
 
 

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 2217 Gomba, Iskola u. 2. 

/ Fax: 29/433-261 

E-mail: iskola@gomba.hu 

 

 

OM azonosító: 200482 

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

3. sz. melléklete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 
 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

I. Rész 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

közoktatásról szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, 

hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és 

fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a 

művészi kifejezőkészségeket alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A 

művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek 

megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában. 

2. A közoktatásról szóló törvény 8/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú 

művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv a 

művelődési és közoktatási miniszter által - művészeti áganként - kiadott alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára épül. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon 

továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat minden 

tanuló. A követelmény és a tantervi program szakít a központi tantervi szabályozás formájával, 

ehelyett alap a helyi tantervek, a tantárgyi programok kidolgozásához. 

3. A követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységesítést szolgáló 

közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai 

törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. 

Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és 

kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez 

megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és óraterve az egységes 

követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez - átlagos feltételek mellett - a 

jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és 

követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és a helyi tantervek 

kidolgozását, ezeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeként kezeli. 

Irányelvek 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és 

iparművészet, valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára 

biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik 

kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi 

programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális művészeti készségek és 

ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A 

követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás 



 
 

valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan 

érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat, 

amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti 

átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú 

művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat és tantervüket, melyet a helyi igények és 

célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a 

különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és 

bábművészeti műveltség megalapozásához. A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és 

kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az 

ismeretgazdagítást, a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori 

fejlődési jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a 

művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, a 

művészetpedagógiai és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti 

nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára épül. 

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

1. A művészeti tevékenység mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás 

specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi 

élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes 

tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és 

irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, 

táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben 

ötvöződnek. 

2. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, 

hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

3. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, 

az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az 

emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes 

szereplés összetevői. 

4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

5. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze 

identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse 

a közösséghez való kötődést. 

 

 

 

 

 



 
 

Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése 

1. E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes 

szakaszok végére tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam befejezésére 

írják elő a tanulóktól elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a tanulók tudásának 

elmélyüléséhez, az egyéni fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb tanulási tempó 

figyelembevételéhez. 

2. A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 

rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a hangsúlyt. 

Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, 

készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését 

kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően 

határozza meg a követelményszinteket. 

3. A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben azonosan 

érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat és feltételeket, 

amelyeket minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

4. A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (alapfok, továbbképző) a 

tanulók elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg. 

5. A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi 

tantervekben olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek megalapozzák az 

általános és részletes követelmények megvalósítását. 

 

Értékelés 
 

Az értékelés rendszere: 

Érdemjegyekkel való osztályzás havonta, illetve félévkor és év végén az alábbi fokozatok szerint 

történik minden tárgyból: 

 

5 jeles: 

A tanterv követelményeit kifogástalanul elsajátította, a tananyagot ismeri és képes a gyakorlatban 

alkalmazni. Iskolai és otthoni feladatait meg tudja önállóan oldani. 

 

4 jó: 

A tanterv követelményeit megbízhatóan, kevés hibával teljesíti. Apró bizonytalanságok 

előfordulnak, de a tananyag alapjait jól alkalmazza. 

 

3 közepes: 

A tanterv követelményeit pontatlanul, néhány hibával sajátította el, de az alapvető anyagot 

elfogadható eredménnyel alkalmazza. Bizonytalanságait a tanár segítségével le tudja küzdeni. 

 

2 elégséges: 

A tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz eleget, de a minimális ismeretekkel 

rendelkezik. A tanár segítségével sem tudja igazán leküzdeni a nehézségeket. Munkája folyamatos 

ellenőrzésre szorul. 

 



 
 

1 elégtelen: 

A tantervi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni. Év végi értékelésnél a zeneiskolai 

tanulmányok folytatását nem javasoljuk. 

 

Az értékelés célja: 

- Visszajelzés a szülő, a tanuló és a tanár részére. 

- A tanulás hatékonyságának ellenőrzése. 

- A teljesítmény alapján a további munka irányának meghatározása. 

- A tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményeihez. 

 

A tanuló szorgalmának értékelése: 

 

5 példás: 

Munkája megbízható, pontos, igényes, teljesítménye kiegyensúlyozott, hozzáállása nyitott, 

érdeklődő. 

 

4 jó: 

Munkája figyelmes, többnyire önálló, kötelességeit elvégzi, de időnként ösztönzésre szorul. 

 

3 változó: 

Felkészülése rendszertelen, munkája gyakran felületes. 

 

2 hanyag: 

Munkája megbízhatatlan, pontatlan, felkészültsége állandóan felületes. 

 

A beszámoló formái: 

 

Félévi beszámoló: a hangszeres növendékek tanszaki hangversenyeken szerepelnek, munkájukat 

a főtárgy tanár értékeli a havi osztályzatok, illetve a hangverseny eredménye alapján. 

 

Év végi beszámoló (főtárgyból): a növendékek vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról  

a tantervben előírt beszámoló anyag alapján. Az osztályzatok az éves munka és a vizsgán nyújtott 

teljesítmény függvényében – a vizsgaelnök jóváhagyásával – a főtárgy tanár állapítja meg. 

 

Évközi beszámoló: 

A szaktanár az átadott ismereteket számon kérheti írásbeli, szóbeli, gyakorlati módon. A szaktanár 

tájékoztatja a tanulót a beszámoltatás eredményéről. Otthoni írásbeli, szóbeli feladatok 

mennyiségét a szaktanár a tanuló képességeihez igazítja. A szaktanár a feladatok meghatározásánál 

figyelembe veszi a tanuló közismereti iskolai feladatait is. 

 

 

  



 
 

II. Rész 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 KLASSZIKUS ZENE 

I. Fejezet 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve 

alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság 

- alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 

megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti 

meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene 

alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, 

szaxofon, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika, hegedű, brácsa, 

gordonka, nagybőgő. 

Vokális tanszak: magánének 

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus 

Egyéb tanszak: kamarazene 

„A” tagozaton 

- 2+6+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, harmonika, 

hegedű, gordonka) 

- 2+4+4 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, csembaló, nagybőgő) 

- 2+4+2 évfolyam (szaxofon) 



 
 

-  (2+4)+4+4 évfolyam (orgona) 

-  (2+4)+2+4 évfolyam (brácsa) 

- 1+6 évfolyam (magánének) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az orgona és brácsa tanszakon a zárójelbe tett 

számjegyek az előképző és a hangszeres előtanulmányokat jelölik. 

„B” tagozaton 

- 5+4 évfolyam (furulya, fuvola, trombita, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, harmonika, 

hegedű, gordonka) 

- 3+4 évfolyam (oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba, orgona, csembaló, nagybőgő) 

- 3+2 évfolyam (szaxofon) 

- 1+4 évfolyam (brácsa) 

- 5 évfolyam (magánének) 

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második évfolyamától 

javasolt irányítani. Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam számainak, a második 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

Elmélet és egyéb főtanszakok 

„A” tagozaton 

- 4+4 évfolyam (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 

- 4 évfolyam (kamarazene) 

„B” tagozaton 

- 3+4 évfolyam (szolfézs) 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik, 

a kamarazene főtanszak számjegye a továbbképző évfolyamszámát jelöli. „B” tagozatra a tanulót 

a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok második évfolyamától javasolt irányítani. 

Óraterv 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző  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 tárgy  2  2  2  2  2  2             

 Kötelezően 

választható tárgy 

             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 

Az adott tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni. 

Főtárgy: 

- hangszeres és magánének tanszakok (egyéni) 

- elméleti és kamarazenei tanszakok (csoportos) 

Kötelező tárgy: 



 
 

- szolfézs 

- zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően) 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer kamarazene 

tanszakon) 

Kötelezően választható tárgy: 

- elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

- gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, zongora, 

második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak 

tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket 

tartalmazó helyi tanterv készíthető. 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve hárfa, gitár, csembaló, zongora, orgona, 

harmonika) és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egyheti időtartamra értendő. 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 

- 2-3. évfolyamon 10 perc 

- 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

- 1-2. évfolyamon 10 perc 

- 3-4. évfolyamon 15 perc 

- 5. évfolyamtól 20 perc 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5-10. évfolyamig 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 



 
 

„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

- hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

Hangszeres tanszakon 

„A” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyamig 5 perc 

- 2. évfolyam 10 perc 

- 3. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

- 1. évfolyam 10 perc 

- 2. évfolyam 15 perc 

- 3. évfolyamtól 20 perc 

Magánének tanszakon 

„A” tagozaton minimum 20 perc 

„B” tagozaton minimum 30 perc 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy „A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

- gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 



 
 

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe 

is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

A zenei műveltség megalapozása és 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 készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 

kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

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

A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a 

zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való 

ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

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

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való 

előkészítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és - lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási intézményekkel. 

II. Fejezet 

FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

1. HANGSZERES TANSZAKOK 

FURULYA 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 



 
 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb 

körét; 

- hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit, 

- a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetíciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

- hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 

Fordítson figyelmet 

- az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett darabjainak 

tananyagba kerülésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a tanuló az előképző 

vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait. 

A tanuló ebben az esetben is: 

- tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

- rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 

A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az 

alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a 

hangszerrel: 

- legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

- rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 



 
 

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

A tanuló 

- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig - in F, 

- tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek 

között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

- ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

- ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

- ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim 

négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes kihasználásával 

(esetleg a fisz3 kihagyható), 

- két etűd vagy egy variációsorozat, 

- legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak 

megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F, 

- alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott zenei 

anyagnak megfelelően), 

- ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

- legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 



 
 

- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző 

műfajokban betöltött szerepéről, 

- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei 

kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

- legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási 

darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák 

önálló javítására, 

- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról 

olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

- hangszere történetét és irodalmát, 

- f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 

- a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 

- az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

- a hangszer avantgarde irányzatait. 

Legyen képes 

- a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

- megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- vibrato-mentes hang képzésére, 

- segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

- értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

- fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

- saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

- tisztán intonálni, 

- pontos ritmusban játszani, 

- dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 

FUVOLA 

A fuvolatanítás szakirányú feladatai: 

- a helyes légzés kialakítása, 

- a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 

- a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

- a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

- a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

- a belső hallás fejlesztése, 



 
 

- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

- rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a fuvola történetét, 

- a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

- a hangszer irodalmát, 

- a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Tudatosítsa 

- a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

- a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

- a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

- a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

- a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

- a kottahű játék - mint legfontosabb alapelv - pontos betartását. 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

- hangszeres technikáját, 

- improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

- lapról játszási készségét. 

Ösztönözze a tanulót 

- a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

- a hangszer teljes hangterjedelmét, 

- a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

- a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

- a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig, 

- a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés stb.) írásmódját és 

ritmusát, 

- a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk), 

- a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

- a jelentősebb fúvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

- a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

- a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

- a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

- az önálló hangolásra, 

- a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

- a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 



 
 

- a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

- egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

- dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és 

dominánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is, 

- szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

- készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

- nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os 

etűdsorozata), 

- egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

- hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: Szonatina 

stb.). 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

- a tiszta intonációra, 

- a hangszerét könnyedén kezelni, 

- a levegő tudatos beosztására, 

- hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

- a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

- a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

- a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

- a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

- az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

- a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás, skálamenetek stb.) 

rögtönzésére, 

- egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 

- képzelőerővel, 

- biztos zenei memóriával, 

- koncentrálóképességgel, 

- olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

- olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

- a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

- a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 



 
 

- a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

- a modem zenei effektusokat, 

- az újabb légzéstechnikákat, 

- a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

- korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

- biztos hangindításra és -befejezésre, 

- nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 nagy 

etűd vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 

- nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

Rendelkezzék 

- olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei ismerettel, amelynek 

birtokában zenei pályára is irányítható - közép-, esetleg felsőfokra is. 

KLARINÉT 

A klarinéttanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük történetét, akusztikai 

sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, a 

klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket (szaxofon, tárogató). 

Alakítson ki 

- megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot, 

- differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

- megfelelő tempójú repetíciót, 

- laza, egyenletes ujjtechnikát, 

- pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

- könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

- tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az intonáció megtartásával, 

- hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 



 
 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

- e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására, 

- tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni, 

- alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait, 

- ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

- törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

- rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

- tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével, 

- legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalókkal, 

- ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket önállóan, 

- tudjon folyékonyan kottát olvasni, 

- ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és 

karakterjelzéseket, dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(dinamika, agogika, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

- rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes tételtípusok 

jellegzetességeit, 

- ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

- a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására. 

Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-, dominánsszeptim- és 

szűkített szeptim-felbontásokkal, 

- Jeanjean: Etűdök I/2. 

- egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú, 

- az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele: 

- Leopold Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

- Tuček: B-dúr klarinétverseny 

- Rössler-Rosetti: Klarinétverseny 

- egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stílusú. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

- legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 

- tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, színes, telt, kifejező 

hangot játszani, 

- alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző módjait (ízlésének és a játszott 

zenei anyagnak megfelelően), 



 
 

- ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

- legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 

- rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

- legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, irodalmáról, a 

különböző műfajokban betöltött szerepéről, 

- rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és 

karakterjelzésekre stb. vonatkozóan, 

- legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, zenei 

műszavak lefordítására, fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.), 

- legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei 

kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

- a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

- legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási 

darabok, kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására, a hibák önálló javítására, 

- rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról 

olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

- legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására, 

- tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 

- hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és négyeshangzat-

felbontásokkal, hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát, 

- kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő intonáció mellett. 

Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósítani a hangszerén. 

Tudjon 

- kielégítően transzponálni „A” klarinétra, 

- jól lapról olvasni. 

Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 

GITÁR 

A gitártanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

- a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

- a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 

- a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

- differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

- laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát, 

- a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 



 
 

Tanítsa meg 

- a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

- a legato játékot, 

- a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 

- a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando, 

arpeggio, törtakkordok), 

- a tompítás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat különböző figurációkkal, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép gitárhangszín 

elsajátítására. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a precíz hangszerhangolásra, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 

darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg. 

Ismerje 

- a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

- a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

- a kis és nagy barré-t, 

- a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

- a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

- az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

- a törtakkord megszólaltatását, 

- a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

- dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

- harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

- egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, Robert 

de Visée). 



 
 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei 

alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós pengetéssel 

is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

- 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

- 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

- XX. századi művek (pl. Bartók - Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel 

- a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

- a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, dobolás), 

- a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

- a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb 

előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

- a darabok hibátlan megszólaltatására, 

- a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

- a vibrato alkalmazására, 

- a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

- a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 

- értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

- kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismeretekkel. 

ZONGORA 

A zongoratanítás szakirányú feladatai 



 
 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika, 

pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

- a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

Alakítson ki 

- a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

- megfelelő kéztartást, 

- független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

- rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

- az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá- 

és fölétevését), 

- differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

- tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

- tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, 

tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) 

a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal - tompító, jobb), 

- a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, 

gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

- a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 

Fejlessze a tanuló 

- muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret 

viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

- zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

- metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

- kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

- hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, 

húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

- a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

- a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

- a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre vonatkozó 

speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

- a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Legyen képes 

- természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

- egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

- zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra, 



 
 

- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, 

futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, 

portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

- a zenei karakterek megvalósítására, 

- a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

- életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, 

dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

- biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

- adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

- képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 

- 1 teljes klasszikus szonáta, 

- 1 virtuóz etűd, 

- 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. 

Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 

- a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára 

vonatkozó speciális utasításokra. 

Legyen képes 

- technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

- a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, 

futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, 

portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

- saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

- a zongorapedálok tudatos használatára, 

- a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

- olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

- az együttzenélés igényével. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

- A zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

- skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

- a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 



 
 

- a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

- megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

- biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei 

alapján - adott esetben - legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

HEGEDŰ 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

- a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

- a hegedű akusztikai sajátosságait, 

- a hangszer hangolását, 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

- a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

- megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

- helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

- dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

- differenciált hangindítást és hanglezárást, 

- laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

- a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

- hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

- a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek elsajátítására, 

- a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

- az üveghangok megszólaltatására, 

- a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

- a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

- a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

- a tudatos zenei memorizálásra, 

- a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 



 
 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

- a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

- a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

- a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

- a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

- a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

- a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

- a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

- a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Legyen képes 

- a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

- ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 

- szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

- technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

- tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

- az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás 

alkalmazására, 

- szép hangon való, karakteres előadásra, 

- a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

- háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

- 2 szabadon választott etűd, 

- 1 versenymű saroktétele, 

- 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab. A 

választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

- szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 

- gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag nehezebb 

művek eljátszására, 

- a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására, 



 
 

- igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való 

megszólaltatására, 

- előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni. 

Bővítse repertoárját. 

Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, 

- az egész fogólapot uralni, 

- a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra, 

- a különböző skálákat 3 - esetleg 4 - oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, 

élénk tempóban játszani, 

- differenciált vibrato alkalmazására, 

- a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

- az alapvonások - legato, détaché, martelé, spiccato, staccato - alkalmazására, 

- dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

- igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel, 

- biztos memóriakészséggel, 

- koncentrálóképességgel, 

- megfelelő lapról olvasási készséggel. 

3. ELMÉLETI TÁRGYAK, TANSZAKOK 

SZOLFÉZS 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás 

kialakítása, amely segíti a tanulókat a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. 

A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 

- az általános zenei képességek fejlesztését, és 

- a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és 

befogadásának örömével. 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 

- a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakoztatása, 

nemzeti identitástudatának megalapozása, 

- átfogó zenei műveltség kialakítása, 

- a hangszertanulás segítése, 

- a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

- a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind 

reprodukálásban) az alábbi területeken: 

= ritmus-metrum, 

= tiszta intonáció, 

= tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

= dallamhallás, 



 
 

= többszólamúság-harmóniaazonosítás, 

= zenei olvasás-írás, 

= zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

= zenei memória, 

= rögtönzés, 

= zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 

- a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 

A szolfézstanítás - a hangszertanítással szerves egységben - a zene megszerettetését, a későbbi 

öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 

Követelmények a program elvégzése után 

Általános követelmények 

Rendelkezzék a tanuló 

- olyan késztetéssel, mely a választott - eddig tanult - muzsikálási formát élete szerves részévé 

teszi, 

- mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosítanak 

a zene stílushű megszólaltatásához, 

- olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség-

készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

- a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon 

tájékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott ritmus, 

egyszerűbb átkötések (K). 

Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 

Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 #, 

4 b-ig (K). 

Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). 

Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális hangsorokat (J-I). 

Tudja megállapítani a hangnemeket - hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

- ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 

- ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim 

hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J). 

Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptim-hangzat 

felépítését (K). 

(A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret szinten.) 



 
 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K). 

Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangszeres 

anyagához kapcsolódóan is (J-I). 

Ismerje a funkciós vonzást (I). 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I) 

Tudjon lejegyezni: 

- rövid szótagszámú, tempó giusto magyar népdalt szöveggel (K), 

- igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 

Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 

- a magyar népzene stílusjegyeit, 

- a periódus fogalmát, 

- a kis formákat, 

- a triós formát, 

- a szonátaformát, 

- a rondót, 

- a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő 

zeneszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 

Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi 

zenét. 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

Zenei anyag 

Tudjon 

- 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

- 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres előadásban 

megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 

= középkor, 

= reneszánsz, 

= barokk, 

= klasszika, 

= romantika, 

= XX. század. 

(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.) 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat 

„Hosszú” tanszakok 

(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához) 

Tudjon a tanuló 10 - periódus terjedelmű - barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, 

szöveggel előadni. 

Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hangsor). 

Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b előjegyzésig. 



 
 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a 

dominánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, 

oldással. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alapján. 

Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban. 

Tudjon lejegyezni 

- hangköz- és hangzatmenetet - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 

meghallgatás alapján, 

- kétszólamú dallamot - mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat - 6-8 

meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 

Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 

Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket. 

Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására. 

„Rövid” tanszakok 

Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

- hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 

meghallgatás alapján, 

- kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, - 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Szolfézs főtanszak „B” tagozat 

Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

- hangközmenetet, 

- hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat - 4-5 meghallgatás alapján, 

- kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazhat - 6-8 

meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Ismerje fel a funkcióváltásokat. 

Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje és tudja alkalmazni - az alapfokon tanultakon túl - a zenehallgatási anyagban, hangszeres 

darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -képleteket (K). 

Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben (K). 

Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 



 
 

Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben (alterációkban is) 

7 #, 7 b-ig (K). 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 

- melizma, 

- főhang, 

- váltóhang, 

- átmenőhang (J-I). 

Ornamensek (I). 

Ismerje a kvintkört. (J) 

Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 

Ismerje 

- az egészhangú skálát, 

- az akusztikus hangsort, 

- a modellskálákat, 

- a Reihe-t (J). 

Tudja 

- a dodekafónia, 

- az aranymetszés fogalmát (J-I). 

Ismerje 

- a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített 

szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről, és felépíteni abszolút rendszerben 

(K), 

- a cluster fogalmát. 

Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 

- ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 

- ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 

- ismerje az alterációk szerepét (J-I), 

- ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt - kottakép alapján (J-I). 

Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 

- alterációk, 

- tercrokonság (I). 

Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 

Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 

Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 

Ismerje 

- a barokk szonátaformát, 

- a Scarlatti-féle szonátaformát, 

- a klasszikus szonáta-rondót, 

- romantikus szonátát (I-J). 

Tudjon lejegyezni 

- könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

- könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K). 

Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő 

zeneszerzők, műfajok ismeretével (I-J). 

Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. Tudja 

ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 



 
 

Zenei anyag 

Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új 

stílusút, ebből néhány parlando, rubato, díszített népdalt), 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből: 

- gregorián zene, 

- reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

- a középkor hangszeres világi zenéje, 

- kora barokk (Monteverdi, Pucell), 

- barokk: 

= J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 

= Händel (oratórium, concerto), 

= Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

- klasszicizmus: 

= szonáta, 

= szimfónia, 

= kamarazene, 

= opera, 

= versenymű, 

- romantika: 

= zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 

= dal, 

= szimfonikus költemény, 

= opera, 

- a századforduló zenéje: 

= impresszionizmus, 

= második bécsi iskola, 

- Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

- kortárs zeneszerzők. 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.) 

Tudjon a tanuló 

- 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 

- 5 műdalt - különböző zenetörténeti stíluskorszakokból - saját zongorakíséretével előadni. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni formailag 

és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon ütemezni. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben 

elhelyezni és énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

- barokk kétszólamú idézetet, 



 
 

- klasszikus zenei szemelvényt, 

- XX. századi dallamot. 

Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 

Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz 

kötni. 

Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres 

tanulmányaiban is. 

ZENEELMÉLET 

A program célja, hogy 

- biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy műveit, zeneértő emberré válhasson, 

- érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat 

neveljen, 

- mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsolatára, 

- adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

- tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a 

zeneművészeti szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai: 

- fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerezőképességet, 

- a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dallam, 

ritmika, forma stb.), 

- ismertesse meg a tanulót - zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe véve - 

az európai zenetörténet más korszakaival is, 

- alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket - egy-egy tanulmányi időszaknak 

megfelelően - a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 

- ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei 

gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 

- segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában 

(dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.). 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

- a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit, 

- fel hallás után a tanult zenei formákat, 

- fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

- az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti 

ismereteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

- a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

- egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 

- diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 



 
 

- diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy 

négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

- egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen 

elemezni, 

- az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat játszani, 

diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje meg 

- a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

- a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján), 

- a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül, 

- a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

- a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

A tanuló legyen képes 

- a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

- kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

- a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 

A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során - vagy új mű 

esetében - a zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami). 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának a célja, hogy 

- a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé 

válnak a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny) művelésére, 

- legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, illetve 

egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek hangszeres 

tanulmányokat folytatni. 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

- a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, 

- hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire, 

társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat 

- rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

- a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

- a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

- értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

- aktív társas muzsikálásra. 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene 

bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 



 
 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és 

társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, 

művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek 

idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse a 

szaktanár az adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport 

összetételének, teljesítőképességének figyelembevételével. 

4. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK1 

FAFÚVÓS KAMARA 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás - különösen a nem zenei 

pályára készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét jelenti. 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására 

és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a 

fafúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

                                                           
1 A kamarazene főtárgyként is választható. 



 
 

Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz 

leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és 

egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 

szólamában visszatalálni, 

- önállóan, tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

- az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló 

művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 

artikuláció, stílus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek 

intonációs sajátosságaival, 

- a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak 

írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

VONÓS KAMARA 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 



 
 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására 

és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vonós 

kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz 

leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és 

egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A kamarazene, mint választható tárgy esetében 

A tanuló legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamába 

visszatalálni, 

- önállóan tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

- alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 



 
 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 

artikuláció, stílus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek 

intonációs sajátosságaival, 

- a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

- a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat. 

A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 

Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola 

kölcsönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját. 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges 

movimento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a vonó-

vibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, alig 

érzékelhető elválasztása). 

Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, 

egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

KÓRUS 

A kórusfoglalkozás célja 

A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és 

stílushű előadása. 

A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén 

személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás - a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra ösztönzi a 

tanulót, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti 

csoportjaiban. 

Hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 



 
 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- tempó- és dinamikai érzékenységét, 

- hangszínek iránti igényét, 

- kottaolvasási készségét, 

- zenei memóriáját, 

- zenei ízlését, 

- stílusérzékét, 

- formaérzékét, 

- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 

Követelmények a program elvégzése után 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

-  „vezénylésre” énekelni. 

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

- helyes légzéstechnikával, 

- tiszta intonációval, 

- pontos ritmusban, 

- érthető szövegmondással, 

- helyes tempó- és dinamikai választással, 

- művészileg kidolgozottan - stílushű formálással, szuggesztivitással - elénekelni szólamát. 

Rendelkezzék 

- jó kottaolvasási kézséggel, 

- zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 

III. Fejezet 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

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, 



 
 

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, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet - 

zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

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. 

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. 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

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. 



 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 

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. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

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

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

- Szolfézs vagy 

- Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

- Zeneelmélet 

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

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

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

- Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 

- zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 



 
 

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. 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

- Szolfézs 

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

- Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

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 

Zenetörténet - zeneirodalom főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zenetörténet - zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

- Szolfézs 

- Zeneelmélet 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

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

- Főtárgy 

- Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 



 
 

- Zongora 

- elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 perc. 

Kamarazene főtanszak: 

- Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

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 

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, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

- 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 

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. 

- 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, magánének, zenetörténet-zeneirodalom 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 és magánének főtanszak 

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

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 



 
 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 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, magánének 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 is. 

- 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. 

- 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, magánének, zenetörténet-zeneirodalom 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 és magánének 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. 

Zeneelmélet főtanszak 

- Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

- V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

- A fentiek zongorázása diktálás után. 

- Zongorázás számozott basszusról. 

- Formatani elemzés kottakép után. 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve 

kamarazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

FURULYA 

„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, Marcello: d-moll szonáta, 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 

(Telemann: C-dúr szonáta, 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. 

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 lehetőleg 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. 



 
 

- 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. 

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. 



 
 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

Diktálás, elemzés 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg kell adni a 

kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: formai felépítés, 

zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó jelek bejelölése), zenei elemek 

megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, szekvencia). Az idézet zongorán két szólamban 

nyolcszor hangozhat el. 

- Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg kell 

adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor hangozhat el. 

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 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. 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM FŐTANSZAK 

- Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére, 

Minnesängen). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak 

ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. 

Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és 

madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

- A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok 

sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, 

fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc 

bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása. 

- A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szonáta 

vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart 

művészete, (egy mű bemutatása alapján). 

- Romantika - új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), Schumann 

zongoradarab-ciklusai (címek). 

- A programzene (példával). A századforduló zenéje - Debussy művészete, impresszionista 

művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei példa 

alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes 

bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry-szvit, Felszállott a páva - variációk). 

ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

- Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése. 

- Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig. 

- Bach korálelemzése. 

- Formatani elemzés a négy év anyagából. 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 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 

„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 és zenetörténet-zeneirodalom 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, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel 

- váltódomináns, 

- késleltetések, 

- mollbéli akkordok dúrban, 

- bőszextes hangzatok, 

- könnyebb modulációk, 

- formatani elemzés a négy év anyagából. 

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., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szintjén). 



 
 

- 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). 

- 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. 

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). 

- 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. 

GITÁR 



 
 

„A” tagozat 

- 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 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). 

- 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. 

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 

- 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. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

Fúvóshangszerek 

- 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. 

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. 

Vonóshangszerek 

- 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. 

2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

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. 

3. 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. 

KAMARAZENE 



 
 

FAFÚVÓS KAMARA 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás - különösen a nem zenei 

pályára készülő tanulók esetében - az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét jelenti. 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására 

és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a 

fafúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz 

leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási és egyéb 

intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 

A tanuló legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, 

szólamában visszatalálni, 

- önállóan, tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

- figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- az életkori sajátosságnak megfelelő szintű kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 



 
 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

- zenei tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 

artikuláció, stílus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek 

intonációs sajátosságaival, 

- a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak 

írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

VONÓS KAMARA 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására 

és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vonós 

kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz 

leggyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási és egyéb 

intézmények rendezvényeinek műsorát. 

Követelmények a program elvégzése után 



 
 

A kamarazene, mint választható tárgy esetében 

A tanuló legyen képes 

- önállóan hangolni, 

- beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

- jól értelmezhetően be- és leinteni, 

- pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

- új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

- saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

- hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamába 

visszatalálni, 

- önállóan, tisztán intonálni, 

- a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

- figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

- figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

- az életkori sajátosságnak megfelelő szintű kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

- a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

- szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

- megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

- zenei tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

- a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

- a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, 

artikuláció, stílus stb. terén, 

- a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

- minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

- a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek 

intonációs sajátosságaival, 

- a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával.  

Ismerje 

- a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

- az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

- a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

Kamarazene, mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat. 

A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 

Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola 

kölcsönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját. 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges 

movimento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a 

vonóvibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, alig 

érzékelhető elválasztása). 



 
 

Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, 

egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

KÓRUS 

A kórusfoglalkozás célja 

A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és 

stílushű előadása. 

A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén 

személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás - a zene és az emberi kapcsolatok által -, amely arra ösztönzi a 

tanulót, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti 

csoportjaiban. Az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé 

tétele. 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

- hallását, 

- ritmusérzékét, 

- tempó- és dinamikai érzékenységét, 

- hangszínek iránti igényét, 

- kottaolvasási készségét, 

- zenei memóriáját, 

- zenei ízlését, 

- stílusérzékét, 

- formaérzékét, 

- hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

- az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

- a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 

Követelmények a program elvégzése után 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

- fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

- „vezénylésre” énekelni. 

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

- helyes légzéstechnikával, 

- tiszta intonációval, 



 
 

- pontos ritmusban, 

- érthető szövegmondással, 

- helyes tempó- és dinamikai választással, 

- művészileg kidolgozottan - stílushű formálással, szuggesztivitással - elénekelni szólamát. 

Rendelkezzék 

- jó kottaolvasási készséggel, 

- zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 

 

 

 

 

 

III. Rész 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

I. Fejezet 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye 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. 

2. A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 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 különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 

3. A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget 

teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség 

megszerzésére. 

 

 



 
 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

NÉPTÁNC TANSZAK 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

Óraterv 

 Tantárgy  Évfolyamok 

   Előképző  Alapfok  Továbbképző 

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

 Népi játék, néptánc  2  2  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  3-4 

 Folklórismeret          1  1  1  1         

 Tánctörténet                  1  1     

 Kötelezően választható 

tantárgy 

                     1  1 

 Szabadon választható 

tantárgy 

 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 

A tanszak tantárgyai 

Főtárgy: 

- Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgyak: 

- Folklórismeret 

- Tánctörténet 

Kötelezően választható tantárgyak: 

- Népi ének 

- Folklórismeret 

- Tánctörténet 

- Kinetográfia 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

Fejlessze 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- táncművészetet értő közönséget, 



 
 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a 

tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

1. Az 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. 

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. 

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, illetve párban - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

elérte. 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból 

megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól 

felmentés adható. 

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. 

Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető. 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 



 
 

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 gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, 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. 

II. Fejezet 

NÉPTÁNC TANSZAK 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok 

lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

Feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

- a hagyományos népi játékokat, 

- a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

- a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

- a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

- a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos 

helyét az egyetemes emberi kultúrában, 

- a tánc művészi és közhasznú formáit, 

- a társasági táncélet alkalmait, 

- a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

- az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 

Alakítsa ki a tanulókban 

- a rendszeres munka természetes igényét, 

- a megfelelő munkafegyelmet, 

- a munkájuk tudatos kontrollálását, 

- a művészi előadásmód kivitelezését, 

- az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő 

rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

- az esztétikai érzéket, 

- a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

- fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 



 
 

Fejlessze a tanuló 

- mozgáskultúráját, 

- fizikai állóképességét, 

- ritmusérzékét, 

- hallását, 

- zenéhez való alkalmazkodását, 

- tér-, forma- és stílusérzékét, 

- mozgásmemóriáját, 

- koncentráló képességét, 

- improvizációs készségét, 

- ízlését, kritikai érzékét, 

- a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

- vizuális memóriáját, 

- képzelőerejét. 

Ösztönözze a tanulót 

- a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

- a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

- a rendszeres múzeumlátogatásra, 

- a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

- a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

- az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

- a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok 

összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

Tudatosítsa a tanulóban 

- a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a művészetek, 

különösen az előadóművészetek iránt. 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

- a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

Tegye nyitottá 

- a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

Irányítsa a tanulót 

- szakirányú továbbtanulásra, 

- a továbbképző folytatására, 

- az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Népi játék, néptánc 

A tanuló ismerje 

- a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 

- a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.: 

= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 

= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 

= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 

= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 



 
 

= lőrincrévi páros táncok, 

= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 

= dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

Legyen képes 

- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

- felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

Folklórismeret 

A tanuló ismerje 

- a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 

- az egyes jeles napok időpontját, 

- a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

- a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

- a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 

- a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 

- a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és 

intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 

Legyen képes 

- felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 

- előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

Néptánc 

A tanuló ismerje 

- a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 

- a tanult táncrendeket. 

Legyen képes 

- a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

- 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

- legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

Folklórismeret 

A tanuló ismerje 

- a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 

- a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 

- a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti 

momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit. 

Legyen képes 

- rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos 

népi kultúrában, 

- megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 

- felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 

- önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 

Kinetográfia 



 
 

A tanuló ismerje 

- a mozdulatelemzés alaptényezőit, 

- a mozdulat és helyzet típusait. 

Legyen képes 

- a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni. 

Tánctörténet 

A tanuló ismerje 

- az adott évfolyam tananyagát: 

= a táncművészet kimagasló alapműveit, 

= a nagy egyéniségek munkásságát, 

= az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

Legyen képes 

- elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

- a társművészetek iránti érdeklődésre, 

- a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Folklórismeret írásbeli: 30 perc 

szóbeli: 5 perc 

1.2. 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 

2. A vizsga tartalma 

2.1. 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. 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma 

Koreográfia: 

A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított 

folyamat) csoportos bemutatása. 

Improvizáció: 

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. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. 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. 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 5-10 perc 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Néptánc 

- Improvizáció 8-10 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. 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, 

- folklórizmus, 

- jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 

jellemzői, 

- az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik. 

2.2. 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. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. 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. 

3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

- tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

- kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

3.3. 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. 

IV. Rész 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 



 
 

I. Fejezet 

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA 

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a 

látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. 

A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem 

kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való 

megjelenítésének gyakorlatára. 

2. A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés 

széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az 

életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális 

műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

3. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 

kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt 

értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a 

tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait. 

Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult művészi 

kifejezőeszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 



 
 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

Óraterv 

 Tantárgy  Évfolyamok 

   Előképző  Alapfok  Továbbképző 

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

 Vizuális alapismeretek  2-4  2-4                     

 Rajz-festés-mintázás      2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Műhely-előkészítő      2  2                 

 Műhelygyakorlat          2  2  2  2  2  2  2  2 

 Szabadon választható 

tantárgy 

     1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 Szabad sáv      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 

A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 

átcsoportosítható. 

A képzés tanszakai, tantárgyai 

Az előképző komplex művészeti tantárgya: 

- Vizuális alapismeretek 

Kötelező tantárgyak: 

- Rajz-festés-mintázás 



 
 

- Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

- Média: fotó-videó 

- Iparművészet: bábkészítő, bőrműves, fatárgykészítő, fémműves, kerámia, kézművesség, 

makett- és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő 

Szabadon választható tantárgyak: 

- Művészettörténet 

- Népművészet 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. 

A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. 

A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket. 

A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti 

műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. 

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási 

óráin részt vehet. 

A MŰVÉSZETI ALAP VIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

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. 

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. 

Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem, 

felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A vizsga tantárgyai: 

- rajz-festés-mintázás 

- műhelygyakorlat 

A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy: 

- művészettörténet, 

- népművészet 

A szabadon választható vizsgatárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli és 

szóbeli vizsgarészekből áll. 



 
 

A szabadon 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. 

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 képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás 

tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

vizsgatantárgy végső eredmény meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott 

osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga-tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, 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. 

II. Fejezet 

KÖZÖS KÖTELEZŐ TANTÁRGY 

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és feladatrendszert 

határozza meg: 

- a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése, 

- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése 

= az elemzés, 

= az elvont gondolkodás, 

= a képi gondolkodás, 

= a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 

- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 



 
 

- az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése, 

alkalmazása, 

- a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 

- a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

A tanuló legyen képes 

- a látványt értelmezni, 

- a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

- síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

- a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

- azok jel- és jelentésrendszerét, 

- a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, 

- az ábrázoló geometria alapelemeit, 

- a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 

- a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait, 

- a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

- az anatómia alapvető törvényszerűségeit, azok ábrázolási konvencióit, 

- a művészettörténet nagy korszakait. 

- A tanuló legyen képes 

- a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására, 

- a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

- sík- és térbeli művek létrehozására, 

- konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

- a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári 

segítséggel), 

- a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során felhasználni. 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 



 
 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, 

képtárgyalkotó tudása. 

A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a 

gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról - 

grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti technikákban való 

jártasságát, képességét. 

A rajz festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 

A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, 

festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (tanulmányrajzok, 

tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok...). A tanuló által benyújtott alkotás 

a feladatra adott megoldás vagy megoldások. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott 

eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány témája lehet: 

- természetes forma, 

- mesterséges forma, 

- forma és mozgás, 

- forma, tér, szerkezet. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- képzőművészeti technikákban való jártasság, 

- kísérletező készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- kreativitás, 

- manuális készség. 

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc, 

2. A vizsga tartalma 



 
 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak 

megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás 

tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, 

szobrászatról -, a képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi igényességét. 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 

A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által meghatározott 

komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának 

menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma- 

kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek, 

látvány- és arculattervek...), a feladatra adott választ vagy válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott 

(grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet: 

- természetes formák, 

- mesterséges formák, 

- külső vagy belső tér, 

- térben megjelenő figura, 

- portré. 

3. A vizsga értékelése 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- képzőművészeti technikákban való jártasság, 

- kísérletező készség, 

- kreativitás, 

- manuális készség, 

- művészeti ismeretek, 

- esztétikai érzékenység, 

- tárgyalkotó készség, 

- a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 

III. Fejezet 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLAT 

GRAFIKA TANSZAK 



 
 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások 

megismerése. 

A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek 

megismertetése. 

A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 

- ismerkedjen meg a grafikai tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, 

- sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 

- ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafikák, illusztráció, 

reklámgrafika stb.), 

- tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikát, 

- ismerje a szaknyelvet, 

- legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, 

- tevékenységének végzésében váljon önállóvá, 

- legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép), 

- felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább folytathassa. 

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót 

ismertesse meg 

- a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok működésével, 

kezelésével, 

- a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, 

- a segédanyagok tulajdonságaival, használatával, 

- a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel, 

- a szakma rövid történetével, 

- a képzőművészeti, gyakorlatban, a feladatokban felhasználható vizuális elemekkel (pont, vonal, 

szín stb.), 

- a képépítés törvényszerűségeivel, 

- a színelmélet alapjaival. 

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban 

- fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, 

- alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, 

- alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a képépítés alapvető szabályait, 

- a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 

- az egyedi és sokszorosított grafika - különösen a megismert magasnyomási eljárások - sokszínű 

technikai lehetőségeit, 

- a grafika történeti és technikai sajátosságait, 

- a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó és fém anyagokat. 

A tanuló legyen képes 

- az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, 

- vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra, 

- az egyedi és sokszorosított grafika - különösen a megismert magasnyomási eljárások - sokszínű 

technikai lehetőségeinek alkalmazására, 

- esztétikus képi megjelenítésre. 



 
 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

- a hazai kortárs grafika eredményeit. 

A tanuló legyen képes 

- önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra, 

- technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására, 

- az iparban használatos reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére, 

- klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére, 

- önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

- kiállításra alkalmas munkák alkotására. 

A GRAFIKA TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás2 max. 90 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- grafikakészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai 

lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai 

technikákban elért jártasságát, tudását. 

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, 

a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai alkotás, amely 

lehet: 

- alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...), 

- versillusztráció, 

- természeti forma tanulmánya, átírása. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

                                                           
2 A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza. 



 
 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz vagy 

sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet: 

- exlibris, 

- embléma, 

- piktogram, 

- illusztráció, 

- mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján. 

3. A vizsga értékelése 

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezői készség, 

- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 

- színelméleti alapismeretek, 

- a kész munka összhatása. 

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás3 max. 120 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- grafikakészítés 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, a 

tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása 

mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 

                                                           
3 A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza. 



 
 

- stílustanulmány, 

- borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...), 

- könyvborító terv, könyvillusztráció, 

- naptár. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg együttes 

kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely lehet: 

- plakát, 

- könyvborító, 

- vers- vagy prózaillusztráció. 

2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a grafika anyagai, eszközei, 

- grafikai technikák és technológiák, 

- a grafika műfaji sajátosságai, 

- a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a grafikaművészet stíluskorszakai, 

- a magyar grafika jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

- rajzi, tervező és kivitelező készség, 

- a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, vegyes 

technikák) szintje, 

- eredetiség, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

FESTÉSZET TANSZAK 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg 

- azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, 

- a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben, 

- a festészeti technikákat, kifejezési nyelvi eszközeit, 

- a szín és fény alapvető összefüggéseit, 



 
 

- a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 

- a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 

- a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. 

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló 

- sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 

- szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és történetéről. 

A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében 

eligazodni, önálló alkotásokat készíteni. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a hagyományos festészeti technikákat, 

- a technikák alkalmazásának módozatait, 

- a festészet történetének nagy korszakait, 

- a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett síkplasztikák), 

- a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét. 

A tanuló legyen képes 

- a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 

- figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

- vázlatokat készíteni, és azok után festményeket alkotni, 

- síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 

- a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, computergrafika) 

alkotni, 

- véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a festészet technikai eljárásait, 

- a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 

- a kompozíció törvényeit, 

- a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet, 

computer festészet), 

- a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet), 

- a festészettörténet nagy alkotásait, 

- a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 

- azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, 

elemezhet. 

A tanuló legyen képes 

- önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és létrehozására, 

- saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására (portfolió 

készítése), 

- a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 

- önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, 

- véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására. 

FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 



 
 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás4 max. 90 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- képtárgykészítés 130 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló festőművészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, színtani alapjairól 

megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban 

elért jártasságát, tudását. 

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 

alkotássorozat. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, 

a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti alkotás, amely 

lehet: 

- belső tér egy részletének feldolgozása, 

- külső tér egy részletének feldolgozása, 

- irodalmi mű illusztrációja, 

- emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 

- érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 

- figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 

- díszletterv. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített festészeti alkotás. 

A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 

- különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 

- a belső tér egy részletének ábrázolása, 

- portré vagy önarckép, 

- képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, stílustanulmány. 

3. A vizsga értékelése 

                                                           
4 A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza. 



 
 

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezői képesség, 

- képépítés, kompozíció, 

- kifejezőerő, hangulati hatás, 

- tartalomhoz illő technika megválasztása, 

- a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, kontrasztok, 

fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 

- anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

- a kész munka összhatása. 

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás5 max. 120 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 60 perc 

- képtárgyalkotás 180 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, 

gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása 

mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét. 

2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti 

alkotás vagy alkotássorozat. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, 

amely lehet: 

- csendélet, 

- portré, 

- lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba ...), 

- jelmezterv, 

- reklámtéma feldolgozása. 

                                                           
5 A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza. 



 
 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 

A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, 

színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített festészeti 

alkotás, amely lehet: 

- természetes vagy mesterséges forma, 

- enteriőrbe elhelyezett figura, 

- saját fotó feldolgozása, 

- illusztráció, 

- elbeszélő képsorozat saját témára. 

2.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a festészet anyagai, technikai eszközei, 

- festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai, 

- festészeti technikák és technológiák, 

- a festészet műfaji sajátosságai, 

- a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 

- a festőművészet stíluskorszakai, 

- a magyar festészet jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 

- a tervező és kivitelező képesség, 

- színtani ismeretekben való jártasság, 

- a kompozíció törvényeinek ismerete, 

- a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 

- eredetiség, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

SZOBRÁSZAT TANSZAK 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A szobrász műhelymunka célja 

- a vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása 

és gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót a tárgyalkotásra, a plasztikai alakításra, a 

szakirányú továbbtanulásra. 



 
 

A szobrász műhelymunka feladata a vizuális neveléssel párhuzamosan olyan alapozó és speciális 

ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok megvalósulását. 

A műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulót 

- a szobrászművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, megnyilvánulási formáival, 

- a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel, 

- a szobrászműteremmel és felszerelésével, 

- a munka során használt anyagok és szerszámok használatával, 

- a kéziszerszámok készítésével, 

- a klasszikus szobrászat formai megoldásaival, és az azoktól való elszakadás lehetőségeivel, 

- az új anyagokkal és azok használatával, 

- a kreatív feladatmegoldásokkal a tervtől a kész munkáig. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- a szobrászat fontosabb eredményeit, művészettörténeti időrendiségben, 

- a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, 

- a szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját, 

- a gyakorlatban megismert anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználási területét, 

- a balesetvédelmi szabályokat, 

- a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes 

- az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást, 

- életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 

- a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint, 

- felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget. 

A tanuló rendelkezzen 

- biztos rajztudással, 

- műelemzési készséggel, 

- agyagból történő mintázás készségével, 

- a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét, 

- a szobrászat klasszikus műfajait, 

- a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon, 

- a szobrászműterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű kezelését, 

- a műalkotás és a környezet összefüggéseit a szobor - enteriőr viszonylatában, 

- a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

A tanuló legyen képes: 

- a tervszerű, igényes munkavégzésre, 

- önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében, 

- terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni, 

- megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni, 

- az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe, 

- a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani, 

- pozitív formát készíteni agyagból, gipszből, 

- a szobrászatban használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, gipszelő szerszámok...) 

előállítani, 



 
 

- arányos kicsinyítésre és nagyításra, 

- a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására, 

- az alapvető anatómiai ismeretek alkalmazására, 

- a szobrászat hagyományos anyagainak (terrakotta, fa, kő, bronz...) használatára, 

- a szobrászat segédanyagainak (gipsz, plasztilin...) alkalmazására, 

- a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok és gépek használatára, 

- a feladatnak megfelelő váz- és tartószerkezet összeállítására, 

- érem, relief, portré, ember- és állatfigura mintázására, faragására, 

- biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 

A SZOBRÁSZAT TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Rajz-festés-mintázás6 max. 90 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat 40 perc 

- plasztikai tárgykészítés 140 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a szobrászat anyagairól, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és formatani 

ismereteiről megszerzett tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a 

tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását. 

A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján megvalósított 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 

- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 

                                                           
6 A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza. 



 
 

Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy 

egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti tanulmány vagy 

illusztráció, 

- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika. 

3. A vizsga értékelése 

A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

- alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

- a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete, gyakorlati 

alkalmazása, 

- térépítés, kompozíciós készség, 

- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 

- a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása, 

- a kész munka összhatása. 

A SZOBRÁSZAT MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás7 max. 120 perc 

Szobrász műhelygyakorlat max. 240 perc 

- rajzi, tervezési feladat 50 perc 

- plasztikai tárgyalkotás 190 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Szobrász műhelygyakorlat max. 10 perc 

2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 

tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat tükrözze a tanuló gondolati 

tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji 

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A plasztikai tárgyalkotó 

feladat megoldásában mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását, 

művészi igényességét. 

2.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgyegyüttes. 

                                                           
7 A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza. 



 
 

A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással - rajzi, tervezési munka alapján megvalósított 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből, 

- mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva, 

- drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika, 

- épülethez készült szobrászati díszítőelem. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika. 

Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy 

egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott 

alkotás, amely lehet: 

- mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, 

- természeti tanulmány vagy illusztráció, 

- szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika, 

- építészeti díszítőelem. 

2.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

- a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai, 

- szobrászati technikák és technológiák, 

- a szobrászat műfaji sajátosságai, 

- a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

- a szobrászat stíluskorszakai, 

- a szobrászat és az építészet kapcsolata, 

- a magyar szobrászat jeles képviselői, 

- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

- rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség, 

- formatani ismeretekben való jártasság, 

- térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

- műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

- a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje, 

- egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete, 

- kreativitás, egyediség, 

- a kész munka összhatása. 

3.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

IV. Fejezet 



 
 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A művészettörténet oktatás szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a rajz-festés-

mintázás órákon, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításával 

párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé 

is. 

A tantárgy tanításának célja, hogy 

- keltse fel a tanuló érdeklődését, tegye érzékennyé és nyitottá a műalkotások által nyújtott 

vizuális élmény befogadására, 

- a tanuló sajátítsa el a vizuális nyelv alapelemeit, tanuljon meg olvasni a műalkotásokból, 

- a közösen végzett és egyéni műelemzéseken keresztül ismerje meg az egyes korokra jellemző 

legfontosabb stílusirányzatokat, 

- a már megismert művészettörténeti korokat új összefüggésbe helyezze, vizsgálja azok 

formanyelvét és stílusjegyeit, 

- kiemelten foglalkozzék a korok-korszakok kapcsolataival, a kölcsönhatásokkal, egymásra 

épülésekkel, ellentétekkel, szakításokkal az összehasonlító elemzések során, 

- biztosítsa az eligazodást a művészettörténet emlékanyagában, valamint az ismeretek 

beépülését, felhasználhatóságát a tanuló életébe és munkájába, 

- az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, technikák, 

eljárások megismerésével váljon képessé az önálló, alkotó jellegű műelemzésre. 

A tantárgy tanításának feladata, hogy 

- nyújtson művészettörténeti, művészetelméleti és műfaji ismereteket az őskortól napjainkig, 

- foglalkozzék a világkép és a képzőművészet viszonyával, 

- mutassa be a művészet folytonosságát és korról korra változó jellegét; 

- mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát, 

- ismertesse a művészettörténet nagy alkotóit és jellemző alkotásait az őskortál napjainkig, 

- végezze el az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítását, 

- értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát, 

- foglalkozzék a tárgy- és környezetkultúra történetével, 

- ismertesse a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, a népi 

kultúrákban és a városi folklórban. 

A tanulóval ismertesse meg 

- a művészetek formanyelvének alapvető elemeit, 

- a művészet ábrázolás- és kifejezésbeli sajátosságait, 

- a legjellemzőbb kifejezőeszközöket és komponálásmódokat a műalkotásokban, 

- a tárgyi környezet elemeit és az esztétikai minőségek kifejeződését a látványokban, 

- alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás képességét, az ismeretszerzés igényét jelentős 

műemlékek, 

- múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával, 

- értelmezze a művészet helyét a kultúrában és a társadalomban, 

- fejlessze a képi-plasztikai önkifejezés képességét a megismert alkotó eljárások 

igénybevételével, 

- használja a legkülönbözőbb és legkorszerűbb művészeti médiumokat, 



 
 

- érzékeltesse a műfajhatárok elmosódását, 

- ismertesse a műfajok közötti közlekedés lehetőségeit. 

Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

- az elemi kifejezési eljárásokat és ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat 

konkrét műalkotásokban, 

- a művészettörténeti korok (korszakok), irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelkedőbb 

alkotóit, alkotásait. 

A tanuló tudjon 

- műalkotásokat olvasni a témák és stíluselemek szempontjából, 

- eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- megismert stílusjegyeket az egyéni alkotómunkában felhasználni; az egyes művészettörténeti 

korokra jellemző kifejezésmódok, utánzások alkalmazásával. 

A tanuló legyen képes 

- az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 

- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 

- a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére, 

- a művészettörténeti ágak kapcsolatainak és kölcsönhatásainak felismerésére, 

- a környezet és a mindennapok vizuális hatásainak feldolgozására, 

- műalkotások értelmezésére, elemzésére egyéni véleményalkotással, 

- a tanult kifejezési formák és ábrázolásmódok alkotó alkalmazására. 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

- a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb 

alkotások tükrében, 

- tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat, 

- értse meg a természeti és mesterséges környezet viszonyát és azok kölcsönhatásait. 

A tanuló tudjon 

- összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 

- alkotó módon használni megismert kifejezési eljárásokat és ábrázolási konvenciókat személyes 

élmények kifejezésére, 

- reálisan értékelni - önmaga és mások munkáját, eredményeit. 

A tanuló legyen képes 

- összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 

- tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 

- ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat, 

- észlelni és megítélni esztétikai minőségeket tájban, épített környezetben és tárgyakban, 

- felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy- és környezetkultúra világából, 

- önállóan dönteni az alkotó munkában alkalmazandó technikák, anyagok és eszközök 

megválasztásában. 

A tanulónak alakuljon ki önálló, alkotószellemű műelemző készsége a vélemények 

ütköztetésével, a vitakészség fejlesztésével. 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 



 
 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 45 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 15 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a 

képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak 

műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző 

igénye, egyéni kutatómunkája. 

A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

- művészettörténeti alapfogalmak, 

- a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 

- a művészet vizuális nyelve, 

- a képző- és iparművészet ágai, műfajai, 

- a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 

- a művészet kezdetei, az őskori művészet, 

- az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 

- Kína, Japán, India, Afrika művészete, 

- a prekolumbiánus művészet, 

- Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 

- etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 

- a népvándorlás korának művészete, 

- a román és gótikus kor művészete, 

- a reneszánsz művészete, 

- a barokk és rokokó művészete, 

- a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 

- az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 

- a századforduló építészete és képzőművészete, 

- a 20. század első felének művészete, 



 
 

- a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

- ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 

- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 

- ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 

- képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

- analizáló és szintetizáló készség, 

- összehasonlító készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- műelemző készség, 

- műfaj- és stílusismeret, 

- műtárgyismeret, 

- fogalomismeret. 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 60 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Művészettörténet max. 20 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a - tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 

összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok műfajairól, 

alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző 

igénye, egyéni kutatómunkája. 

A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 



 
 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 

műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 

vizsga helyszínén és ideje alatt. 

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

- primitív művészet egykor és ma, 

- népművészet, városi folklór, 

- naiv művészet, 

- az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 

- hiedelemvilág és művészet, 

- vallás és művészet, 

- ideológiák és művészet, 

- hivatalos művészet és az avantgárd, 

- művészet és kommunikáció, 

- kortárs művészet. 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

- ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 

- ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 

- tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 

- tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 

- analizáló és szintetizáló készség, 

- összehasonlító készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- műelemző készség, 

- műfaj- és stílusismeret, 

- műtárgyismeret, 

- fogalomismeret. 

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 

NÉPMŰVÉSZET 



 
 

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A népművészet tantárgy tanításának célja 

A népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a múlt öröksége iránti tisztelet, megbecsülés 

kialakítása. A hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt és a jelen összefüggéseinek 

felfedeztetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

A népművészet tantárgy tanításának feladata 

- a tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként gondolkodás 

elfogadtatása, 

- a népi kultúra komplex rendszerének, az élet minden területét átfogó összhangjának példaként 

állítása a tanuló elé, 

- a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a régi és a mai szemlélet egymás 

mellé állításával, 

- az ember és a természet, az ember és a társadalom kapcsolatának elemzése, az egyén helyének, 

szerepének tudatosítása, 

- a hagyományos kultúra és értékrendszer bemutatásával a közösségi érzés mélyítése, a humánus 

magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése, 

- az általános néprajzi ismeretek átadása mellett saját környezetük, lakóhelyük hagyományainak 

vizsgálata, tanulmányozása, ezáltal a hovatartozás-tudat, a szülőföldhöz való kötődés erősítése, 

- élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (gyűjtés személyektől, 

szakirodalomból, múzeum-, illetve tájházlátogatások...), 

- értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai etikai élmény- és 

ítélőképesség mélyítése. 

Követelmények 

A tanuló a program végén ismerje 

- a néprajz fogalmát, területeit, 

- az egyén és a közösség viszonyát, a hagyomány fogalmát, 

- a tárgyi és a szellemi kultúra kapcsolatát, 

- a népművészet mibenlétét, ágait, a népi tárgyalkotás területeit, 

- a magyar népművészet táji, történeti tagolódását, 

- a díszítőművészet eszközrendszerét, 

- az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

A tanuló legyen képes 

- a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére adott szempontok szerint, 

- az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népéletben meghatározni, 

- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 

- az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

A NÉPMŰVÉSZET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

A NÉPMŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 



 
 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 45 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 15 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, 

életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 

A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat 

megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett 

ismerete. 

2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

- a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, 

- a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 

- a népköltészet, ágai (népmesék, népmondák, közmondások, találós kérdések, mondókák...), 

- népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 

- népi hitvilág, világkép, 

- gyermekjátékok, 

- természetharmonikus életmód, földművelés, állattartás, 

- közösségi munkamegosztás, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 

- népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 

- hagyományos tárgyalkotás. 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten: 

- tud eligazodni a népköltészet világában, 

- ismeri a szokások helyét és szerepét a népéletben, 

- ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 

- ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 

- ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotásokat, 

hiedelmeket, 

- tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy- és környezetkultúra világában, 

- ismeri fel az összefüggéseket. 



 
 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, értelmező készség, 

- összehasonlító, összegző készség, 

- feladatmegoldó készség, 

- tárgyismeret, 

- helyes fogalomhasználat, 

- tárgyelemző készség. 

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

A NÉPMŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

1. A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 60 perc 

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Népművészet max. 20 perc 

2. A vizsga tartalma 

2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a hagyományos tárgyalkotásról 

(vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé-, fa- és bőrmunkák, népi kerámiák, textilek, viseletek) 

megszerzett tudása. 

A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 

A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 

tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, egyéni 

gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 

mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet ágairól, 

azok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása. 

2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 



 
 

- a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 

- a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 

- a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó összetevők (funkció, 

anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései, 

- a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 

- vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé- és famunkák a magyar népi kultúrában, 

- a parasztfaragás és pásztorfaragás sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 

- a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai, 

- bőr- és szűcsmunkák, 

- mézesbábosság, tojásfestés, 

- szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 

- a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 

- a népi kultúra táji tagolódása, 

- a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, 

- a népművészet továbbélése, hagyományápolás. 

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető 

legyen, hogy a tanuló milyen szinten: 

- ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait, 

- ismeri a fa, bőr, textil és népi kerámia jellemzőit, 

- ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 

- tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában, 

- tudja elemezni a megismert tárgyakat, 

- tud összehasonlító elemzéseket végezni, 

- tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 

- tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

3. A vizsga értékelése 

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, értelmező készség, 

- összehasonlító, összegző készség, 

- feladatmegoldó készség, 

- tárgyismeret, 

- fogalomismeret, 

- tárgyelemző készség. 

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

- kommunikációs készség. 


