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Bevezető
A központi érettségin a zeneművészet választott
tantárgy.
A központi érettségi zeneművészet vizsgakatalógusa
a vizsga alapdokumentuma a 2011/2012-es tanévben,
s egyértelműen meghatározza az érettségi vizsga
tartalmát, a vizsga menetét.
A katalógus tartalmazza az összes szükséges
tájékoztatást és részletes magyarázatot a vizsga
menetéről és tartalmáról. A katalógus pontosan
meghatározza, mit kell a vizsgázónak tudnia.
A katalógus megegyezik az engedélyezett négyéves
gimnáziumi zeneművészet Tantervvel és programmal.
A vizsgakatalógus a következő fejezeteket tartalmazza:
1. A vizsga tananyagát
2. Oktatási célokat
3. A vizsga szerkezetét
4. A vizsga technikai leírását
5. A pontozás leírását
6. Példákat részletes magyarázattal
7. A vizsgára való felkészülést.
Az olvasó az első és második fejezetekben
megtalálhatja a választ a kérdésre, miből áll a vizsga.
Az első fejezet a vizsgához szükséges tartalmakat
sorolja fel.
A harmadik, negyedik és ötödik fejezetben válaszok
találhatók a vizsga folyamatának módszereiről,
szerkezetéről és formájáról, a feladatok típusairól,
a lebonyolítás módszereiről és az egyes feladatok,
egységek pontozásáról.   
A hatodik fejezet feladatokat és részletes magyarázatot
tartalmaz.
Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 1,
   Školske novine, Zagreb, 1994.
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A hetedik fejezet a vizsgára való felkészülés kérdéseivel
foglalkozik.

1. A vizsga tananyaga
A zeneművészet vizsga két vizsgaegységből áll.
Az első rész az elméleti tudást tartalmazza
(általános elméleti tudás), a második rész pedig két
zenemű elemzési készségét méri külön-külön és
párhuzamosan.
Ezzel összhangban a zeneművészeti vizsga által
előrelátott általános célok a következők:
• a zeneművészet elméletének ismerete (alapvető
zeneművészeti fogalmak, zeneművészeti fajták és
alakok, felépítésük jellegzetességei, zeneművészeti
stílusok és a legismertebb zeneszerzők szerepének és
legfontosabb műveinek ismerete)
• hallgatási és értési készség (az alapvető
zeneművészeti fogalmak alkalmazása a
zeneművészeti példák esetén, a Világ- és nemzeti
zeneörökség elemeinek megkülönböztetése, a
legismertebb zeneszerzők műveinek felismerése).

2. Oktatási célok
Minden vizsgázót legjobban érdekli, hogy mit kell
tudnia, megértenie és végrehajtania az eredményes
vizsgázáshoz. Ebben a fejezetben erre a kérdésre
adunk választ.
Minden vizsgaterületre meg vannak határozva a célok
és konkrét leírások arról, hogy a vizsgázónak mit kell
tudni és érteni az eredményes munkához.
Az első egységben (elmélet) a zeneművészet
elméletének ismeretét vizsgáljuk.
A zeneművészeti elmélet ismerete a következő
tartalmakat foglalja magába:
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• leírni a zajt és a hangot valamint a hang összetevőit
• megnevezni, leírni és megkülönböztetni a zenemű
összetevőit
• leírni a zenemű kivitelezésének módjait
• időrendileg meghatározni a stilisztikai időszakok
időtartamát s az ennek megfelelő reprezentatív
képviselőit és megkülönböztetni a zene stilisztikai
jellemzőit
• megkülönböztetni a zenemű fajtáinak
különlegességeit és az egyes stilisztikai időszakok
alakjait
• összehasonlítani a program és abszolút zenét
• megkülönböztetni a multimédiális zenei fajtákat
• megkülönböztetni és megnevezni a szöveg
megzenésítésének módjait
• leírni a hangfelépítés fejlődését a középkortól a XX.
századig
• összehasonlítani a szabad atonalitást, dodekafóniát,
az alkotás sorozattechnikáját és az aleatorikát
• felismerni és megkülönböztetni a zene rögzítésének
módjait
• összefüggésbe hozni a XX. század technológiai
fejlődését a zenével
• leírni a horvát zeneművészet fejlődését a középkortól
a XX. századig és összehasonlítani a világ zenei
vívmányaival
A második egységben (zeneművészeti példák
elemzése) a hallgatási és értési készséget vizsgáljuk
két zenemű elemzési készségén, külön-külön és
párhuzamosan.
A hallgatási és értési készség vizsgaegységben a
vizsgázótól elvárjuk, hogy:
• meghallgatással felismeri és megkülönbözteti a zajt a
hangtól és a hang összetevőit
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• meghallgatással felismeri, megnevezi és
megkülönbözteti a zenemű összetevőit: a zenemű
szerzőit, előadókat, ütemét, ritmusát, dinamikáját,
dallamát, harmóniáit, zenei alakját, zenei felvételét
• meghallgatással felismeri, megnevezi és
megkülönbözteti a zeneművek előadásának módjait
• megkülönbözteti az egyes stilisztikai korok zenei
jellegzetességeit és reprezentatív képviselőit
• megkülönbözteti a zenei fajták felépítési
különlegességeit és az egyes stilisztikai korok alakjait
• megkülönbözteti a zeneszerzési technikát minden
egyes stilisztikai korban
• megkülönbözteti a program és abszolút zenét
• meghallgatással felismeri, megkülönbözteti és
megnevezi a szöveg megzenésítésének módjait
• maghallgatással felismeri és megkülönbözteti a
hangfelépítés fajtáit a középkortól a XX. századig.
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A zeneművészet vizsgájához szükséges zeneművek
listája következik:
1. Pater noster
2. M. d’ Arras: To bje u svibnju
3. G. de Machaut: Missa Notre Dame
4. G. P. da Palestrina: Missa papae Marcelli
5. O. di Lasso: Super flumina Babylonis
6. C. G. da Venosa: Moro lasso
7. J. S. Bach: Prelúdium és fúga c-mollban
(„Jól hangolt zongora”)
8. G. F. Händel: Messiás
9. F. Couperin: Les Moissonneurs VI. suite csembaló
B-dúrban
10. I. Jarnović: Treći koncertantni kvartett u F-durr
11. W. A. Mozart: Kis éji zene, KV 525
12. W. A. Mozart: Zongoraszonáta C-dúrban, KV 545
13. W. A. Mozart: 40. szimfónia g-mollban, KV 550
14. L. van Beethoven: 5. szimfónia c-mollban
15. R. Schumann: Álmodozások „Gyerekjelenetek”
16. F. Livadić: Nokturno fis-mólban
17. B. Smetana: Vltava
18. H. Berlioz: Fantasztikus szimfónia C-dúrban, op. 14
19. A. Dvořák: 9. szimfónia e-mólban, op. 95, „Az új 		
világból”
20. I. Stravinski: Petruska
21. D. Pejačević: Život cvijeća, op. 19
22. Š. Slavenski: Voda zvira
23. S. Prokofjev: Klasszikus szimfónia D-dúrban
24. C. Orff: Carmina burana
25. K. Stockhausen: Elektronikus hangok, zongora és 		
ütőhangszerek.
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3. A vizsga szerkezete
A zeneművészet vizsga két vizsgaegységből áll.
Az első rész az elméleti tudást tartalmazza
(általános elméleti tudás), a második rész pedig két
zenemű elemzési készségét méri külön-külön és
párhuzamosan.
A vizsga 50 feladatból áll és összesen 100 pont érhető
el.
Az első rész az (elmélet) 20 feladatból áll (40%-os
részaránnyal) és 30 pontot hoz.
A különböző tanterületek részarány az 1. táblázatban
látható.
1. Táblázat: Fejezetek aránya
Feladatok
száma

Pontszám

Feleletválasztásos kérdések

14

14

Többkombinációs kérdések

4

8

Összekötős és rendezési
feladatok

2

8

Összesen

20

30

FELADATTÍPUS

Az második rész az (zenemű elemzése) 30 feladatból
áll (60%-os részaránnyal) és 70 pontot hoz.
A második vizsgaegység három részből áll - az első
zenemű elemzése, a második zenemű elemzése,
valamint a kettő párhuzamos elemzése.
A 2., 3. és 4. táblázatokban a második vizsgaegység
egyes részeinek szerkezete látható.
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4. A vizsga technikai leírása

2. Táblázat: Az első zenemű elemzése
Feladatok
száma

Pontszám

Feleletválasztásos
kérdések

8

16

Szövegpótlós kérdések

2

4

Összesen

10

20

FELADATTÍPUS

3. Táblázat: A második zenemű elemzése
Feladatok
száma

Pontszám

Feleletválasztásos
kérdések

8

16

Szövegpótlós kérdések

2

4

Összesen

10

20

FELADATTÍPUS

4. Táblázat: A zeneművek párhuzamos elemzése
FELADATTÍPUS
Feleletválasztásos
kérdések
Összekötős és rendezési
feladatok
Összesen
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Feladatok
száma

Pontszám

5

10

5

20

10

30

4.1. A vizsga időtartama
A zeneművészet vizsga írásbeli, ami összesen 90 percet tart
megszakítás nélkül.
Az első rész (elméleti tudás) 20 percig tart.
A második rész (elemzési készség) mely magába foglalja a
zenemű meghallgatását, összesen 70 percig tart és 3 részből
áll: az első zenemű elemzése, a második zenemű elemzése,
valamint a kettő párhuzamos elemzése.
A zeneművek elemzése a művek kétszeri meghallgatása
után történik, a párhuzamos elemzés pedig mindkét
zenemű egyszeri meghallgatása után.
4.2. A vizsga menete és a válaszadás módja
A vizsgázók borítékban kapják meg a vizsgaanyagot,
melyben két vizsgafüzet, vázlatlap és válaszadó lap található.
A vizsgázóknak figyelmesen kell elolvasni az utasításokat és
azokat követni a vizsga alatt.
Minden feladattípushoz tartozik egy megoldási útmutató.
Az utasítások figyelmes elolvasása fontos mivel azok
tartalmazzák s helyes válaszok bejelölésének módját.
A zárt típusú feladatokat (feleletválasztásos kérdések,
többkombinációs kérdések és összekötős és rendezési
feladatok) a vizsgázók a felkínált válaszok közül a helyes
válasz megjelölésével végzik a választ jelölő betű X-el
való ellátásával. Ha a vizsgázó több válasz is bejelöl, mint
amennyit a feladatban említenek a válasza 0 (nulla) pontot
ér, attól függetlenül, hogy a pontos válasz is megjelölte.  
A nyitott típusú feladatokat (szövegpótlós) a vizsgázók
a pontos válasz beírásával végzik az utasításban
meghatározott helyen (üres vonal).  
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4.3. Felszerelés
A zeneművészet vizsga közben kék vagy fekete
golyóstoll használható.

tartozik, az oktatási célok, amit a feladat ellenőriz,
valamint a pontos válasz és a pontozás módja.
A második vizsgaegység kérdéseiben fal vannak
sorolva azok a zeneművek is melyek alapján a kérdést
feltettük.

4.4. Felszerelés
A zeneművészeti vizsga lebonyolításához szükséges
biztosítani a megfelelő akusztikai feltételeket.
Ez alatt a következő érthető:
a) magas színvonalú hanglejátszó berendezés
(CD lejátszó, egy pár 50 W-s hangszóró megfelelő
erősítővel ellátva)
b) akusztikai feltételeket kielégítő helység (külső
zajoktól elkülönített terem, alacsonylétszámú
tanulók részére, kiemelten visszhangmentes.

6.1. Feleletválasztásos kérdések példája
A feleletválasztásos kérdés utasításból (tartalmazza
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen
típusú feladatra, amelyek követik egymást ), alapból (a
feladat megadása) és négy lehetséges válaszból áll,
amelyből egy pontos.

5. A pontozás leírása

A vizsga össpontszáma 100.
Minden pontosan megjelölt válasz (a feladatra
vonatkozóan, vagy a feladat egy részére vonatkozóan,
ha a feladat több pontos választ igényel) az első
vizsgaegységben (elméleti készség) egy pontot ér. Az
első vizsgaegység sikeres magoldásával a vizsgázó
legtöbb 30 pontot szerezhet.
A második vizsgaegységben a zenehallgatás
összetettsége miatt (zenemű elemzése) minden
pontos válasz (a feladatra vonatkozóan, vagy a feladat
egy részére vonatkozóan, ha a feladat több pontos
választ igényel) két pontot ér. A második vizsgaegység
sikeres magoldásával a vizsgázó legtöbb 70 pontot
szerezhet.

6. Példák részletes magyarázattal
Ez a fejezet példákat tartalmaz. Minden példához
részletes leírás és a kérdés típusának magyarázata
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Az első vizsgaegység feletválasztós kérdése.
A következő feladatban a négy felkínált válaszból
ki kell választani egyet. A választ X jellel kell jelölni
és átírni a válaszadó lapra. A pontos válasz egy
pontot ér.
Melyik a helyes időrendi sorrend a hangfelépítés
fejlődésében a középkortól a XX. századig?
A. hangnem, régmódi, pentaton skálák, atonalitás,
kiterjesztett tonalitás
B. atonalitás, hangnem, kiterjesztett tonalitás,
régmódi, pentaton skálák
C. kiterjesztett tonalitás, atonalitás, hangnem,
régmódi, pentaton skálák
D. pentaton skálák, régmódi, hangnem, kiterjesztett
tonalitás, atonalitás
A PONTOS VÁLASZ: D
OKTATÁSI CÉL: leírni a hangfelépítés fejlődését a
középkortól a XX. századig
PONTOZÁS:
1 pont – pontos válasz
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy több
bejelölt válasz
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A második vizsgaegység feletválasztós kérdése.
A következő feladatban a négy felkínált válaszból
ki kell választani egyet. A választ X jellel kell jelölni
és átírni a válaszadó lapra. A pontos válasz egy
pontot ér.
Melyik a meghallgatott zenemű üteme*?
A. Adagio
B. Lento
C. Allegro
D. Largo
* J. Haydn: Concerto trombitára és zenekarra
Esz-dúr, I. tétel
A PONTOS VÁLASZ: C
OKTATÁSI CÉL: meghallgatással felismerni,
megnevezni és megkülönböztetni a zenemű elemeit:
a mű előadóit, zenekarokat, ütemét, ritmusát,
dinamikáját, dallamát, harmóniáját, zenei formáját
PONTOZÁS:
2 pont – pontos válasz
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy több
bejelölt válasz
6.2. Többkombinációs kérdések példája
A többkombinációs feladatok utasításból (tartalmazza
a megoldás módját és a leírás közös minden ilyen
típusú feladatra, amelyek követik egymást) és alapból
(leggyakrabban kérdésből) áll és négy felkínált
válaszból áll melyek közül kettő pontos.
A következő feladatban a négy felkínált válaszból
ki kell választani kettőt. A választ X jellel kell jelölni
és átírni a válaszadó lapra. A pontos válasz egy
pontot ér.
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Mely fogalmak felelnek meg az Anton Vivaldi „Tavasz”
című koncertjének?
A. programzene
B. abszolút zene
C. szólókoncert
D. concerto grosso
PONTOS VÁLASZ: A és C
OKTATÁSI CÉLOK: megkülönböztetni a zenei fajták
felépítésének különbségeit és az egyes stilisztikai
korok alakjait
PONTOZÁS:
2 pont - két pontos válasz
1 pont – egy pontos válasz
0 pont – pontatlan válasz, hiányzó válasz vagy kettőnél
több bejelölt válasz
6.3. Összekötős és rendezési feladatok
A összekötős és rendezési feladat utasításból
(tartalmazza a megoldás módját és a leírás közös
minden ilyen típusú feladatra, amelyek követik
egymást), alapból (kérdésből), négy kérdés mezőből
és öt válasz mezőből áll.  Kivételt képeznek a második
vizsgaegység összekötős és rendezési kérdései,
melyek az utasítás és alap mellett két kérdésmezőből
(leginkább az első és második zenemű) és négy
válaszmezőből állnak.
Az első vizsgaegység összekötős és rendezési
feladatai.
A következő feladatban a négy sorszámozott
kérdés mezőhöz ki kell választani a megfelelő
betűkkel ellátott válaszmezőt. A válaszokat X jellel
kell jelölni és átírni a válaszadó lapra. Egy választ
nem lehet összekötni. Minden pontos válasz egy
pontot ér.
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A felsorolt olasz jelzésekhez kapcsolja a megfelelő
jellemzőket:
1. forte
A. fokozatos halkulás
2. piano
B. fokozatos növelés
3. crescendo
C. élénken
4. decrescendo D. halkan
E. hangosan
HELYES VÁLASZOK: 1. E, 2. D, 3. B, 4. A
OKTATÁSI CÉL: megnevezni, leírni és
megkülönböztetni a zeneművet alkotó elemeket
PONTOZÁS:
4 pont – mindegyik válasz helyes
3 pont – három helyes válasz
2 pont – két helyes válasz
1 pont – egy helyes válasz
0 pont – minden válasz helytelen vagy több válasz
megjelölése minden kérdésmezőhöz
A második vizsgaegység összekötős és rendezési
feladatai.
A következő feladatban minden zenei példához
ki kell választani a megfelelő betűkkel ellátott
válaszmezőt. A válaszokat X jellel kell jelölni és
átírni a válaszadó lapra. Két választ nem lehet
összekötni. Minden pontos válasz kettő pontot ér.
Minden zenemű példához egy stilisztikai időszakot
kell kötni.
1. első zenei példa
A. impresszionizmus
2. második zenei példa B. neoklasszicizmus
C. barokk
D. bécsi klasszikus

HELYES VÁLASZOK: 1. D, 2. B
OKTATÁSI CÉL: megkülönböztetni a különböző
stilisztikai időszak jellemzőit és képviselőit
PONTOZÁS:
4 pont – két helyes válasz
2 pont – egy helyes válasz
0 pont – minden válasz helytelen vagy több válasz
megjelölése minden kérdésmezőhöz vagy kihagyott
válasz
6.4. Szövegpótlós feladatok
A szövegpótlós kérdéseknél a vizsgázónak ki kell
egészíteni a mondatot, az előre kijelölt helyre a
megfelelő fogalom beírásával. A mellékelt utasításban
fel van tüntetve a megoldás módja.
A következő feladatban pótolni kell a hiányzó
mondatot a hiányzó fogalom beírásával. A választ a
vizsgafüzetbe kell csak beírni a megfelelő helyre. A
pontozási mezőt üresen kell hagyni!
A meghallgatott mű zeneszerzője:
____________________________________________
HELYES VÁLASZ: Dimitrij Šostakovič, D. Šostakovič,
Šostakovič
OKTATÁSI CÉL: megkülönböztetni a különböző
stilisztikai időszak jellemzőit és képviselőit
PONTOZÁS:
2 pont –helyes válasz
0 pont –helytelen válasz vagy kihagyott válasz

 J. Haydn: Concerto trombitára és zenekarra Esz-dúr, I. tétel
D. Šostakovič: Violincseló és zongora szonáta D-mól, op. 40,
IV. tétel
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7. A vizsgára való felkészülés
A tanár a négyéves zeneművészet gimnáziumi
program realizálása közben a vizsgázók számára
nyilvánvalóvá kell, hogy tegye a tantárgy oktatási
céljait. A vizsgázó aktív résztvevője kell, hogy legyen
az oktatási folyamatban, melyben a tanár ösztönzi a
diákot alaposan kidolgozott aktivitásokkal.
Az előbbiekkel összhangban, javasoljuk az
előkészületekben egyértelműen meghatározott
oktatási célokat, a tanulóktól várt teljesítmény
egyértelmű meghatározását, valamint ügyesen
összeállított feladattárat, amelyek segítik a tanuló
önálló felkészülését és a zenei művek felismerésének
készségét.
7.1. Tanácsok
A központi érettségin a zeneművészet magába foglalja
mindazon témaköröket és hanghordozókat, melyeket
a folyamatos tanulás során a gimnázium negyedik
évének végéig feldolgoznak.
Az engedélyezett tankönyvek listája megtalálható a
www.mzos.hr oldalon.
A felsorolt oktatási célok (2. fejezet Oktatási célok) a
vizsgázónak alkalmas alapul szolgálhat a megszerzett
tudásanyagának ellenőrzéséhez.
A zenehallgatás vizsgarész sikeres teljesítése
érdekében felsoroltuk a 2011/2012. vizsgaidőszakra
vonatkozó zeneművek listáját. A zenehallgatás
vizsgarész csak a felsorolt zeneműveket fogják
tartalmazni.
A zeneművészet vizsgájára való felkészülés a
következő elemeket kell, hogy tartalmazza:
• figyelmes zenehallgatás és a zenei elemek, stilisztikai
jellemzők felismerése
• a zeneművek összehasonlítása és a hasonlóságok,
különbségek felismerése
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• megfelelő zenei fogalmak alkalmazásával leírni a
művek elemeit (dallam, dinamika, ütem, előadók,
forma, hangfelépítés…)
• a különböző stilisztikai korokat összekötni a
zeneszerzés technikájával, zenetípusokkal és
kimagasló zeneszerzőkkel, azok legfontosabb
műveikkel (beleértve a horvát zeneszerzőket és
műveiket)
• felismerni és megkülönböztetni a zenerögzítés
módjait, a szimfonikus zenekar megjelenési formáit,
hangzását és a különböző időszakokra jellemző
hangszereket
• megismerkedni a különböző multimédiás zenei
kifejezéssel és annak jellemzőivel (opera, operett,
balett…), valamint a technikai fejlődés hatásaival a
zenére.
Továbbá, a sikeres vizsga előfeltétele a vizsga
menetének ismerete.
A vizsgázóknak ezért tanácsoljuk, hogy:
• tanulmányozza át a vizsga részeit, valamint a
mintafeladatokat
• oldja meg a mintafeladatokat
• hallgassa meg a második fejezetben felsorolt zenei
műveket.
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