
Száraz Fruzsina 

12. osztály 

Ének-zene fakultáció 2020.05.11. 

Határidő: 05.14. 

A Kodályi esszéd jó, én még írnék a relatív szolmizációról, mert az 

világhírű, a Kodály-módszer. SZORÍTOK! 

1. Töltsd ki a feladatlapot! 
1. A pilisi tiszta búza c. népdal sor-betűzése: 

a) AA5A5vA 

b) AA5BA  

c) A5A5vB5B5v 

2. Miből áll a da capo-s forma? 

a) zenei elő- és utótagból, nyitással-zárással 

b) három tagból, visszatéréssel  

c) bevezetésből és kidolgozásból 

3. Melyek a dó-hexachord dallam hangjai? 

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

b) d-r-m-sz-l 

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

4. Melyik moll hangsor a következő: c-d-esz-f-g-a-h-c’ 

a) c-természetes moll 

b) c-összhangzatos moll 

c) c-dallamos moll 

5. Ki a kakukktojás a XX. századi zeneszerzők között? 

a) Bartók 

b) Muszorgszkij 

c) Chopin 

6. Hogyan nevezzük a zene nyelvén a középerős dinamikát? 

a) mezzopiano 

b) fortissimo 

c) mezzoforte 

7. Az alábbi forma állhat három rész összefűzéséből: 

a) szvit 

b) triós-forma 

c) scherzo 

8. A c’-h’ hangköz neve: 

a) tiszta szeptim 

b) kis szeptim 

c) nagy szeptim 

9. Mi tudsz a musette-ről? 

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

b) mérsékelt páros ütemű udvari tánc, amelyet később a barokk szvit vett át jellegzetes 

dudabasszusával egyetemben, Bach és kortársai szvitzenéjében a gavotte-hoz 

kapcsolódik, annak középrészeként, 2/4 metrumban 

c) 4/4-es lüktetésű, 2/4 csonka ütemmel indul, XIV. Lajos udvarában vált divattá 

10. Melyik korban, milyen stílusban alkotott Pachelbel? 



a) klasszikus 

b) barokk 

c) romantikus 

 

             +1    Mi a pódia? 

a) ütemszám 

b) szótagszám 

c) ritmusképlet 

 

1. A Volt nekem egy kecském c. népdal sor-betűzése ilyen nem lehet: 

a) A5A5vA Av 

b) A B  

c) A5A 

2. Miből áll a szonáta forma? 

a) zenei elő- és utótagból, nyitással-zárással 

b) három tagból: bevezetés, kidolgozás, visszatérés 

c) ismétlésből 

3. Melyek a fríg dallam hangjai? 

a) mi-fá-szó-lá-ti-dó-ré-mi 

b) mi-szó-lá-dó-ré-mi 

c) mi-fi-szi-lá-ti-dó-ré-mi 

4. Melyik moll hangsor a következő: d-e-f-g-a-bé-cisz-d’ 

a) d-természetes moll 

b) d-összhangzatos moll 

c) d-dallamos moll 

5. Ki a kakukktojás a XIX. századi zeneszerzők között? 

a) Berlioz 

b) Debussy 

c) Chopin 

6. Hogyan nevezzük a zene nyelvén a nagyon erős dinamikát? 

a) mezzoforte 

b) fortissimo 

c) forte 

7. Az alábbi forma állhat három vagy még több tétel összefűzéséből: 

a) szvit 

b) triós-forma 

c) barokk szonáta 

8. A c’-bé’ hangköz neve: 

a) tiszta szeptim 

b) kis szeptim 

c) nagy szeptim 

9. Mi tudsz a rigaudon-ről? 

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

b) mérsékelt páros ütemű udvari tánc, Bach és kortársai szvitzenéjében a gavotte-hoz 

kapcsolódik, annak középrészeként, 2/4 metrumban 

c) délfrancia eredetű mérsékelt páros ütemű tánc, negyed felütéssel indul, 4/4 

metrumban 

10. Melyik korban, milyen stílusban alkotott Erkel Ferenc? 

a) klasszikus 

b) barokk 



c) romantikus 

 

             +1    Mit jelent a heteroritmikus kifejezés? 

a) eltérő ütemszám a népdalsorokban 

b) eltérő szótagszám a népdalsorokban 

c) eltérő ritmusképlet a népdalsorokban 

 

2. Esszé: Népszokások, néphagyomány 

 

3. Tölts ki 2 régi érettségi írásbeli feladatlapot, amelyeket adtam 

neked kinyomtatva és küldd el nekem a megfejtéseket! 

 


