
OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK TÉMAKÖREI 

ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 

10. évfolyam  

I. félév 

Tankönyv: Lukin László – Ugrin Gábor: Ének-zene 9-10. 

I. Magyar népzene  

Tankönyv: 27-61. oldal 

1. Új stílusú népdalok (27-38. o.) 

2.Népballadál (39-47. o.) 

3. Jeles napok (48-61. o.) 

Népdalok, népballadák éneklése, elemzése példákon keresztül. 

(téma, ritmika, pódia, metrika, dallamvonal, szerkezet, hangkészlet, hangsor, kadencia, előadásmód) 

Három népdal éneklése emlékezetből vagy kottából az alábbiak közül választva:  

Most jöttem Gyuláról…, Szép a gyöngyvirág egy csokorba…, A bolhási kertek alatt…, A bárnai 

kertek alatt…, Kormos Pistát Simontornyán megfogták…, A mi házunk fölött…, Este, este… , A 

nagy bécsi kaszárnyára…, Ha felülök…, Amott legel…, Kádár Kata balladája, Kőműves Kelemen 

balladája, A Vidrócki híres nyája, Rákóczi kocsmába…, Csordapásztorok…, Sok Zsuzsánna 

napokat 

 

II. Zenetörténet 

Tankönyv: 108-136. oldal 

1. A barokk zene 

A kor jellemzői, stílusjegyei, történelmi, társadalmi háttere, társművészete. 

Zenei műfajok, zeneszerzők 

opera, oratórium, passió, kantáta, concerto, szvit, J.S.Bach, G.F. Händel 

1 zenei részlet éneklése emlékezetből vagy kottából, választás szerint: 

1. Purcell: Sárga levél 

2. Vivaldi: Tavasz I. tétel - szolmizálva 

3. Bach: Már nyugosznak a völgyek… 

4. Bach: Parasztkantáta  - részlet: Üdv rád és házad népére 

5. Händel: Csordul a könnyem… 

 

III. Zeneelmélet 

Szolmizációs hangok, ABC-s hangok, módosító jelek, hangközök, szekvencia,  

dúr és moll hangsor, hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, kottázás. 



IV. Zenehallgatás 

A barokk kor jellemző műveinek felismerése hallás után. 

1. H. Purcell: Dido és Aeneas (Dido búcsúja) 

 https://www.youtube.com/watch?v=uGQq3HcOB0Y 

 

2. A. Vivaldi: A négy évszak (Tavasz I. tétel, Tél - II. tétel) 

https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo 

https://www.youtube.com/watch?v=dggfA9Vo64U 

 

3. J. S. Bach: h-moll szvit (Rondeau, Badinerie) 

 https://www.youtube.com/watch?v=BoTY5LXB5ps 

https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7gULA 

 

4. J. S. Bach: d-moll toccata és fúga 

https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA 

 

5. G. F. Händel: Messiás (Halleluja kórus) 

 https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c 

 

II. félév 

I. Zenetörténet 

Tankönyv: 133-176. oldal 

2. A XVII-XVIII. század magyar műzenéje 

3. A bécsi klasszika 

4. A XVIII. század magyar műzenéje 

Zenetörténeti korszak általános jellemzése, nagy zeneszerzők művein keresztül. (stílusjegyek, 

műfajok, formák, jellemző előadó együttesek) 

Pl.: periódus, szonátaforma, szonáta, vonósnégyes, szimfónia, versenymű, opera, Esterházy Pál, 

Haydn, Mozart, Beethoven, Lavotta János, Rózsavölgyi Márk 

1 zenei részlet éneklése emlékezetből vagy kottából az alábbiak közül választva 

1. Mozart: Figaro áriája (153. oldal) 

2. Haydn: Falusi jókedv (156. oldal) 

3. Beethoven: A mormotás fiú dala (168. oldal) 

4. Beethoven: Örömóda (172. oldal) 

II. Zeneelmélet 

Szolmizációs hangok, ABC-s hangok, módosító jelek, hangközök, kürtmenet, dúr és moll hangsor, 

hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, hangzatok, kottázás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGQq3HcOB0Y
https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo
https://www.youtube.com/watch?v=dggfA9Vo64U
https://www.youtube.com/watch?v=BoTY5LXB5ps
https://www.youtube.com/watch?v=4ufehp7gULA
https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c


III. Zenehallgatás 

A fent felsorolt zenetörténeti korszakok jellemző műveinek felismerése hallás után. 

1. Esterházy: Harmonia Caelestis: Jesu dulcedo  

https://www.youtube.com/watch?v=qRK4nI3dX_8 

 

2. Haydn: Császár vonósnégyes II. tétel 

https://www.youtube.com/watch?v=mBmCcSz6HWw 

 

3. Beethoven: V. Sors szimfónia 

https://www.youtube.com/watch?v=OgyB12J6xk8 

 

4. Mozart: Törökinduló 

https://www.youtube.com/watch?v=aeEmGvm7kDk 

 

5. Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel 

https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE 

 

 

 

Értékelés: 

A vizsgák két részből állnak, egy írásbeli és egy szóbeli-gyakorlati vizsgarészből. 

Az írásbeli feladatlap megoldására 45 perc áll rendelkezésre, amely tartalmazza a zenefelismerést. 

Elérhető maximum pontszám 25 pont. A szóbeli-gyakorlati felelet maximuma 25 pont. 

Szóbeli – gyakorlati feladat elérhető maximális pontszám 

3 választott népdal éneklése 10 pont 

1 választott népdal elemzése 5 pont 

1 választott műdal éneklése 10 pont 

 

Összesen szerezhető 50 pont 

0 % - 34 % → elégtelen (1)   0-17 pont  

35 % - 54 % → elégséges (2) 18-27 pont 

55 % - 69 % → közepes (3) 28-34 pont 

70 % - 84 % → jó (4)  35-42 pont 

85 % - 100 % → jeles (5) 43-50 pont 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRK4nI3dX_8
https://www.youtube.com/watch?v=mBmCcSz6HWw
https://www.youtube.com/watch?v=OgyB12J6xk8
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