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SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA  

 
A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból:  
 
LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT:  
I. korcsoport  

Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max. 1 perc átnézési idő után. Megszólaltatása szolmizálva vagy 
hangnevekkel történik.  
II. korcsoport – szabadon választható az egyik feladattípus  

• Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max. 1 perc átnézési idő után. Megszólaltatása először 
szolmizálva, majd hangnevekkel történik.  

• Egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal, 2 perc átnézési idő után. Megszólaltatása először 
szolmizálva, majd szöveggel történik.  

 
HALLÁSKÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT:  
I. korcsoport  

Hangközök és hangzatok éneklése megadott hangra szolmizálva és abszolút névvel 2#, 2b előjegyzésig 
bármely irányban. (Hangközök: k2, n2, k3, n3, t4, t5, k6, n6. Hangzatok: dúr és moll hármashangzat 
alaphelyzetben.)  

Dúr, természetes moll, valamint lá-pentaton hangsor éneklése megadott hangról kezdve szolmizálva.   
II. korcsoport  

Hangközök és hangzatok éneklése megadott hangra szolmizálva és abszolút névvel 4#, 4b előjegyzésig 
bármely irányban. (Hangközök: k2, n2, k3, n3, t4, t5, k6, n6, k7, n7. Hangzatok: dúr és moll hármashangzat 
alaphelyzetben és fordításaik.)  

Dúr, természetes moll, lá-pentaton és modális hangsorok éneklése megadott hangról kezdve szolmizálva.   
 
ZENEELMÉLETI FELADAT:  
I. korcsoport  

Oktávon belüli hangközök, dúr és moll alaphelyzetű hármashangzatok felismerése kottaképről, 
violinkulcsban. Kvintkör/kvintoszlop (dúr és moll hangnemek) ismerete 2#, 2b előjegyzésig.  
II. korcsoport  
 Oktávon belüli hangközök, dúr és moll alaphelyzetű hármashangzatok és fordításaik felismerése 
kottaképről, violinkulcsban. Kvintkör/kvintoszlop (dúr és moll hangnemek) ismerete 4#, 4b előjegyzésig.   
 
MEMORIZÁLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT:  
I. korcsoport  

2/4 ütemmutatójú, 4 ütemes ritmussor áttekintése és megjegyzése, majd tapsolása ritmusnevekkel történő 
hangoztatással, emlékezetből.  
II. korcsoport  

4/4 ütemmutatójú, 4 ütemes ritmussor áttekintése és megjegyzése, majd tapsolása ritmusnevekkel történő 
hangoztatással, emlékezetből.  

 
A versenyzők teljesítményét a versenybizottság a feladatok összesített eredménye alapján értékeli. Az 

értékelésnél szempont a zenei kifejezések pontos, odaillő használata, a tiszta intonáció, a stílusos, kifejező 
előadásmód és a helyes frazeálás.  

 
A felkészüléshez ajánlott könyvek, kották: 
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I-II. (Tankönyvkiadó, Budapest)  
Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárat szerkesztette Vargyas Lajos (Editio Musica Budapest)  
Lukin László – Ugrin Gábor: Ének-zene középiskolásoknak 9-10. évfolyam (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.)  
Király Katalin: Ének-Zene 9. és 10. Tankönyv és munkafüzet (Mozaik Kiadó Kft., Szeged)  
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NEVEZÉSI LAP 

 
SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA  

Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 
 
A nevező iskola adatai: 
 

Neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

Címe: ……….………………………………………………………………………………………………... 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 
 

1. korcsoport       2. korcsoport 
 

 
Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………………… 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………………… 

 
A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               

                                                                                                                    
……………………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
 
 
 
Kelt,   .........................................  
      P.H.   ………..……………………. 
 az iskola igazgatója 
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ZENETÖRTÉNET KATEGÓRIA 
 
 
A jelentkező a szakmai zsűri előtt az általa előre összeállított prezentációt mutatja be. Korcsoportonként 
az alábbi témakörök válaszhatók: 
 

1. korcsoport:  
• választott zenetörténeti korszak bemutatása  
• egy zeneszerző életművének vagy egy adott alkotói periódusának átfogó ismertetése 
• egy kompozíció elemző bemutatása  
• az előző 3 szempont kombinációja (adott korszakon belül egy zeneszerző választott művének 

ismertetése) 
 

2. korcsoport:  
• egy adott zenetörténeti korszak/stíluskor komplex ismertetése (történelmi-, művészettörténeti 

vonatkozásokkal, társművészeti párhuzamokkal, stb.) 
• egy választott műfaj történetének ismertetése (pl. az opera fejlődése) 
• népzene és műzene kapcsolata a különböző nemzeti zenekultúrákban 

 
 
A prezentáció elkészítésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

� időtartama: maximum 15 perc  
� terjedelme: 10-15 dia 
� a prezentációhoz rövid zenei illusztrációk (hangzó anyag, élő bemutatás) társíthatók 

 
 
Értékelési szempontok: a prezentáció összeállításának szakszerűsége, szakmai színvonala, esztétikai 
kivitelezése, előadásmódja. 
 
 
A helyszínen rendelkezésre álló eszközök: Laptop (Office 2007), projektor, CD lejátszó, presenter, 
internet hozzáférés.  
 
Figyelem: 

• kizárólag a Rendezők által biztosított eszköz használható (saját laptop nem), ezért kérjük, a 
prezentációját mindenki pendrive-on (vagy egyéb adathordozó eszközön) hozza magával 
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NEVEZÉSI LAP 

 
ZENETÖRTÉNET KATEGÓRIA  

Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 
 
A nevező iskola adatai: 
 

Neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

Címe: ……….………………………………………………………………………………………………... 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 
 

1. korcsoport       2. korcsoport 
 

 
 
Prezentáció címe (témája):………………………………………………………………………………….. 
 
 
Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………………… 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………………… 

 
A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               

                                                                                                                    
……………………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
 
 
Kelt,   .........................................  
      P.H.   ………..……………………. 
 az iskola igazgatója 
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NEVEZÉSI LAP 

 
KLASSZIKUS HANGSZERJÁTÉK KATEGÓRIA  

Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 
A nevező iskola adatai: 
 

Neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

Címe: ……….………………………………………………………………………………………………... 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

A versenyre való jelentkezés előfeltétele minimum 3 éves hangszeres gyakorlat. 
Követelmény: 2 különböző stílusú darab (tétel) kifejező előadása kotta nélkül. 
Hangszeres kíséretről minden jelentkező maga gondoskodik. 
 
Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 
 

1. korcsoport       2. korcsoport 
 
Hangszer megnevezése:……………………………………………………………………………………… 
 
Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………………… 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………………… 

A verseny anyaga:  

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               
                                                                                                                    
……………………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
 
Kelt,   .........................................  
      P.H.   ………..……………………. 
 az iskola igazgatója 
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NÉPDALÉNEKLÉS KATEGÓRIA 
 

 
 
1. korcsoport: 

- egy választott dal a kötelező anyagból + 1 népdalcsokor (max. 5 perc) 
 
 

2. korcsoport: 
- egy választott dal a kötelező anyagból + 2 népdalcsokor (összeállításonként max. 5 perc) 

 
 
 
A kötelező anyagot, a 100 éve született Vargyas Lajos emlékének tiszteletére, az általa gyűjtött 
dalokból válogattuk. 
 
 
Kötelező dalok 

1. 030 Lóra csikós lóra  
(Példatár: „Ötfokú dallamok” fejezetben) 

Arch.szám Gr073Bc  
 
2. 084 Fényes csillag, jaj, de sokat utazol  

(Példatár: „Ötfokú ereszkedő és emelkedő dalok” fejezetben) 
Arch.szám Gr073Bb  

 
3. 0329 Csütörtökön este gyer’ nálunk / Erre gyere erre nincsen sár 
 (Példatár: „Új stílus” fejezetben) 

Arch.szám Dat257_40  
 
4. 0372 Le, le, leszedik a fügét a kosárba / Le, lehullott a diófa levele 

(Példatár: „Új stílus” fejezetben) 
Arch.szám Dat260_51  

 
 
 
Forrás: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Planétás kiadó, Budapest. 2002. 
http://mek.oszk.hu/02000/02074/html/23.html  
Hangzó anyag: Zenetudományi Intézet Online adatbázis, Publikált népzenei felvételek.  
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NEVEZÉSI LAP 

 
NÉPDALÉNEKLÉS KATEGÓRIA  

Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 
 
A nevező iskola adatai: 
 

Neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

Címe: ……….………………………………………………………………………………………………... 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 
 

1. korcsoport       2. korcsoport 
 
Választott anyag az 1. korcsoportban:  

Kötelező dal: …………………………………………………………………………………………….. 

Népdalcsokor:…………………………………………………………………………………………….. 
 
Választott anyag a 2. korcsoportban:  

Kötelező dal: ………………………………………………………………………………………………. 

Népdalcsokor I.…………………………………………………………………………………………….. 

Népdalcsokor II……………………………………………………………………………………………. 

 
Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………………… 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………………… 

A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               
                                                                                                                    
……………………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
Kelt,   .........................................  
      P.H.   ………..……………………. 
 az iskola igazgatója 



     

Nyíregyházi FőNyíregyházi FőNyíregyházi FőNyíregyházi Fő iskolaiskolaiskolaiskola     

Zenei IntézetZenei IntézetZenei IntézetZenei Intézet    

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 

Telefon: 42/599-400/2262 

Internet: www.nyf.hu/enek-zene 

  
 

NEVEZÉSI LAP 

 
NÉPI HANGSZERES KATEGÓRIA  

Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 
 
A nevező iskola adatai: 

Neve: ……………………………………………………………………………………………………… 

Címe: ……….…………………………………………………………………………………………….. 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 
 

1. korcsoport       2. korcsoport 
 

A népi hangszer megnevezése:………………………………………………………………………………. 
 
Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………………… 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………………… 

A verseny anyaga az 1. korcsoport számára: egy összeállítás maximum 7 perc (zenekar), illetve 5 perc 
(szóló hangszer) lehet! 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

A verseny anyaga az 2. korcsoport számára: két összeállítás (különböző dialektusterületről), 
összeállításonként maximum 7 perc (zenekar), illetve 5 perc (szóló hangszer) lehet! 

1. .... ……………………………………………………………………………………………………… 

2. .... ……………………………………………………………………………………………………… 

 
A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               

                                                                                                       
……………………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
 
Kelt,   .........................................  
      P.H.   ………..……………………. 
 az iskola igazgatója 


