
 

Kedves Fruzsi! 

Légy szíves küldd az anyagokat, mert el vagy maradva. Korábban 

beszéltünk messengeren, arról volt szó, hogy felveszed velem a kapcsolatot 

és az énekeket élőben bemutatod, erre kértelek, amikor felhívtalak. Erre 

eddig nem került sor! Várom a hívásod! 

Üdv: Ági néni 

 

Száraz Fruzsina 

12. osztály 

Ének-zene fakultáció 2020.04.20. 

Ének-zene érettségi tételek 

Határidő: 2020.04.24. 

 

1. Töltsd ki a tesztet! 

 
2. Hogyan szolmizáljuk a dór hangsort? 

a) dó-sor 

b) ré-sor 

c) lá-sor 

3. Miből áll a zenei mondat? 

a) 5 ütemből 

b) violin és basszus kulcsból 

c) zenei kérdés és feleletből 

3. Melyek a dó-sor dallam hangjai? 

a) d-r-m-s-l-d’ 

b) d-r-m-fi-s-l-tá-d’ 

c) d-r-m-f-s-l-t-d’ 

4. Melyik moll hangsort szolmizáljuk így: l,-t,-d-r-m-f-szi-l 

a) természetes moll 

b) összhangzatos moll 

c) dallamos moll 

5. Kik a romantikus zeneszerzők? 

a) Händel, Vivaldi, Bach 

b) Haydn, Mozart, Beethoven 

c) Liszt, Wagner, Chopin 

6. Hogyan nevezzük, ha egy darabban erősödik a hangerő? 

a) disszonancia 

b) crescendo 

c) moduláció 



7. Melyik forma állhat három részből: bevezetés, kidolgozás, visszatérés? 

a) triós forma 

b) szonáta-forma 

c) szvit 

8. Melyek csoportosíthatók kis és nagy hangközöknek? 

a) prím, kvárt, kvint, oktáv 

b) szekund, terc, szext, szeptim 

c) bő kvárt, szűk kvint 

9. Mi tudsz a sarabande-ról? 

a) ¾-es lüktetésű, francia eredetű tánc, kis tánclépésekkel járják 

b) felütéssel induló, 2/4-es metrumú, gyors tánc 

c) Händel korára méltóságteljes 3/2 illetve 3/4 metrummal, lüktetéssel él 

10. Melyik korban, milyen stílusban alkotott Wolfgang Amadeus Mozart? 

a) klasszikus 

b) barokk 

c) romantikus 

+1 Mi a kánon? 

a) rövid zenei motívum megismétlése 5 hanggal lejjebb 

b) rövid zenei motívum megismétlése más-más hangról, sorozatban 

c) ugyanaz a dallam megismétlődik, de később indulva egy másik szólamban 

  



2. feladatlap 

1. A kupolás sorszerkezetű népdalok sor-betűzése ilyen lehet: 

a) AABA, ABBvA, AA5A5vA, AA5BA 

b) ABCD, AABC, AABB 

c) A5B5 A B, A5A5v A Av, A5 Av B5 Bv, A5 A 

2. Miből áll a periódus? 

a) zenei elő- és utótagból, nyitással-zárással 

b) violin és basszus kulcsból 

c) zenei kérdés és feleletből 

3. Melyek a lá-pentaton dallam hangjai? 

a) l,-t,-d-r-m 

b) l,-d-r-m-sz 

c) l-t-d-r-m-f-s 

4. Melyik moll hangsort szolmizáljuk így: l,-t,-d-r-m-f-sz-l 

a) természetes moll 

b) összhangzatos moll 

c) dallamos moll 

5. Kik a barokk zeneszerzők? 

a) Händel, Vivaldi, Bach 

b) Haydn, Mozart, Beethoven 

c) Liszt, Wagner, Chopin 

6. Hogyan nevezzük a zene nyelvén a széthangzást, surlódást? 

a) disszonancia 

b) crescendo 

c) moduláció 

7. Melyik forma állhat több tánc összefűzéséből? 

a) kéttagú forma 

b) szonáta-forma 

c) szvit 

8. A 3 nagy szekundból álló hangköz neve? 

a) prím, kvárt, kvint, oktáv 

b) szekund, terc, szext, szeptim 

c) bő kvárt, szűk kvint 

9. Mi tudsz a bourrée-ról? 

a) ¾-es lüktetésű, francia eredetű tánc, kis tánclépésekkel járják 

b) XVII. századbeli gyors, páros ütemű francia tánc Auvergne vidékéről, barokk tánc, 

a barokk szvit gyakori tagja, páros nyolcad vagy negyed felütéssel indul 

c) Händel korára méltóságteljes 3/2 illetve 3/4 metrummal, lüktetéssel él 

10. Melyik korban, milyen stílusban alkotott Johann Sebastian Bach? 

a) klasszikus 

b) barokk 

c) romantikus 

 

+1   Mi a periódus? 

a) 8 vagy 16 ütemből álló zenei mondat 

b) rövid zenei motívum megismétlése más-más hangról, sorozatban 

c) ugyanaz a dallam megismétlődik, de később indulva egy másik szólamban 



Töltsd ki a feladatlapokat! 

Link: 

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok2011osz/kozep/k_enekze

ne_11okt_fl.pdf 

 

Link: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok2010os

z/k_enekzene_10okt_fl.pdf 

 

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok2011osz/kozep/k_enekzene_11okt_fl.pdf
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok2011osz/kozep/k_enekzene_11okt_fl.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok2010osz/k_enekzene_10okt_fl.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/feladatok2010osz/k_enekzene_10okt_fl.pdf

