 
egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei 
kérdéseket tesz fel. 

(Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 
idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 
hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; 
lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 
moduláció is. 

- A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény 
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek 
közül három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, 
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 
szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 
tesz fel.  

(Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 
 

 „B” tagozat 

- Hangszer főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 
idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól 
a tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket; alterált 
hangokat és hangnemi kitérést, modulációt. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, 
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az 
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 
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- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 
tesz fel.  

- (Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az 
idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 
hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; 
lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 
moduláció is. 

- A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény 
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek 
közül hármat kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, 
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 
szemelvények műfaját, stílusát és formáját. - A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott 
darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, 
formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

- (Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 „A” tagozat 

Hangszer főtanszak 

- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 
tesz fel. 

- (Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

ZENEELMÉLET 

 „A” tagozat 

Hangszer főtanszak 

- Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

- Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

 

12.3  A gyakorlati vizsga tartalma 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve 
kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

 

FURULYA 
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 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnemgyakorló, 
Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész 
nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből 
is (Anon: Greensleeves to a Ground, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-
dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: 
Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi 
magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: 
etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből 
is (Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr 
szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: 
Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 

FUVOLA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-85., 
Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik 
tétele nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási 
darabok nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30 etűd 
1-10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1-4. 
nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

OBOA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Sellner: Etűdök, Snieczkovsky: Etűdök 
I., Hinke: Skálaetűdök, Wiedemann: 45 etűd nehézségi szintjén). 
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- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is (Albinoni: B-dúr concerto III. t., 
Geminiani: e-moll szonáta: I-IV. t., Sosztakovics: Románc nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Wiedemann: 45 etűd, Pietzsch: 
Schule für die Oboe, Braun: 18 caprice). 

- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is, pl. egy barokk mű lassú és gyors 
tétele, vagy egy barokk tétel és egy karakterdarab (Corelli: Barbirolli: F-dúr concerto, 
Händel: Ária és Rondinella, Telemann: c-moll szonáta, Albinoni: B-dúr concerto: II-III. t., 
Cimarosa: Oboaverseny III-IV. t., Head: Gavotte, Presto, Elégikus tánc, Lawson: 
Honeysuckle Reg, Vivaldi: C-dúr oboaverseny - kis C-dúr P.V. 44-F. VII. no. 4/1. t. 
nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

KLARINÉT 

 „A” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-tól, 
Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 
(Dancla: Románc [Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Perényi 
Éva-Perényi Péter: Repertoár 44], Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsikája] 
Barokk és klasszika, Mozart: Románc [Klarinétmuzsika 10.], Weber: Vadászkórus [Kis 
előadási darabok 19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., Kovács Béla: Klarinétozni tanulok 
II.: 15., 69., 84., Balassa György-Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 27., 28., 30., 74, 
nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-tól, 
Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi szintjén). 

- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 
(Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg 
nélkül, (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti: 
Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr klarinétverseny II. tétel, Leopold 
Kozeluch: Esz-dúr Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; kamaraművek: Devienne: 6 
duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György-Berkes Kálmán II.: 31., 
40., 55., Kocsár Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 

SZAXOFON 
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 „A” tagozat 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz 
hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, 
Universal Edition UE 17 770) 50., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14371) 158., 178., 182., 
24 könnyű etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 Studies (J. v. Beekum, Harmónia, 
HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Landler (in Esz). 

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 
kíséretes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL 
19 664), B. Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A. 
Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek - 
Kraszna L. EMB 14 251), Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise 
(Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). 

 
Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 
és egy kamaramű.  
Egy kíséretes vagy szólóművet lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 „B” tagozat 
Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 
altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az 
alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster-Perényi: 
Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 37., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 192., 194., 
201., Szaxofon ABC II. (Perényi, EMB Z 14 299) 99., M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 
20 455) 9., 15., J. v, Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Square Dance (in B), 
Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 8.  

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 
kíséretes előadási darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más 
stílusú művet is választani kell): G. Fr. Händel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 20 834), G. 
Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F. Mendelssohn: Andante (Perényi: 
Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C), 
Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl. Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. 
A. Leduc AL 19 555), E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714). 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 
és egy kamaramű (pl. egy kíséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és 
egy etűd).  
Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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FAGOTT 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök 
kezdőknek op. 8/1. kötet III. fejezet 23. G-dúr, IV. fejezet 1. C-dúr, 2. F-dúr nehézségi 
szintjén). 

- Két-három előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele (Beethoven: 
Kontratánc/G-dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi 
szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök 
kezdőknek op. 8/1. kötet IV. fejezet 2. F-dúr, op. 8/2. kötet 14. F-dúr, 15. d-moll, 
Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat I., 4. nehézségi szintjén). 

- Két-három különböző karakterű darab vagy tétel-pár, az egyik lehet kamaramű tétel (Farkas 
F.: Népdalszonatina I-II. tétel, Telemann: F-dúr szonáta, Wiessendorf: Téma és variációk 
nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

KÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., 
II/42., II/68., II/90. nehézségi szintjén); az egyik etűd helyett lehet kamaramű is (Tarjáni 
Ferenc: Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G. F. Händel: Sándor-ünnep nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Mattheson: Ária, A. J. Varlamov: Orosz népdal, J. A. Hasse: Két 
tánc, G. F. Händel: Bourrée, Mező: Tánc, Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén), 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

- Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. nehézségi 
szintjén). 

- Két etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. nehézségi szintjén; 
az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 

- Egy előadási darab (Beethoven: Románc, Loeillet: Szonáta, Skroup: B-dúr koncert, Frehse: 
Andante, Székely: Szonatina II-III. tétel nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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TROMBITA 

 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., Clodomir: Petits exercices 1-
21., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő tanulmányok, 
egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66-74., Baldassari: 
Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina 
nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./1-65., IV./1-53., Clodomir: Petits 
exercices 1-29., Arban: Trombitaiskola - ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő 
tanulmányok, egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén. 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr concerto III-IV. tétel, Albinoni: 
F-dúr concerto I. tétel, Händel: B-dúr szonáta, Telemann: F-dúr szonáta nehézségi 
szintjén). 

- Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab (Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. 
Concertino nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HARSONA 

 „A” tagozat 

- Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat-felbontással. 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: Harsona-ABC 
16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schubert: 
Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Purcell: Induló 
[26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló nehézségű 
előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 
(pl.: hármashangzat-felbontás, tercmenet, futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Egy etűd (Ujfalusi-Pehl-Perlaki: Harsonaiskola I./136., 137., Ujfalusi-Pehl-Perlaki: 
Harsonaiskola II./217., 300., 352., Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I./4. Poco 
Allegro, 6. Allegro, 12. Allegretto nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 
Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. 
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Pergolesi: Ária [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 
Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TENORKÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. 51-116. nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 
F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. 
Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló 
nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II. [51-116.] Clodomir: Etűdök I-II. 
nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. 
S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. 
B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 
Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

BARITON 

 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála első képlete. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 56-66; Perényi: 347 etűd harsonára 100-115. nehézségi 
szintjén). 

- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből 
F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. 
Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló 
nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

- Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 70-86; Perényi: 347 etűd harsonára 130-137. nehézségi 
szintjén). 
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- Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. 
S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. 
B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 
Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 

TUBA 

 „A” tagozat 

- Egy skála (legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet 172., 
183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (F. Schubert: Bölcsődal [169], H. Purcell: Rigaudon [166] nehézségi 
szintjén).  

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval). 

- Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 kötet 161., 163., 
179., 186. gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (J. Brahms: Bölcsődal - [176] H. Purcell: Rigaudon - [166] nehézségi 
szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

ÜTŐHANGSZEREK 

 
 „A” tagozat 

- Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; Keune: 
Kisdobiskola 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi 
szintjén). 

- Egy kamaramű (Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; 
Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums 
szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz 
nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 14.; 
Keune: Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén). 
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- Egy skála hármashangzat-felbontással. 

- Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; 
Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek - Hét SMS-
tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5., 6. 
nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

GITÁR 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 3., 
4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., 
Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar 
honi virágok 1., 2., Milán: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-
Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: 1V-V kötetből klasszikus 
szerzők darabjai, vagy spanyol és latin-amerikai romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: 
Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX. századi darabok 
Farkas Ferenc, Bartók-Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 
13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 13., 15.; 
F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milán: 6 
Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll 
prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega 
darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals Venezolano 
nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 

- XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-
Mazurka, Prelűdök nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 
 
 

ZONGORA 

 
 „A” tagozat 
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
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- Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis 
prelúdium 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája 
nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 könnyű 
szonáta, Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, Beethoven: 6 
könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet nehézségi 
szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 
álmodozás, Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus 
invenció IV/97 Nottumo, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. A vizsgaanyagot 
kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab: 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis 
prelúdium 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A 
Hob. XVI/12, E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: 
Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén).  

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 
Mikrokozmosz: V/128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. A vizsgaanyagot kotta nélkül 
kell játszani. 

HARMONIKA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök, 54., 59., 67. számú Czerny-etűd nehézségi 
szintjén). 

- Egy barokk mű (egy barokk tánc vagy egy prelúdium - Bartók Karola: Harmonikaátiratok 
[Bach és Händel kisebb zongoraművei] 15., 23., 27. nehézségi szintjén). 

- Egy szonatina-tétel (egy szonatina tétel Bartók Karola-Bogár István Szonatina-album 
harmonikára; Beethoven, Steibelt, Haslinger szonatinája nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab (Bartók Karola: Kis előadási darabok harmonikára [Csajkovszkij: Olasz 
dal, Bogár István: Bolgár tánc, Bartók Karola: Harmonika-album] Schumann: Tüzes lovas 
nehézségi szintjén). 

- Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Dúr és összhangzatos moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc- és 
szextmozgásban; hármashangzat-felbontások. 
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- Egy élénk tempójú jobbkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/65., 71. számú 
Czerny-etüd nehézségi szintjén). 

- Egy élénk tempójú balkezes etűd (Bartók Karola: Harmonikaetűdök/69., 70., 74. számú 
Czerny-etüd nehézségi szintjén). 

- Egy élénk tempójú kétszólamú barokk mű (Régi angol orgonazene - Trevor: John Travers 
Cornet voluntary, Anonimous a-moll voluntary, William Hine Flute piece nehézségi szintjén). 

- Egy többszólamú barokk mű (Bartók Karola: Harmonikaátiratok - Bach és Händel kisebb 
zongoraművei/28., 30., 31. nehézségi szintjén). 

- Egy szonatina vagy egy nehezebb szonatina tétel (Bartók Karola-Bogár István: Szonatina-
album harmonikára; Sugár Rezső, Hajdú Mihály, vagy Bogár István szonatinája, Diabelli, 
Kuhlau szonatinatételei nehézségi szintjén). 

- Egy harmonikadarab kortárs szerzőtől (Bogár István: Hat kis darab, Kis szvit, Csajkin: Kis 
rondó). 

- Egy szabadon választott mű nehézségi szintjén. 

- Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HEGEDŰ 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, 
vagy Mazas: Études speciales op. 36.1/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: 
Menuett és Trió, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. 
tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 

- = A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mázas: Études 
speciales op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi 
szintjén). 

- = Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a 
könnyebbek szintjén). 

- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors) (Boyce: Matelotte, Járdányi: 
Magyar tánc. Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 

- Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll Koncert 
I. tétel Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla: Concert-
solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

GORDONKA 
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 „A” tagozat 

- Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. - Schott/1., 2., 
3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31, op. 131 - PWM/1., 5., 13. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett, 
Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořak: Melódia 
nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

- = a játék mozgékonyságának felmérésére, 

- = kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére,  

- (Dotzauer: Etűdök I-II. - Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. - Schott 967, Lee: 
40 etűd op. 31 és op. 131-ből - PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 - Peters nehézségi 
szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A hattyú, 
vagy barokk szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Marcello: G-
dúr szonáta III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta I-
II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino 
nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
 

13. A művészeti záróvizsga tartalma 

13.1 Az írásbeli vizsga tartalma 

SZOLFÉZS 

 „A” tagozat 
 
Szolfézs főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos 
dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre 
meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán 
nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon 
változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat 
benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az 
idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos 
dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre 
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meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán 
nyolcszor hangozhat el. 

- Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon 
változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat 
benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az 
idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

Szolfézs főtanszak 

- Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és ritmikai 
fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a 
kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor 
hangozhat el. 

- Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami és 
ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 
kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

13.2 A szóbeli vizsga tartalma 

SZOLFÉZS 

 „A” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi 
kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, 
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

(Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

Szolfézs főtanszak 

- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy 
hangnévvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami és fordulatokat, hangnemi 
kitérést, esetleg modulációt. 

- A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemelvény 
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek 
közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, 
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 
szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

(Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

 

SZOLFÉZS 
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 „B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; a 
dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy 
moduláció előfordulhat benne. 

- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 
legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, 
hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. 
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 
énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

(Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

Szolfézs főtanszak 

- Periódusnyi dallam lapról éneklése - rövid átnézés után - szolmizálva vagy hangnévvel; az 
idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne hangnemi 
kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 

- A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 
hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény 
(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) - ezek 
közül három kotta nélkül - saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, 
hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 
szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

(Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 „A” tagozat 
Hangszer, kamarazene főtanszak 

- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést 
tartalmaz. 

- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 
tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.) 
 

ZENEELMÉLET 

 „A” tagozat 
Hangszer, kamarazene főtanszak 
Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 
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- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

-  

13.3 A gyakorlati vizsga tartalma 

 
Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a 
tanult hangszerből kell tenni. 

 

FURULYA 

 „A” tagozat 

- Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: 
Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: 
Fantáziák, Eyck: Dér Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi szintjén). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi mű, 
vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., 
Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. 
van: Der Fluyten Lust-hof I-III.,). 

- Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amelyből 
1 lehet kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), Castrucci, P.: 
Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

FUVOLA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, vagy 
Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, Telemann 
műveinek nehézségi szintjén). 

- Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező Imre, 
Szervánszky Endre műveiből). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

„B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., 
Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik 
darabja nehézségi szintjén). 
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- Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, egy 
barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén). 

- Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

OBOA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Ferling: 48 etűd, Nazarov: 27 etűd 
oboára, Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I-II., Luft: 24 etűd oboára, Kerényi Sándor: 22 etűd 
oboára nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy 

- Egy karakterdarab, vagy 1 kamarazenei mű. 

Javasolt előadási darabok: Donizetti: Szonáta, Telemann: a-moll szonáta, Telemann: g-moll 
szonáta, Vivaldi: d-moll concerto, Vivaldi: a-moll concerto, Marcello: d-moll concerto, Bartók: 
Három csíkmegyei népdal, Gaál: Szonatina, Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I., Nielsen: Románc 
és Humoreszk, Glinka: Ária és Rondo, Cimarosa: c-moll oboaverseny I-II. 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 
A javasolt vizsgaanyag megegyezik az „A” tagozat anyagával, kiegészítve a következőkkel. 
Ferling: 18 gyakorlat, Paessler: 6 capricco, Schumann: 3 románc, Bellini: Concertino, Dubois: 
Középkori ballada, Bozza: Conte pastorale, Haydn: C-dúr oboaverseny, Webber: Concertino, 
Hummel: Bevezetés, Téma és variációk, Ránki: Don Quijote y Dulcinea, Händel: c-moll szonáta, 
Händel: g-moll szonáta, Hindemith: Szonáta. 
 
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

KLARINÉT 

 „A” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök I. 
nehézségi szintjén); 

- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű 
(Wagner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: 
Fantáziadarab op. 43., Bartók: Három csíkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok; 
kamaraművek: Pranzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 2 
klarinétra és zongorára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus etűdök, 
Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén). 
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- Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű (Danzi: 
Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klarinétverseny, 
Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33; kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: 
Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

SZAXOFON 

 „A” tagozat 
A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

- Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 
előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkített szeptim-
felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű az itt felsorolt, ill. a szakközépiskola tantervében 2. 
évfolyamtól szereplő kötetekből; vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges 
egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 49., 66.; 
222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster-Perényi: Szaxofoniskola 
III. (Simonffy 028) 9.; M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15.; J. v. Beekum: 
35 Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 
6402) 13-tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos 
gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20 402) bármely 
azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár. 

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű 
kíséretes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: A. Corelli: Gigue (Muzika 13 672); 
G. Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20 835); G. Fr. Händel: 4. szonáta (A. 
Leduc AL 20 828); J. S. Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr szonáta 
(Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Rondo Op. 63. 
(Perényi: Szax. ABC II/84 EMB 14 299); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 
260 H.L.); A. Chailleux: Andante és Allegro (A. Leduc AL 22 177); E. Bozza: Aria (A. Leduc 
AL 19 714); M. Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17 679); Götz Nándor: 
Koncertetűdök (Fon-Trade); lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy 
kíséretes és egy kamaramű. 
Egy kíséretes vagy szólóművet minden esetben kívülről kell játszani. 
 

 „B” tagozat 
Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 
altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

- Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, 
hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontással, 
minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

- Két különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűd-jellegű egyéb 
mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb 
gyakorlat: Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mechanikus 
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gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 
bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) egy azonos hangnemű lassú-gyors 
gyakorlatpár; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

-  

- Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi színtű 
kíséretes előadási darab, kotta nélkül (ajánlott pl. egy barokk szonáta vagy versenymű 
lassú-gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű): J. S. Bach: 
Szonáta (A. Leduc AL 20 831); G. Fr. Händel: 2. szonáta (A. Leduc AL 20 829); G. Fr. 
Händel: 6. szonáta (A. Leduc AL 20 830); A. Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal 
Edition UE 19 075); R. Schumann: Fantáziadarab (G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: 
Fantaisie brillante (H. Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 
259 H.L.); E. Bozza: Scaramouche (A. Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A. Leduc AL 21 
143); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) bármely darab; lásd még a 
szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 
és egy kamaramű. 
Minden esetben összesen két vizsgadarabot kívülről kell játszani: pl. egy kíséretes előadási 
darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és egy etűd. 

 

FAGOTT 

 „A” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat, 
Weissenborn: 2. kötet etűdjei nehézségi szintjén.). 

- Két-három előadási darab, amelyből lehet egy kamaramű, versenymű vagy szonáta tétel-
pár (Pécsi J.: Dörmögő Dömötör, Vivaldi: d-moll fagottverseny II-III. tétel, Milde: Andante, 
Tarantella nehézségi szintjén; kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 252-oboa, 
fagott, zongora, Telemann: Kánonszonáták, Debussy: A kis néger-fúvósötös-nehézségi 
szintjén.). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú etűd, 
Weissenborn: Fagottiskola II. kötet, Jacobi: Hat középfokú gyakorlat nehézségi szintjén). 

- Egy szonáta, vagy versenymű tétel-pár (Vivaldi: d-moll fagottverseny, Marcello: e-moll 
szonáta, Telemann: f-moll szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy kamaradarab vagy kamaramű (Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, 
Telemann: Kánonszonáták, Vivaldi: G-dúr kettősverseny - oboa-fagott, Farkas F.: Régi 
magyar táncok - fúvósötös nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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KÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy kantiléna transzponálása Esz-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/161., 
II/203. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta 
lassú és gyors tétele kotta nélkül; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; 
(Schubert: Szerenád, Telemann: Allegretto, Mozart: D-dúr kürtverseny, Händel: Ária, 
Skroup: B-dúr koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, 
Székely: Szonatina, Szervánszky: Kis szvit nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Transzponálás Esz-, vagy D-kürtben (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/136., II/187. 
nehézségi szintjén). 

- Egy etűd (Szilágyi-Kökényessy: Kürtiskola II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Mozart-kürtduók, Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar táncok - 
fúvósötös - nehézségi szintjén). 

- Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel (ajánlott előadási 
darabok a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv 8-10. oldalán, valamint Bogár: 
Változó felhők, Zempléni: Rapszódia). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

TROMBITA 

 „A” tagozat 

- Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

- Egy etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és Arban: 
Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (előadási 
darabok: Albinoni: Esz- dúr, g-moll, C-dúr concerto, Barat: Fantázia, Gedicke: Koncertetűd; 
kamaraművek: Borst: Trombitaduók, Mező Imre: Variációk, Clodomir: Six petits duo és Six 
duo faciles, Reschofsky: Trió, Farkas Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel. 

- Két etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök 
II., III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaraművek: 
Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I-II., nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto, Corelli: 
e-moll szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll concerto nehézségi szintjén). 

- Egy más stílusú előadási darab (Bozza: Capricco nehézségi szintjén). 
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- Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

HARSONA 

 „A” tagozat 

- Egy etűd (Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: 14. Andante, 16. Allegretto leggiero, 
17. Allegro moderato, 18. Allegro moderato, 19. Andante, 20. Andante con moto, 27. 
Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato 
nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet 
kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és 
egy lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabokat lásd a hatályos tanterv 46. 
oldalán). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

- Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 „B” tagozat 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Makovecz: 
Válogatott etűdök harsonára I.: 33-35., 37., 38., 44., 46-50.; II.: 3., 4., 9-12., 14-16., 18., 20., 
21., 29., 30., 32., 33., 38-40., 46. gyakorlatok nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 
tantervben). 

- Zenei anyag llapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

TENORKÜRT 

 „A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-
Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet 
kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és 
egy lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: 
Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 
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- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-
Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 
trombita tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

BARITON 

 „A” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

 
Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 
Technikai etűdök 7-16. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270. nehézségi szintjén). 

- Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet 
kamaramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és 
egy lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: 
Szonáták, Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
 

 „B” tagozat 

- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl. 
hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

- Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 
Technikai etűdök 7-22. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270; Bordogni: Vocalises 
nehézségi szintjén). 

- Egy barokk szonáta két tétele (lassú-gyors), és egy más stílusú előadási darab 
zongorakísérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai 
harsona tantervben). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

TUBA 

 „A” tagozat 

- Két etűd (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291., 297. gyakorlatok 
nehézségi szintjén). 

- Két előadási darab (G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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 „B” tagozat 

 Két gyakorlat (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291 297. 
gyakorlatok nehézségi szintjén). 

 Két előadási darab (B. Marcello: Szonáta I. tétel, Hidas F.: Három kis tétel tubára 
nehézségi szintjén). 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

ÜTŐHANGSZEREK 

 „A” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 
16.,18.,35.; Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 6., 
11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén). 

- Egy dallamhangszeres mű (Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, 
Haydn: Magyaros rondo nehézségi szintjén). 

- Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, 
Joplin: Ragtime - Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. Monica: 
Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried Fink: 
Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

- A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és 
dallamhangszeres műveket is szólaltasson meg.  

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével lehetőleg kotta 
nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 20., 
21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: 
Üstdobgyakorlatok: 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit - Marcia nehézségi 
szintjén). 

- Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től). 

- Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú 
és gyors tétele: J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod: Faust/Tánc 
no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, 
Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. 
Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in 
Jazz nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell 
játszani. 

GITÁR 

 „A” tagozat 
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- Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök II. 
kötetből nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. 
nehézségi szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz és 
barokk darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek 
(Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor 
művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: 
Marieta, Rosita nehézségi szintjén). 

- XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden 
op. 29 nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi 
szintjén). 

- Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű 
több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint, 
J. Dowland: Luis Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantszvitek és 
csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; klasszikus 
versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és kortárs szerzők, pl. F. Tárrega 
Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz, 
Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 

 
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 

 „A” tagozat 
 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk 
variáció (nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta 
C K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit G tánctételek). 

- Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. 
Op. 79.; rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, 
Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi 
szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 
Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

- Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-moll 
háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-
dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén). 
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- Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta KV. 
309 nehézségi szintjén). 

- Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etűd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 

- XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban,  Debussy: 
Arabesque E nehézségi szintjén).  

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HARMONIKA 

 „A” tagozat 

- Különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus zenei anyag (Czerny: G-dúr etűd 
74.; G. F. Händel: d-moll courante; Kabalevszkij: Scherzo; Bogár István: Hat kis darab 
nehézségi szintjén). 

- Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 
A gyakoribb standard basszusos harmonika esetén a zeneművészeti szakközépiskolák felvételi 
anyaga az irányadó, mint záróvizsga követelmény. 

 
Kromatikus balkezű képzés esetén a záróvizsga anyaga: 

- Egy reneszánsz blokk Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. sz. magyar tánczenéje c. 
munkájából (Chorea 20, Alia 43, Tantz 52 nehézségi szintjén). 

- Két szonáta vagy toccata D. Scarlatti, Seixas, Carvalho műveiből (D. Scarlatti: a-moll 
szonáta, d-moll szonáta, D-dúr szonáta, Seixas: h-moll toccata, Carvalho: g-moll toccata 
nehézségi szintjén). 

- Három szvit-tétel vagy egy fúga J. S. Bach műveiből (h-moll francia szvitből Allemande, 
Menuet, Gavotte; c-moll fúga nehézségi szintjén). 

- Egy mű a Trevor-kiadású Régi angol orgonazene c. füzetekből, vagy egy Frescobaldi 
Canzona (John James: a-moll voluntary, Anonymous: Cornet voluntary, Starling Goodwin: 
Cornet voluntary nehézségi szintjén). 

- Két harmonikadarab kortárs szerzők műveiből (W. Jacobi: Rondó, H. Brehme: Szvit, Bogár 
István: Toccata és fúga, Szolotarjov: Ferraponti kolostor nehézségi szintjén). 

- Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HEGEDŰ 

 „A” tagozat 
Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy 

versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet 
kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 
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- Háromoktávos hangsortanulmány. 

- Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, 
Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 

- Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-dúr - 
Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, 
Beethoven: F-dúr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

GORDONKA 

 „A” tagozat 
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonátatételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-
moll-szonáta I-II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammartini: 
G-dúr szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén). 

- Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi 
szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

NAGYBŐGŐ 

 „A” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd (Montag L.: 
Nagybőgőiskola III.a kötet 16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI., Fr. 
Simandl: 10 etűd/3. D-dúr, 4. b-moll etűd, E. Storch: 32 etűd/2. Asz-dúr, 7. a-moll etűd 
nehézségi szintjén). 

- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele zongorakísérettel (B. 
Marcello: 6 szonáta/a-moll, e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, F-dúr 
szonáta, illetve Capuzzi: Koncert, W. Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi 
szintjén). 

- Egy előadási darab (Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet/Bach: Air, 
Arioso, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

- Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 „B” tagozat 

- Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó 
etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola III.a kötet 23. oldal 16. etűd, III.b kötet 68. oldal 9. etűd, 
Fr. Simandl: 9 etűd/1., 2. etűd, Fr. Simandl: Koncert-etűd, E. Storch: 32 etűd/8. G-dúr, 13. 
F-dúr etűd, J. Hrábe: Etűdök nehézségi szintjén). 
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- Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 2 tétele (Eccles: g-moll szonáta, 
Corelli: d-moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr, d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: Koncert, W. 
Pichl: Koncert, K. Dittersdorf: E-dúr koncert nehézségi szintjén). 

- Egy előadás darab (Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, 
Miniatűr keringő nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

14. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Fúvós hangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Ütőhangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 

- hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken 
(tremoló, előkék), 

- több verővel való játék dallamhangszeren, 

- különböző hangszer kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 

- előadásmód, 

- árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

- változó tempók önállóan és együttesben, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Pengetős hangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

- hangminőség, 
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- hangszerkezelés, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

- artikulációk és díszítések megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség, 

- technikai felkészültség, 

- jobb- és balkéz-technika, 

- intonáció. 

Billentyűs hangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes test- és kéztartás, 

- hangminőség, billentés, 

- pedálhasználat, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

Vonós hangszerek 

- megfelelés az előírt követelményeknek, 

- technikai felkészültség, 

- helyes testtartás, hangszertartás, 

- hangképzés, 

- intonáció, 

- a vibrato helyes alkalmazása, 

- hangszerkezelés, 

- artikulációk és díszítések alkalmazása, 

- helyes ritmus és tempó, 

- előadásmód, 

- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

- memória, 

- alkalmazkodóképesség, 

- állóképesség. 

14.1 Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
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Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 
fogalmazásmód, helyesírás; 

- fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló 
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, 
objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

- dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

14.2 A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

- általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete), 

- zenetörténeti tájékozottság, 

- stílusismeret, 

- formai ismeretek, 

- tájékozódás a zenei műfajok között. 

A MODERN TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

15. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz-technika 35-40 perc 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 
melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Jazz-technika 

Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 

- - fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 

- - mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban, 

- - törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból, 

- - alulról indított testhullámok - body roll, 

- - fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben, 

- - release - contraction használata, törzsfordításban, 

- - karnyújtások törzsdöntésben, contraction - release végzésével. 

- Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok - Giordano tréning 

- - homorítás - contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 

- - ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással, 

- - törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 
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- - törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 

Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 

A vizsga értékelése 

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

- - a bemutatott tananyag pontos ismerete, 

- - a gyakorlatok technikai biztonsága, 

- - a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 

- - a kontrakció és a release tudatos használata. 

16. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Tánctörténet 10 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

- - Graham-technika, vagy 

- - Limón-technika, vagy 

- - Kontakt-technika, vagy 

- - Modern jazz-technika 35-40 perc 

A vizsga tartalma 

A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- - a köznapi és művészi mozgás, 

- - a tánc és a társművészetek, 

- - a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

- - a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

- - a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 

- - a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- - romantikus balettek, 

- - klasszikus balettek, 

- - modern tánc, 

- - folklórizmus, 

- - jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

- - az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

A gyakorlati vizsga tartalma 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 
melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 
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A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan: 

Graham-technika 

Talajon végzett gyakorlatok 
- bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző 
testhelyzetekben. Álló középgyakorlatok 
- brushes, weight shift, suspension - testsúlyáthelyezések, plié, contraction - release 
alkalmazásával. 
Diagonális - haladó gyakorlatok 
- walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip - ugrások haladva. 
A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása. 

Limón-technika 

Talajgyakorlatok fekvő helyzetben 
- a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző fázisainak 
összekötése folyamatos mozgással. 
Talajgyakorlatok ülő helyzetben 
- a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a gerinc 
szakaszainak mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció 
használata zuhanásokkal. 
Álló középgyakorlatok 
- átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié - relevével, lendülések, 
suspension és oppozició kiemelése. 
Diagonális - haladó gyakorlatok: 
- folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra történő 
átugrások alkalmazásával. 

Modern jazz-technika 

Bázisgyakorlatok 
- paralel - en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, plié, 
batement tendu, kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté, 
fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll izoláció, 
frappé, adagio, grand battement jeté. 
Középgyakorlatok 
- rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand battement jeté. 
Kis allegrok 
- sauté paralel - en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne. 
Diagonálban haladó gyakorlatok 
- földhasználattal és ugrásokkal kombinálva. 
Rövid kombináció a tanult anyagból. 

Kontakt-technika 

Alaptechnika 
- egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban 
- gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a földre, 
- ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával. 
Test tudatossági gyakorlatok 
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- partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba. 
Térben haladó gyakorlatok 
- ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával. 

A vizsga értékelése 

Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tanult tananyag pontos bemutatása, 

- a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága. 

Graham-technikában: 

- a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága, 

- a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása. 

Limón-technikában: 

- harmonikus, koordinált bemutatás, 

- a stílusnak megfelelő előadásmód, 

- a technika dinamikai változásainak bemutatása. 

Jazz-technikában: 

- harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód, 

- a zene és a tánc összhangjának megteremtése. 

Kontakt-technikában: 

- gördülékeny, puha izomtónus, 

- helyes földhasználat, 

KORTÁRS TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

17. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Kortárs tánc 1. 35-40 perc 

2. A vizsga tartalma 
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A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 
melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Kortárs tánc 1. 
Gerincmozgató fekvő gyakorlatok 
- szimmetrikus mozgások, a gerinc szakaszainak izolált mozgatása a természetes S görbülettel 
harmonizálva és ellentétesen, 
- gerincmozgatás és a légzés összehangolásának gyakorlatai. 
Testpozíciók bejáratása 
- alapvető testpozíciók - emelkedő nehézségű sorrendben történő gyakorlatai fekve, 
szimmetrikus-aszimmetrikus lépések felhasználása, térdhajlítás, térdelés, demi és grand plié, 
paralel állás, relevé alkalmazásával. 
Törzsgyakorlatok 
- vezetett, ejtett, és közepes lendületű mozgások, döntés, hajlítás, nyújtott-hajlított lábon, 
talpon, féltalpon. 
Lábbal végzett gyakorlatok 
- tendu, jeté, frappé, rond de jambe típusú mozgások használata, láb- és törzsmunka egyidejű 
alkalmazása. 
Adagio 
- balance, irányok használatával. 
Ugrásgyakorlatok 
- ugrások irányokban, diagonálban, jeté, assemblé, sissonne típusú ugrások alkalmazása, 
lábról más testrészre és más testrészről lábra, haladó - nem haladó ugrások kombinálása. 
Forgásgyakorlatok 
- 1/4, 1/2, 3/4, és egész fordulatok, forgások feltámasztási pontok szerint, 
- forgások irányok szerint meghatározva, a tanult forgások kombinálása. 

3. A vizsga értékelése 

Kortárs tánc 1. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 
- a tananyag pontos ismerete, 
- a testtudat megfelelő elsajátítása, 
- a gyakorlatsorok stílusos bemutatása, 
- technikai biztonság. 

18. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga részei: A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Tánctörténet 10 perc 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
Kortárs tánc 2. 35-40 perc 
 
A vizsga tartalma 
 A szóbeli vizsga tartalma: 
Tánctörténet 
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- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai, 

- a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor), 

- a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk), 

- a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek repertoárjának jellemző stílusjegyei, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

A gyakorlati vizsga tartalma: 
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 
melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Kortárs tánc 2. 
Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok 
- felgördülések, a gerinc szakaszos mozdítása, a lábak terhelés nélküli mozgatása, oldalt és 
hason fekvő helyzetek, spirális elfordulások, izolációk. 
Testpozíciókat bejáró gyakorlatok 
Gerinc-szakaszokat megmozgató gyakorlatok 
Lábízületeket bejárató gyakorlatok, álló helyzetben 
- paralelek, en dehors, váltott dinamikával, ritmikával. 
Gerinc és lábmozgásokat kombináló gyakorlatok álló helyzetben 
- balance helyzetek beiktatása, fordulatok alkalmazása. 
Adagio 
- off balance helyzetek, fordulatokkal. 
Forgások 
- helyben és kilépéssel. 
Ugrások 
- helyben és haladással. 
Diagonál gyakorlatok kombinációs formában. 
 

A vizsga értékelése 

Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
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Kortárs tánc 2. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

a tananyag pontos ismerete, 
a gyakorlatok stílusos bemutatása, 
a gerinc, a lábmozgás lehetőségeinek ismerete, testtudat, 
a személyiség és kapcsolatteremtés lehetőségeinek használata. 

NÉPTÁNC TANSZAK 

19. A néptánc tanszak művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga részei 
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 
Folklórismeret írásbeli: 30 perc, szóbeli: 5 perc 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
Népi játék, néptánc 

- előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia 
részletének előadása: csoportosan 5-10 perc 

- improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), egyénenként, illetve párban, összesen: 4 
perc 

A vizsga tartalma 

Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 
témakörökből áll. 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 
feladatokat tartalmaz. 
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 

Folklórismeret: 

- Jeles napok, 

- Munkavégző ünnepek, 

- Az emberélet fordulói. 

A gyakorlati vizsga tartalma 

Koreográfia: 
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított 
folyamat) csoportos bemutatása. 
 
Improvizáció: 
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A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból 
a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), illetve 
egyénenként párban. 
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne legyen ugyanabból a 
dialektusból. 
 
A vizsga értékelése 
 Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
Írásbeli vizsga: 
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 
Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, 
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
Szóbeli vizsga 

- A szokás elhelyezése az évkörben, 

- A szokástartalom ismerete (magyarázata), 

- Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

- A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 

3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai. 

- a koreográfia ismerete, 

- a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 

20. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: Tánctörténet 5-10 perc 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: Néptánc improvizáció 8-10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

- a köznapi és művészi mozgás, 

- a tánc és a társművészetek, 

- a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: a tánc és a 
vallások, rítusok (őskor, ókor) a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, 
középkor, reneszánsz, barokk), a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

- romantikus balettek, 

- klasszikus balettek, 

- modern tánc, 
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- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 
jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik. 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

Improvizáció: 
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. A 
tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 
szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon 
meghatározott táncrendet. 
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 
felállást, a jellegzetes viseleteket. 
 

A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 
Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, 
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 

A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 

 

 

Dunabogdány, 2010. május 27. 


