
OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK TÉMAKÖREI 

ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 

9. évfolyam  

I. félév 

 

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

I. Magyar népzene 

Tankönyv: 11-26. oldal 

1. Zenei nyelvjárások 

2. Népzenegyűjtés 

3. Régi örökség – régi stílusú népdalok 

Ereszkedő ötfokú dallamok, zsoltár típusú dallamok és sirató népdalok éneklése, elemzése példákon 

keresztül. 

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

Három népdal éneklése emlékezetből vagy kottából az alábbiak közül:  

Röpülj páva…, Megrakják a tüzet…, Megkötöm lovamat…, Béreslegény…, Hej, rozmaring, rozmaring…, 

Szivárvány havasán…, Körösfői kertek alatt…, Katona vagyok én… 

 

II. Zenetörténet 

Tankönyv: 72- 80. oldal 

1. Középkor zenéje 

A kor jellemzői, stílusjegyei, a hangjegyírás, gregorián és a trubadúrdallamok. A többszólamúság 

kezdetei, formái. 

1 zenei részlet éneklése emlékezetből vagy kottából, választás szerint: 

1.Dies irae – gregorián szekvencia 

2. Ut queant laxis – gregorián himnusz 

3. Moniot D ’Arras:  Nyári ének – trubadúrdallam 

4. Fornsete: Nyár kánon 

5. Ófrancia kánon 

III. Zeneelmélet 

Szolmizációs hangok, ABC-s hangok, módosító jelek, hangközök, kottázás. 

 

 



IV. Zenehallgatás 

Népi hangszerek és a középkor jellemző műveinek felismerése hallás után. 

1. citera, cimbalom, duda, tekerőlant 

https://www.youtube.com/watch?v=q8wIFTddpKM 

https://www.youtube.com/watch?v=I-fC9yxJm_E 

https://www.youtube.com/watch?v=2MulJbvVrVw 

https://www.youtube.com/watch?v=GT3DWHbl8zo 

 

2. Dies irae – gregorián dallam 

https://www.youtube.com/watch?v=dsn9LWh230k 

 

3. Moniot D ’Arras:  Nyári ének – trubadúrdallam 

https://www.youtube.com/watch?v=00cPQMc7oC0 

 

4. Ifj. Somorjai József: Trubadúrmollban 

https://www.youtube.com/watch?v=0VfdubWVvxk 

 

5. Fornsete: Nyár kánon 

https://www.youtube.com/watch?v=yT7WnSRQCjA 

 

 

II. félév 

I. Zenetörténet 

Tankönyv: 81-106. oldal 

2. Reneszánsz zene  

3. A XI.-XVI. század magyar műzenéje 

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

műfajok, formák, jellemző előadó együttesek) 

Mise, motetta, madrigál, chanson, Palestrina, Lassus 

1 zenei részlet éneklése emlékezetből vagy kottából 

1. Rabló jő – L ’homme armé francia chanson(85. oldal) 

2. Josquin Des Pres: Ave vera virginitas – felső szólam (87. oldal) 

3. Lassus: Zsoldos szerenád – felső szólam (93. oldal) 

4. Ómagyar Mária-siralom (98. oldal) 

5. Tinódi Lantos Sebestyén: Egervár viadaljáról való ének (101. oldal) 

6. Ungaresca (105. oldal) 

II. Zeneelmélet 

Szolmizációs hangok, ABC-s hangok, módosító jelek, hangközök, hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, 

kottázás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8wIFTddpKM
https://www.youtube.com/watch?v=I-fC9yxJm_E
https://www.youtube.com/watch?v=2MulJbvVrVw
https://www.youtube.com/watch?v=GT3DWHbl8zo
https://www.youtube.com/watch?v=dsn9LWh230k
https://www.youtube.com/watch?v=00cPQMc7oC0
https://www.youtube.com/watch?v=0VfdubWVvxk
https://www.youtube.com/watch?v=yT7WnSRQCjA


III. Zenehallgatás 

A fent felsorolt zenetörténeti korszakok jellemző műveinek felismerése hallás után. 

1. Josquin Des Pres: Ave vera virginitas  

https://www.youtube.com/watch?v=h0_5gmeoP_4&list=RDh0_5gmeoP_4&start_radio=

1&t=4 

 

2. Lassus: Visszhang 

https://www.youtube.com/watch?v=RmwMbG0PnGI&list=PLdOoq7Ozwf-

aQHXx_8DlgR6O_RcsDFDMv 

 

3. Ómagyar Mária-siralom  

https://www.youtube.com/watch?v=IHaLwcbzyr4 

 

4. Bakfark Bálint: Fantázia lantra 

https://www.youtube.com/watch?v=yA08_ALF5_E 

 

 5.    Magyar táncok a XVI. századból  

 https://www.youtube.com/watch?v=lyv30RkUa0o&list=PLZzhM5gYWQPx030uLxSSO9mXPcj

oeajtu 

 

 

 

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=h0_5gmeoP_4&list=RDh0_5gmeoP_4&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=h0_5gmeoP_4&list=RDh0_5gmeoP_4&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=RmwMbG0PnGI&list=PLdOoq7Ozwf-aQHXx_8DlgR6O_RcsDFDMv
https://www.youtube.com/watch?v=RmwMbG0PnGI&list=PLdOoq7Ozwf-aQHXx_8DlgR6O_RcsDFDMv
https://www.youtube.com/watch?v=IHaLwcbzyr4
https://www.youtube.com/watch?v=yA08_ALF5_E
https://www.youtube.com/watch?v=lyv30RkUa0o&list=PLZzhM5gYWQPx030uLxSSO9mXPcjoeajtu
https://www.youtube.com/watch?v=lyv30RkUa0o&list=PLZzhM5gYWQPx030uLxSSO9mXPcjoeajtu

