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BILLENTYŰS TANSZAK  

Zongora helyi tanterve 

 

 

 
 A tanuló a zenei anyagot osztálya és egyéni képességei, illetve készségeinek 

megfelelően, stílszerűen, értelmesen tagolva, egységes egészként előadva, kifejezéssel 

szólaltassa meg a zongorán. 

 A tanár a tanév elején készítsen tervezetet, amely egyrészt tükrözi a tantervi 

követelményeket, másrészt figyelembe veszi a növendék egyéni sajátosságait. A tervezett 

anyag sohasem egyes darabokra vonatkozzék, hanem a megvalósítandó követelmények zenei, 

technikai, pedagógiai jellegét tükrözze. Mind az  „A” mind a „B” tagozat esetében a 

feldolgozandó anyagot kezelje a tanár kellő pedagógiai rugalmassággal, mindig tekintetbe 

véve növendéke zenei, fizikai adottságait, értelmi képességét, valamint egyéb körülményeit. 

 A gyermek már az első osztályban szinte minden zenei, technikai ismerettel találkozik, 

de ezeket még sem önállóan, se tudatosan nem képes alkalmazni, hasznosítani. A további 

évek feladata mindezen ismeretek tudatos gyakorlása, majd önálló alkalmazása az osztályok 

követelményeinek megfelelően. Az egyes zenei osztályokban előírt zenei, technikai 

követelmények tehát már előfordulhattak a növendék tanulmányaiban, mégis súlyponti 

kérdéssé csak az adott osztályban válnak. 

 A technikaképzés a zeneművek szép megvalósításának feltétele. Sokrétű, éveken át 

tartó folyamat, amely már az első hang megszólaltatásával elkezdődik hangképzés 

formájában. 

 Minden technikai tanulmánynak – legyen az ügyesítő, ujjgyakorlat, etüd vagy skála – 

a zenei anyagokhoz, illetve annak előkészítéséhez kell kapcsolódnia. 

 Etűd – tanulással előkészítést és állóképességet szerez a növendék a nemesebb zenei 

anyag színvonalas előadásához. Célunk mindenképpen a kézügyesség fejlesztése, a technikai 

alapjátékformák elsajátítása – zenei anyagba illesztve. 

 A skálajátékot a különböző billentések még alaposabb, tudatosabb elsajátítására is 

hasznosíthatjuk. Például kar staccato gyakorlása egy Mozart- vagy Haydn-darabra gondolva, 

kantiléna gyakorlása egy Schumann-mű szebb megvalósítása érdekében. 

 A kottaolvasás tanításánál figyelembe kell vennünk a hármas idegpálya – auditív, 

vizuális, motorikus – egységének kialakítását. El kell érnünk, hogy a kottakép látása, hallása 

és megvalósítása szinte egyidejű legyen. Ennek érdekében a gyermeket vezessük rá, hogy 

adott kottaképhez milyen – magas vagy mély – hangzás tartozik, és ennek létrehozására a 

zongora melyik billentyűje alkalmas. 

 A lapról játék készségének fejlesztése a későbbi öntevékeny muzsikálás alapja, egyben 

a növendék zeneirodalmi ismereteit is gazdagítja. Fordítsunk gondot arra, hogy a lapról játék 

– mely mindig egy-két osztállyal alacsonyabb anyagból történik – ne eredményezzen rossz 

technikai, mechanikai beidegzéseket, következésképp helytelen zenei megvalósításokat. 

 

Zenei nevelés: 

A növendék ízlését és zenei igényességét csak képességeit meg nem haladó művek tanításával 

fejleszthetjük tovább. A tanár lehetőleg minden művet mutasson be a hangszeren, ezzel 

ugyanis felkelti a növendék érdeklődését, figyelmét, aktivitását. A feladott anyagot lássa el 

utasításokkal, magyarázatokkal. Dinamikát, frazeálást, artikulációt és a technikai megoldást 

(pedált) is a zenei anyagból kell magyarázni. 
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A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

 
Képzési idő: 12 év 

„A” tagozaton: 2+10 évfolyam 

„B” tagozaton: (4) + 4 + (4) évfolyam 

 

Megjegyzés: Az évfolyam számok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A 

„B” tagozat zárójeles száma az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B” 

tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani. 

 

 

 

Óraterv 

 

 

 

 

Tantárgy 

 

Évfolyam 

 

Előképző Alapfok Továbbképző 
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Választható 

tárgy 
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2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Összesen 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

4-6 

 

 
Az előképzőt a növendékeknek nem kötelező elvégeznie. 

 

Főtárgy: zongora (egyéni). 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

 

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

együttes műveltségi programként is taníthatók; 
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 gyakorlati: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

Választható tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 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.) 

 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendők. 

Főtárgy: 

 „A” tagozaton minimum 2x30 perc 

 „B” tagozaton minimum 2x45 perc 

Kötelező tárgy: 

 A képzési idő minimum 2x45 perc 

 „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

 „B” tagozaton az évfolyam végéig 

Kötelezően választható tárgy: 

 „A” tagozaton az 5-6 évfolyamon 

 elmélet: minimum 2x45 perc 

 

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) 

 

Hangszeres előkészítő: 

 Egyéni: 2x30 perc 

 Csoportos: 2x45 perc 

Kamarazene: 

 Minimum 2x45 perc 

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

Zenekar, kórus:  

 Minimum 2x45 perc 

Második hangszer: 

 Minimum 1x30 perc 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

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

ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt 

vehet. 
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Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 
 

 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási 

programot és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki 

alkotófantáziára alapozva kell kialakítani. 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a hangszer vázlatos megismerése, 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

2. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– elemi szintű kottaolvasás. 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato, staccato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Lakos Á.: Zongoraiskola 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 
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1.OSZTÁLY 
 

Kottaolvasás – gyakorlása a hangszerhez kapcsolva, ritmusban. Pentachordok, módosítójelek, 

dúr és moll hangsorok felépítése. Hangközök: oktáv, nagy és kis 2, tiszta5, nagy és kis 3, az 

alaphang fölött. A metrum érzetének kialakítása: negyed, nyolcad, fél, egész értékű hangjegy, 

szünetjel. 

A növendék szépen, értelmesen énekelje és zongorázza a népdalt. A dalok (darabok) formai 

tagolódásának felismerése. Dinamikai jelek, idegen szavak, kifejezések. 

Jártasság a magyar népdalokban. 

A klasszikus stílus alapjai. 

A kortárs zene alapelemeinek ismerete. 

 

Technikafejlesztés 

1-5 ujjas, valamint alátevési gyakorlatok, a tananyagból, önállóan szerkesztve is, 

transzponálva. Unisono, tükörjáték, dudabasszus. Az alátevés után a növendék elkezdhet 

skálázni. Karos ejtegetés, legato, staccato. A kar és ujjak egységének érzete – 

hangközfelbontással, hangzatbontással, skálamenettel. A kezek függetlenítése – ritmikában, 

mozgásban, játékmódban, dinamikában. 

 

Memóriafejlesztés 

Népdalok, egyszerű kísérőszólamok, technikai gyakorlatok memorizálása. Az egész év 

anyagának kb. 50%-a kotta nélkül. 

 

Technikaképzés 

A technikai gyakorlat legyen célravezető, minthogy a rendelkezésre álló kevés időből a 

növendék alkalmanként csak keveset tölthet annak gyakorlásával. A tanulandó darabokon 

belül előforduló technikai nehézségekből ajánlatos ujjgyakorlatokat készíteni. 

 

Gyakorlás 

Alapos előkészítéssel segítsük a növendék otthoni munkáját, de legyünk következetesek a 

számonkérésben is.  

 

Az év végi vizsga – tanszaki beszámoló ajánlott anyaga 

4 különböző karakterű mű (ebből 1 Bartók kötelező) 

2-3 mű félévkor, ill. az év végi beszámolón fejből eljátszva, tetszés szerint felosztva 

 

Minimális követelmény 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

Folyamatos kottaolvasás violin- és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása. 

Az otthoni gyakorlás kialakítása. 

A növendék legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom: 

Asztalos T. : A zongorázó gyermek I, II, Bartók Mikrokozmosz I.; Czövek: Zongoraiskola 

Kurtág Gy. játékok I, II, VI.; Papp I. 27 kis zongoradarab; Zongora ABC 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab 

Teöke: Találkozások a zongoránál; Válogatott etűdök I.; Zongoraiskola. I. füzet 
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2.osztály „A” tagozat 
 

Az adott évfolyam anyaga szervesen épít az előző évben a megszerzett ismeretekre. Ezért a 

második év elején nagyon fontos a tanultak átismétlése, és a hiányosságok pótlása. 

 

Ismeretek és készségfejlesztés követelményei 

Kottaolvasás ritmusban, folyamatosan. 

Különböző ritmusok, ritmusértékek (szinkópa, triola, éles ritmus, nyújtott ritmus, tizenhatod 

érték, szünetjel). 

Ismerkedés a dúr és moll hangsor szerkezetével, hangközeivel. 

A kvintoszlop ismerete. 

Dúr és moll hármashangzat. 

Tonika, Domináns, Szubdomináns, vezetőhang tudatosítása. 

Zárlatok megfigyeltetése. 

Hangközök (kvárt, szext, szeptim ) ismerete 

Ismerkedés a barokk és klasszikus táncok hangzásvilágával, súlyviszonyaival (felütés). 

Artikulációs jelek ismerete (trillák is) 

Az értelmes frazeálás kialakítása. 

Bach muzsikájának megalapozása. 

Ismerkedés a Bartók darabokkal. 

A romantikus stílus előkészítése. 

A kortárs zene tanítása. 

A különböző művek jellegéhez alkalmazkodó hangzás, billentésmód, mozgásfunkció. 

 

Technikafejlesztés 

Dúr és moll skálák ismerete 4 kereszt 4 bé-ig, külön kézzel 2 oktávon, különböző billentéssel 

(tenuto, legato, leggiero (dobott ujjakkal), kar – staccato, leggiero – staccato). 

Kis akkord minden helyzetben. 

Két hármashangzat felbontás minden helyzetben. 

Kettősfogás ejtegetve. 

A kezek függetlenítése, mind mozgásban (frazeálás és artikuláció) mind dinamikában. 

A zongorának egyik legfontosabb szerves része a pedál. 

Utasítást adni a pedál használatára nehéz, miután szabályokat felállítani szinte lehetetlen.  

A pedálozás módjai közül az utánnyomott pedálozásra van legkorábban szükség. Az ilyen 

pedálozás tanítására, állandó gyakorlására alkalmas:  

- skála (karral, ejtegetve) 

- a hármashangzat akkordban 

 Etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

- 3 barokk mű Bach korából 

- klasszikus táncok 

- 3 Bartók mű (Mikrokozmosz, Gyermekeknek I.) 

- karakterdarabok – a romantikus zene előkészítése 

- kortárs és XX. századi zene 

- négykezes 

Ezen kívül:  

- 6 klasszikus és modern etűd  
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- lapról játék egy szólamban 

 

A helyes anyagválasztás szempontjai 

Zenei vagy technikai szempontból jelentsen új feladatot. 

Azaz anyag hasznos és jó, ami pl: technikai szempontból  a gyermek felkészültségén belüli és 

zeneileg jelent új, vagy még szokatlan feladatot, vagy fordítva. Tehát a játszott anyag 

nehézségi foka nem haladhatja meg lényegesen a növendék felkészültségét. 

Az anyagot akkor választhatjuk helyesen, ha annak nagyobb része a növendék gyengébb 

képességeit fejleszti, legyen az akár zenei, akár technikai. 

 

Az év végi vizsga – tanszaki beszámoló ajánlott anyaga  

4 különböző karakterű mű (ebből 1 Bartók kötelező) 

2-3 mű félévkor, ill. az év végi beszámolón fejből eljátszva, tetszés szerint felosztva 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek (kortárs zene, Bartók : Mikrokozmosz, esetleg 

Gyermekeknek). 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

 

A növendék legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 

Bartók: Mikrokozmosz I-II.  

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.. (Zeneműkiadó) 

Czövek: Zongoraiskola II. (Zeneműkiadó) 

Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. Századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I-II., VI. (EMB) 

          Az abszolút hangmagasságú művek is) 

Papp L.: Első játékok a zongorán (Zeneműkiadó) 

    Meseképek (EMB) 

Régi táncok gyermekeknek (Munkaközösség) 

Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 

Tarka-barka gyűjtemény (Teőke M.? EMB) 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, Zeneműkiadó 1965. 

 

Négy- és hatkezesek 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Papp L.: Gyermekdalok Európából 

Szőnyi E.: Kis kamarazene (Zeneműkiadó) 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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2. osztály „E” tagozat 

 
Ismeretek 

- folyamatos kottaolvasás 

- a dúr és moll skála  

- dúr és moll hármashangzat 

- tonika, szubdomináns, domináns 

- kvintkör ismerete 

- új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa) 

- 3/8-os, 6/8-os ütemek 

- az előforduló jelek, idegen szavak ismerete 

- a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése 

- a tanult művek formai elemzése (két- és háromtagú forma, periódus, visszatérés) 

- értelmes, stílusos frazeálás és artikuláció 

- alapfokú polifón játékkészség 

lapról játék egyszerű ellenszólammal 
 
 

Technikafejlesztés 

- dúr és moll skálák ismerete legalább 4 kereszt 4 bé –ig külön kézzel, két vagy 4 

oktávon, különböző billentésmódokkal 

- legato, éneklő legato, kar-staccato, gyors-staccato, leggiero, tenuto 

- kis akkord 

- hangzatbontás 

- kettősfogás (szext) ejtegetve és staccato 

- akkordok pedállal 

- a kezek függetlenítése mozgásban (artikuláció, frazeálás) és dinamikában. 

- Mindhárom pedálozási mód (utánnyomott pedál, együtt nyomott pedál, előre nyomott 

pedál) 

- Bizonyos ügyesség elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a pedált pontosan a hanggal 

együtt nyomjuk le, anélkül, hogy a megelőző harmóniákból egy hangot át ne kössünk.  

- Előgyakorlatként a keringőbasszusra alkalmazott pedálozást tanítsuk 

- Pergő játék előkészítése, etüdök 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

20-25 mű, melyből kötött 

1-2 Bach mű 

6-8 barokk és klasszikus tánc 

1 klasszikus szonatina tétel 

2 romantikus mű 

5 Bartók mű 

6-8 etüd 

négykezes 

 

Félévi beszámoló 

1 etüd 

1 Bach mű 

1 romantikus vagy karakter darab 
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Év végi vizsga anyaga 

1 Bach mű 

1 klasszikus szonáta tétel  

1 Bartók mű 

 

Minimális követelmény 

Folyamatos kottaolvasás 

A tanult zeneművek: karakterdarabok, barokk/Bach, klasszikus, Bartók- és egyéb XX. századi 

kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek megszólaltatása, 

Önállóan megtanult darabok, 

A tananyag körülbelül kétharmada fejből játszandó. 

 

A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom 

Zongoraiskola II: (Komjáthy – féle) 

Czövek: Zongoraiskola II. 

Teöke M.:  Találkozások a zongoránál 

  Barátom a zongora 

Papp L.: Zongoraiskola II: 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II., III 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

Teöke: Válogatott etüdök I-II: 

Régi táncok gyermekeknek 

Türk: Gyermekévek 

Kurtág: Játékok I-II.- VI 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab 

Tarka – barka gyűjtemény 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Bartók: Mikrokozmosz I.,II. 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

  Gyöngyszemek 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

Mozart: A gyermek Mozart 

Bach: 13 könnyű zongoradarab 

Schumann: Jugendalbum 

Könnyű szonatinák 

 

Négy-és hatkezes művek 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Szőnyi E.: Kis kamarazene 

Türk, D.G.: Négyekezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: Három kis négykezes darab 
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2. osztály „B” tagozat 
 

Ismeretek 

- folyamatos kottaolvasás 

- a dúr és moll skála  

- dúr és moll hármashangzat 

- tonika, szubdomináns, domináns 

- kvintkör ismerete 

- új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa) 

- 3/8-os, 6/8-os ütemek 

- az előforduló jelek, idegen szavak ismerete 

- a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése 

- a tanult művek formai elemzése (két- és háromtagú forma, periódus, visszatérés) 

- értelmes, stílusos frazeálás és artikuláció 

- alapfokú polifón játékkészség 

- lapról játék egyszerű ellenszólammal 

 

Technikafejlesztés 

- dúr és moll skálák ismerete legalább 4 kereszt 4 bé –ig külön kézzel, két vagy 4 

oktávon, különböző billentésmódokkal 

- legato, éneklő legato, kar-staccato, gyors-staccato, leggiero, tenuto 

- kis akkord 

- hangzatbontás 

- kettősfogás (szext) ejtegetve és staccato 

- akkordok pedállal 

- a kezek függetlenítése mozgásban (artikuláció, frazeálás) és dinamikában. 

- Mindhárom pedálozási mód (utánnyomott pedál, együtt nyomott pedál, előre nyomott 

pedál) 

- Bizonyos ügyesség elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a pedált pontosan a hanggal 

együtt nyomjuk le, anélkül, hogy a megelőző harmóniákból egy hangot át ne kössünk.  

- Előgyakorlatként a keringőbasszusra alkalmazott pedálozást tanítsuk 

- Pergő játék előkészítése, etüdök 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

- 2-3 Bach mű 

- 5-8 barokk és klasszikus tánc 

- 1 klasszikus (formában is) szonatina tétel 

- 3 romantikus hangvételű mű 

- 6-8 Bartók mű 

- Kortárs és más XX. századi zene 

- Négykezes 

- 8-10 klasszikus és modern etűd 

 

 

Félévi vizsga anyaga:  

- 1 etűd 

- 1 Bach mű 

- 1 szabadon választott mű (romantikus vagy karakter darab, klasszikus tánc) 

 

Nyilvános szereplés lehetőség szerint. 
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Az év végi vizsga  

5 különböző karakterű mű 

- 1 etüd 

- 1 Bach mű 

- 1 szonáta tétel vagy klasszikus tánc 

- 1 romantikus v. karakter darab 

- 1 XX. századi (Bartók) 

 

 

A növendék koncertszerűen játssza végig a műveket természetesen fejből. 

 

Minimális követelmény 

A folyamatos kottaolvasás 

A tanult zeneművek: karakterdarabok, barokk/Bach, klasszikus, Bartók- és egyéb XX. századi 

kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek megszólaltatása 

Önállóan megtanult darabok 

A tananyag körülbelül kétharmada fejből játszandó. 

 

A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom 

Zongoraiskola II: (Komjáthy – féle) 

Czövek: Zongoraiskola II. 

Teöke M.:  Találkozások a zongoránál; Barátom a zongora 

Papp L.: Zongoraiskola II: 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II., III 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

Teöke: Válogatott etüdök I-II: 

Régi táncok gyermekeknek 

Türk: Gyermekévek 

Kurtág: Játékok I-II.- VI 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab 

Tarka – barka gyűjtemény 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Bartók: Mikrokozmosz I., II. 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

Mozart: A gyermek Mozart 

Bach: 13 könnyű zongoradarab 

Schumann: Jugendalbum 

 

Négy-és hatkezes művek 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Szőnyi E.: Kis kamarazene 

Türk, D.G.: Négyekezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: Három kis négykezes darab 
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3. évfolyam „A” tagozat 
 

 
Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Különböző korok notációjának ismerete 

A tananyagban előforduló nehezebb ritmusképletek (triola, pontozott nyolcad, tizenhatod, 

tizenhatod – pontozott nyolcad), metrumba helyezése. 

Új metrumok 3/8, 6/8 , lüktetése, súlyviszonyai 

Hangnemi változások megfigyelése, a hangnemek rokonsága 

Egyszerű két és háromtagú formák felismerése a szonatina forma (szonátaforma) vázlatos 

ismerete 

Az ismert tempó, dinamikai és előadási jelek tudatos használata 

A kezek függetlenítése mozgásban (polifón zenénél is) mind dinamikában. 

Tempók elképzelése, tempótartás. 

A művek stílusához igazodjon a hangzás és a billentés. 

A díszítések neveinek, írásmódjainak ismerete. 

 

Technikafejlesztés 

Dúr és moll skálák 5 kereszt 5 bé-ig, két vagy 4 oktávon, külön kézzel, oda-vissza: 

- éneklő legato (cantiléna) 

- kar – staccato 

- gyors – staccato 

- leggiero 

Hármashangzat – felbontás 

Kis akkord pedállal. 

Kettős fogás ejtve és staccato 

Futam előkészítése. 

A repetíció előkészítése. 

Az Alberti basszus előkészítése etűdökkel 

A keringőbasszus 

Pedálhasználat mindhárom módon (utánnyomott, együtt nyomott, előre nyomott pedál) 

Etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva 

Lapról játék egyszerű ellenszólammal. 

A díszítések ritmusba való elhelyezése. 

Memóriafejlesztés J. S. Bach művek alsó és felső szólam külön-külön memorizálva. 

 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 kis Bach mű (Anna Magdalena kötet) 

Barokk táncok 

Klasszikus táncok 

2 klasszikus szonatina tétel (ebből 1 szonáta – forma) 

2 Bartók mű 

Romantikus és XX. századi kortárs zene 

6- klasszikus és modern etűd 

négykezesek 
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Követelmény 

Pontos kottaolvasás 

Ritmikusság, tempótartás 

Felszabadult játszóapparátus 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: 

barokk/Bach, klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű, kortárs 

zene, Bartók-mű, 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

 

A növendék legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

 

Felhasználható irodalom 

A szontaina mesterei I. (Csurka M.) 

Bach: Notenbüchlein für anna Magdalena Bach (Urtext) 

 Az első Bach-tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I., III. 

  Mikrokozmosz II. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. (Munkaközösség) 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség) 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

Schumann: Jugend Album 

Kezdők zongoramuzsikája 

J.S. Bach (Csurka M.) 

Beethoven (Csurka M.) 

Couperin (Csurka M.) 

Haydn (Csurka M.) 

Händel (Kováts G.) 

Mozart (Kováts G.) 

Scarlatti (Csurka M.) 

Schubert (Csurka M.) 

Telemann (Csurka M.) 

Weber (Héra A. – Sármai J.) 

 

Négy- és hatkezesek 

Beethoven: Deutsche Tänze 

Diabelli: 6 szonatina 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Mozart: Kontratáncok 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 

 

Az év végi vizsga – tanszaki beszámoló ajánlott anyaga  

4 különböző karakterű mű (ebből 1 Bach kötelező) 

2-3 mű félévkor ill. az év végi beszámolón fejből eljátszva, tetszés szerint felosztva 
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3. osztály „E” tagozat 
 

 

Ismeretek 

Hangnemek és hangnemváltások, azok kapcsolata egymáshoz 

Zárlatok felismerése 

A polifón játék és hallás továbbfejlesztése 

A polifónia, homofónia, periódus, frázis, motívum fogalma, ismerete, felismerése 

A négy fő stílus vázlatos ismerete és megfelelő alkalmazása 

Értelmes, stílusos frazeálás, agogika. 

Új ritmusok, metrumok 5/8 és változó ütem, harminckettedek, 2/2-es ütem 

2 és 3 tagú formák tudatos felismerése, a szonáta – forma ismerete 

Új stílus a romantika 

Parlando játék 

Memória fejlesztése 

Különböző stílusok ismerete 

Pedálozás mindhárom módon 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála ismerete valamint a kromatikus hangsor külön 4 oktávon (éneklő 

legato, pergő játék, gyors staccato, leggiero, legato játék különböző tempókban) 

Repetíció. 

Trillák (praller, mordent, doppelschlag) 

Kis akkord pedállal 

Hármashangzat - felbontás. 

Futam az akkord minden hangjáról, kettősfogás (terc, szext, oktáv) duplázva is. 

Alberti és keringőbasszus. 

Lapról játék ellenszólammal 

 
Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 Bach mű 

1 klasszikus szonáta v. 2 klasszikus szonáta tétel 

3 romantikus mű 

3 Bartók mű 

XX. sz.-i művek 

Karakterdarabok 

8 etüd 

négykezes 

 

Félévi beszámoló 

1 etüd 

1 Bach mű 

1 szabadon választott (romantikus v. karakter darab) mű 

 

Az év végi vizsga  

1 Bach mű 

1 klasszikus szonáta tétel (szonáta formájú) 

1 Bartók mű 
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Követelmény 

Megfelelő koncentráció 

Zongorázás könnyed folyamatossággal 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező stíulsok: barokk (Bach), klasszikus 

(szonatina-tétel), romantikus, XX. Századi (kortárs és Bartók-) művek megszólaltatása 

Önállóan megtanult darabok 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

 

A növendék tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom 

Régi táncok gyermekeknek 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 

Teőke: Az első Bach - tanulmányok  

Bartók: Gyermeknek I-II-III. 

  Mikrokozmosz II:-III- 

Kodály: Gyermektáncok 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Kadosa: 55 kis zongoradarab 

Mozart: Klavierstücke (Könemann) 

 A gyermek Mozart 

Könnyű szonatinák zongorára 

Haydn: Szonáták 1/a (Urtext) 

Schumann: Jugendalbum 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

  Gyöngyszemek 

Teőke: Válogatott Etűdök III. 

Kezdők zongoramuzsikája: 

J.S. Bach, Beethoven 

Couperin, Haydn, Händel, Mozart 

Scarlatti  

Schubert 

Telemann 

Weber 

Tarka –barka Gyűjtemény 

Zongoráskönyv 

 

Négy- és hatkezesek 

Diabelli: 6 szonatina 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Mozart: Kontratáncok 

              6 ländlerische Tänze 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 
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3. osztály „B” tagozat 
 

 
Ismeretek 

Hangnemek és hangnemváltások, azok kapcsolata egymáshoz 

Zárlatok felismerése 

A polifón játék és hallás továbbfejlesztése 

A polifónia, homofónia, periódus, frázis, motívum fogalma, ismerete, felismerése 

A négy fő stílus vázlatos ismerete és megfelelő alkalmazása 

Értelmes, stílusos frazeálás, agogika. 

Új ritmusok, metrumok 5/8 és változó ütem, harminckettedek, 2/2-es ütem 

2 és 3 tagú formák tudatos felismerése, a szonáta – forma ismerete 

Új stílus a romantika 

Parlando játék 

Memória fejlesztése 

Különböző stílusok ismerete 

Pedálozás mindhárom módon 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála ismerete valamint a kromatikus hangsor külön 4 oktávon (éneklő 

legato, pergő játék, gyors staccato, leggiero, legato játék különböző tempókban) 

Repetíció. 

Trillák (praller, mordent, doppelschlag) 

Kis akkord pedállal 

Hármashangzat - felbontás. 

Futam az akkord minden hangjáról, kettősfogás (terc, szext, oktáv) duplázva is. 

Alberti és keringőbasszus. 

Lapról játék ellenszólammal 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

5 Bach mű 

2 klasszikus szonatina 

5 romantikus mű 

5 Bartók mű 

Kortárs és XX. századi zene. 

8-10 klasszikus és modern etűd 

Négykezesek 

 

Félévi vizsga anyaga: 

1 etűd 

1 Bach mű 

1 romantikus mű 

Nyilvános szereplés lehetőség szerint. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

1 etüd 

1 J. S. Bach mű 

1 klasszikus, több tételes szonatina 

1 romantikus vagy szabadon választott mű 
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1 XX. századi magyar mű 

A növendék a darabokat koncertszerűen játssza végig természetesen kotta nélkül. 

 

Minimális követelmény 

Megfelelő koncentráció 

Zongorázás könnyed folyamatossággal 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező stíulsok: barokk (Bach), klasszikus 

(szonatina-tétel), romantikus, XX. Századi (kortárs és Bartók-) művek megszólaltatása 

Önállóan megtanult darabok 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

 

A növendék tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom 

Régi táncok gyermekeknek 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 

Teőke: Az első Bach - tanulmányok  

Bartók: Gyermeknek I-II-III. 

  Mikrokozmosz II:-III- 

Kodály: Gyermektáncok 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Kadosa: 55 kis zongoradarab 

Mozart: Klavierstücke (Könemann) 

 A gyermek Mozart 

Könnyű szonatinák zongorára 

Haydn: Szonáták 1/a (Urtext) 

Schumann: Jugendalbum 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

  Gyöngyszemek 

Teőke: Válogatott Etűdök III. 

Kezdők zongoramuzsikája: 

J.S. Bach 

Beethoven 

Couperin 

Haydn 

Händel 

Mozart 

Scarlatti  

Schubert 

Telemann 

Weber 

Tarka –barka Gyűjtemény 

Zongoráskönyv 

 

Négy- és hatkezesek 

Diabelli: 6 szonatina 
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Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Mozart: Kontratáncok 

              6 ländlerische Tänze 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 
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4. OSZTÁLY – „A” TAGOZAT 

 

 
Ismeretek és készségfejlesztés követelményei 

A tananyagban az eddig tanult ritmusok további gyakorlása és mind önállóbb megoldása.  

A klasszikus zene alapfunkcióinak ismerte, moduláció, oldások érzékeltetése. Domináns 

szeptim. Otthonosság a hangnemekben. A szonáta-forma tartalmi és hangnemi 

összefüggéseinek ismerete. A négy fő stílus és az előforduló zenei formák ismerete. 

Különböző szerkesztési módok – homofónia – polifónia. 

Az imitáció, szekvencia, téma-megfordítás felismerése. A frazeálás, artikuláció igényesebb 

megkövetelése mellett az agogika is előtérbe kerül. Parlandó játék. 

A kezek függetlenítése mozgásban – több szólam tiszta, értelmes vezetése – dinamikában – 

azonos kézzel dallam és kíséret megvalósítása. 

A növendék tudjon a II. osztály, esetleg a III. osztály könnyebb darabjainak fokán 

folyékonyan lapról játszani. Fokozatosan törekedjen önállóan a zenei gondolat és a technikai 

megvalósítás egységére. Tudjon pedálozni különböző jellegű művekben  megfelelően. 

Szerezzen jártasságot a kísérőszólamok helyes zenei és technikai megszólaltatásában, 

úgyszintén a népdalfeldolgozások jellegzetes ritmikájának és hangvételének előadásában. 

Tudjon megformálni önállóan, könnyű barokk és klasszikus táncot. 

 

Technikafejlesztés 

Ujjgyakorlat szükség szerint pl.: trillamozgás, díszítések, kettősfogás, hangzatbontás, akkord, 

futam, repetíció. Az összes dúr és moll skála és a kromatikus hangsor játszása külön kézzel, 4 

oktávon. 

Kettős fogás, hármashangzat bontva, futam. Akkord, utánnyomásos pedállal. 

Pedálgyakorlatok. 

 

Memóriafejlesztés 

A növendék a technikai tanulmányok mellett a tananyag egyharmadát tanulja meg kotta 

nélkül. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 Bach – korabeli, ill. J. S. Bach-mű, legalább 1 kis prelúdium 

2 klasszikus szonatina (tételenként számítható 1-1 egységnek) 

Romantikus művek 

Kortárs és más XX. századi zene 

Négykezes és önállóan megtanult darabok 

Lapról játék 

6 klasszikus és modern etüd 

 

Az év végi vizsga – tanszaki beszámoló ajánlott anyaga  

4 különböző karakterű mű (ebből 1 romantikus darab kötelező) 

2-3 mű félévkor ill. az év végi beszámolón fejből eljátszva, tetszés szerint felosztva 

 

Követelmény 

Tudatos memorizálás 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és 

játéka: Bach/barokk, szonatína-tétel, romantikus, XX. Századi, Bartók- és kortárs művek 

Önállóan megtanult művek 



21 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

 

A növendék tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek  és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bartók: Gyermekeknek I-III. 

             Mikrokozmosz II-III. 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 

   160 rövid gyakorlat op. 821. 

Hacsaturján: Gyermekalbum I-II. 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. Századból (Hernádi) 

Prokofjev: Kindermusik (Munkaközösség, Zeneműkiadó) 

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend album 

Tarka-barka gyűjtemény (Teőke Mariann) 

 

Négy- vagy hatkezesek 

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G., EMB) 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I-II. (EMB) 

Romantikus zongorazene négy kézre 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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4. osztály „E” tagozat 

 
Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Az eddigiek mellett: négyeshangzatok, otthonosság a hangnemekben – moduláció.  

Zenei formák ismerete, szonáta, variáció, rondo. 

Értelmes, stílusos frazeálás, mértéktartó és stílusos agogika. 

Megfelelő billentésmódok, legato, cantilena, gyors staccato, a leggiero tudatos alkalmazása, 

mindig a stílusnak és a darab karakterének megfelelően. 

A kezek függetlenítése mozgásban, dinamikában, azonos kézzel dallam és kíséret játszása; 

ezen kívül két legato – vagy egymástól független artikulációjú – szólam tiszta, világos 

vezetése ( barokk polifónia). 

Pedál: - utánnyomás pedál 

- előrenyomott pedál 

- egyidejű pedál (keringő basszus)(Mindhárom pedál a 2 „E” osztálytól folyamatosan) 

Ritmikában a múlt évben tanultak tudatosítása (harminckettedek, változó ütemek). 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála, kromatikus hangsor külön, 4 oktávon. Díszítések, hármashangzat 

– bontás, Alberti – basszus, akkord, futam, repetíció és keringő basszus. 

 
Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 Bach mű (ebből egy kis prelúdium) 

1 többtételes klasszikus szonáta 

4 romantikus mű 

4 Bartók mű 

XX. sz.-i művek 

6 etüd 

négykezesek 

 

Félévi beszámoló 

1 etüd 

1 Bach mű 

1 előadási darab 

 

Év végi vizsga 

1 Bach mű (lehetőleg perludium) 

1 klasszikus szonáta tétel (szonáta formájú) 

1 Bartók mű 

 

Követelmény 

Értelmes, muzikális formálás 

Tudatos és önálló munka 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása: Bach- vagy más 

barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. Századi (kortárs és Bartók), virtuóz jellegű 

művek, 

A tananyag körülbelül kétharmada kotta nélkül játszandó 

A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
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Felhasználható irodalom:  

Barokk: Bach: 18 kis preludium 

  Az első Bach tanulmányok 

  Kezdők zongoramuzsikája Telemann, Scarlatti, Händel 

  Bach család muzsikája 

 

Klasszikus: A gyermek Mozart 

  Salzburger tanzblüchlein 

  Könnyű zongoramuzsika a klasszika korából 

  Haydn: Kleine Tänze 

  Beethoven: Leichte Klavierstücke 

  Kezdők zongoramuzsikája Haydn, Mozart Beethoven 

  Könnyű szonatinák 

  Szonatina mesterei I, II 

Haydn: Szonáták 1/a (Urtext kiadás) 

 

Romantika Schubert: Wiener Tänze 

  Schubert: Keringők 

  Schumann: Jugendalbum 

  Kezdők zongoramuzsikája Weber, Schubert, Chopin 

  Grieg: Lírai darabok 

  Csajkovszkij: Jugendalbum 

  Mendelssohn: Gyermekdarabok 

 

XX. század Bartók: Mikrokozmosz 2-3 

  Bartók Gyermekeknek1-2-3. 

  Kodály Gyermektáncok 

  Prokofjev: Gyermekdarabok 

  Kabalevszkij: Zongoradarabok gyermekeknek 

  Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

  Hacsaturján: Gyermekalbum 

  Weiner: 20 könnyű kis darab 

  Károlyi: 26 kis zongoradarab 

  Kadosa: 55 kis zongoradarab 

  Papp: Meseképek 

  Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai 

Debussy: A kis néger 

 

Czerny Könnyű technikai gyakorlatok 

Válogatott etüdök 3.4. 

 

Négy- vagy hatkezesek 

Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok) 

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Dvorák: Második szláv tánc 

Leishte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G., EMB) 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I-II. (EMB) 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese  zenével 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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4. OSZTÁLY – „B” TAGOZAT 

 
Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Az eddigiek mellett: négyeshangzatok, otthonosság a hangnemekben – moduláció.  

Zenei formák ismerete, szonáta, variáció, rondo. 

Értelmes, stílusos frazeálás, mértéktartó és stílusos agogika. 

Megfelelő billentésmódok, legato, cantilena, gyors staccato, a leggiero tudatos alkalmazása, 

mindig a stílusnak és a darab karakterének megfelelően. 

A kezek függetlenítése mozgásban, dinamikában, azonos kézzel dallam és kíséret játszása; 

ezen kívül két legato – vagy egymástól független artikulációjú – szólam tiszta, világos 

vezetése ( barokk polifónia). 

Pedál: - utánnyomás pedál 

- előrenyomott pedál 

- egyidejű pedál (keringő basszus)(Mindhárom pedál a 2 „B” osztálytól folyamatosan) 

Ritmikában a múlt évben tanultak tudatosítása (harminckettedek, változó ütemek). 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála, kromatikus hangsor külön, 4 oktávon. Díszítések, hármashangzat 

– bontás, Alberti – basszus, akkord, futam, repetíció és keringő basszus. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

5 Bach-mű (kis prelúdium) 

2 klasszikus szonatina 

5 romantikus mű 

5 Bartók mű (Mikrokozmosz is) 

Kortárs és más XX. századi zene 

Négykezes és önálló megtanult darabok 

Lapról játék 

Legalább 8 klasszikus és modern etüd 

 

Félévi vizsga anyaga:  

1 etüd 

1 Bach-mű (kis prelúdium) 

1 romantikus mű 

 

Az év végi vizsga anyaga 

5 különböző karakterű mű: 

1 etüd 

1 Bach-mű (kis prelúdium) 

1 klasszikus több tételes szonatina ( I. tétel szonáta formában) 

1 romantikus mű vagy szabadon választott mű 

1 XX. századi magyar mű 

A vizsgán elhangzott művek nem lehetnek azonosak a tanszaki előjátszás anyagával. A zenei 

pályára készülő növendék mind a tanszaki előjátszás, mind a vizsgán játszott darabokat 

koncertszerűen játssza végig. 

Fokozott önállóság minden területen – pl. pedál alkalmazása, ujjrend készítése, technikai 

gyakorlatok változatos gyakorlása stb. 
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Követelmény 
Értelmes, muzikális formálás 

Tudatos és önálló munka 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása: Bach- vagy más 

barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. Századi (kortárs és Bartók), virtuóz jellegű 

művek, 

A tananyag körülbelül kétharmada kotta nélkül játszandó 

A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom:  

Barokk: Bach: 18 kis preludium 

  Az első Bach tanulmányok 

  Kezdők zongoramuzsikája Telemann, Scarlatti, Händel 

  Bach család muzsikája 

 

Klasszikus: A gyermek Mozart 

  Salzburger tanzblüchlein 

  Könnyű zongoramuzsika a klasszika korából 

  Haydn: Kleine Tänze 

  Beethoven: Leichte Klavierstücke 

  Kezdők zongoramuzsikája Haydn, Mozart Beethoven 

  Könnyű szonatinák 

  Szonatina mesterei I, II 

Haydn: Szonáták 1/a (Urtext kiadás) 

 

Romantika: Schubert: Wiener Tänze 

  Schubert: Keringők 

  Schumann: Jugendalbum 

  Kezdők zongoramuzsikája Weber, Schubert, Chopin 

  Grieg: Lírai darabok 

  Csajkovszkij: Jugendalbum 

  Mendelssohn: Gyermekdarabok 

 

XX. század Bartók: Mikrokozmosz 2-3 

  Bartók Gyermekeknek1-2-3. 

  Kodály Gyermektáncok 

  Prokofjev: Gyermekdarabok 

  Kabalevszkij: Zongoradarabok gyermekeknek 

  Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

  Hacsaturján: Gyermekalbum 

  Weiner: 20 könnyű kis darab 

  Károlyi: 26 kis zongoradarab 

  Kadosa: 55 kis zongoradarab 

  Papp: Meseképek 

  Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai 

 

Debussy: A kis néger 

 

Czerny Könnyű technikai gyakorlatok 
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Válogatott etüdök 3.4. 

 

Négy- vagy hatkezesek 

Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok) 

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Dvorák: Második szláv tánc 

Leishte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G., EMB) 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I-II. (EMB) 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese  zenével 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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5. OSZTÁLY – „A” TAGOZAT 
 

 

Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

A tananyagban az eddigiekhez az összetettebb ütemek Pl változó ütem, bolgár ritmus stb. A 

nehezebb ritmusok felismerése és tudatos megoldása. A szonátaforma felismerése, a rondo és 

a variációs forma ismerete. Mind hajlékonyabb, árnyaltabb frazeálás és artikuláció. Agogika 

alkalmazása.  

Mindegyik játékforma tudatos alkalmazása. A futam és a repetíció tanítása fokozottabb 

igényű legyen. 

Stílusban a barokk, a klasszikus, romantikus, bartóki zenében való jártasság mellett a kortárs 

zene művelése is fontos. Mindez párosuljon megfelelő billentéssel, szép stílusos 

előadásmóddal, tudatosan alkalmazva. A pedál alkalmazása is mind tudatosabb legyen. A 

hangnemi és harmónia összefüggések megértése, szerkesztési módok, a tanult zenei formák 

ismerete. Fokozott önállóság minden téren. 

 

Technikafejlesztés 

Ujjgyakorlatok szükség szerint, a játékkészség továbbfejlesztése. Az összes dúr és moll skála, 

kromatikus skála 4 oktávon, külön kézzel. Kettősfogás, akkord, futam, négyeshangzat 

felbontva. 

 

Memóriafejlesztés: 

A növendék a technikai tanulmányok mellett a tananyag 1/3-át tanulja meg kotta nélkül. A 

lapról játszási készség fokozott fejlesztése legyen a cél ebben az osztályban. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 Bach-mű (kis prelúdium, esetleg szvit tétel) 

1 klasszikus szonatina (tételenként számítható egy-egy egységnek) 

Romantikus művek 

Kortárs és más XX. századi zene (ajánlott Bartók mű) 

Négykezes és önállóan megtanult darabok 

Lapról játék 

6 klasszikus és modern etüd 

 

Az év végi vizsga – tanszaki beszámoló ajánlott anyaga  

4 különböző karakterű mű (ebből 1 romantikus darab kötelező) 

2-3 mű félévkor ill. az év végi beszámolón fejből eljátszva, tetszés szerint felosztva 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű 

művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel: Bach- vagy más barokk 

mű, szonatina-tétel, romantikus, XX. századi kortárs, illetve Bartók  mű. 

Önállóan megtanult művek 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

 

A növendék legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

 

 



28 

Felhasználható irodalom 

A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek III. 

             Mikrokozmosz III-IV. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Dandrieu: Síposok 

Durkó Zs.: Törpék és óriások 

Rameau: Rigaudon 

               Falusi lány 

               Tambourin 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Schubert: Táncok (EM) 

Teőke M.: Válogatott etűdök V. 

Soproni J.: Jegyzetlapok I-IV. (EMB) 

 

Négy- és hatkezes művek 

Mozart: Részlet a figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 

Ravel: Lúdanyó meséi 

 A Szép és a Szörny 

Weiner: Lakodalmas 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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5. osztály „E” tagozat 

 
Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Az eddigiek igényes feldolgozása mellett a tananyagban előforduló összetettebb ütemek pl.: 

változó ütem, bolgár ritmus, poliritmusok feldolgozása – kettő a három ellen (pl. Bach: e-moll 

prelúdium). A ritmus formaalkotó szerepének, a szimmetriáknak, súlyoknak – ellensúlyoknak 

már tudatosabb érzékeltetése. 

A modulációk, zárlatok felismerése. A rondó és a variációs forma ismertetése a tanult 

anyagon. Stílusos dallamformálás. A zene belső ritmusa szerinti hajlékonyság, árnyaló 

frazeálása. Az agogika mind bátrabb alkalmazása. A J. S. Bach prelúdiumok tanulásánál az 

önálló éneklő szólamok egyensúlya, a megformálást illetően pedig a mértéktartó egyszerűség 

fontossága. A szonáta formálásának az ellentétes jellegű, ritmikájú és hangnemű témák 

egységes tempóba illesztése. A romantikus anyagban hajlékonyabb frazeálás és dinamika 

legyen. Mindegyik játékforma egyformán fontos, alkalmazásuk legyen mind önállóbb. A 

szonáta, rondo, variáció mellett új a Scarlatti szonáta, az invenció, a szvit. Az egyedül tanult 

művek mind igényesebb megoldása. Új stílus, az impresszionizmus előkészítése. 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála, kromatikus hangsor 4 oktávon, két kézzel, párhuzamosan és 

ellenmozgásban is. Kettősfogás, hármashangzat felbontás, akkord (két kézzel is). Futam 4 

oktávon D 7 és szűkített 7 felbontása. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 Bach (kis preludium) 

1 klasszikus szonáta vagy két szonáta tétel 

3 romantikus mű 

3 Bartók mű 

6 etüd 

XX. sz.- i művek 

négykezes 

 

Félévi beszámoló 

1 etüd 

1 Bach mű 

1 romantikus darab 

 

Év végi vizsga  

1 Bach mű 

1 klasszikus szonáta tétel (szonáta formájú) 

1 Bartók vagy XX. sz.-i mű 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. Bach- vagy 

más barokk mű, Scarlatti-szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, XX. 

századi  (kortárs és Bartók), mű 

Önállóan megtanult darabok, 

A tananyag körülbelül kétharmada kotta nélkül játszandó. 

A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 
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Felhasználható irodalom 

Barokk: Bach: 18 kis preludium 

  Kétszólamú invenciók 

  A Bach család muzsikája 

  Dandrieu: Síposok 

  Kezdők zongoramuzsikája Telemann, Scarlatti, Händel 

 

Klasszikus:  

  Mozart: Salzburger Tanzbüchlein 

   

  Klasszika mesterei 

  Szonatina mesterei 

  Haydn: Szonáták 1/a (Urtext kiadás) 

  Mozart: 6 bécsi szonatina 

Beethoven: Leichte Klavierstücke 

  Könnyű zongoradarabok a klasszika korából 

  Haydn: Album 

  Könnyű variációk 

  Kezdők zongoramuzsikája Haydn, Mozart, Beethoven 

  Chopin: Könnyű zongoradarabok 

 

Romantika: Schubert: Keringők 

  Schubert: Ländlerek 

  Schubert: Német táncok 

  Schumann: Jugendalbum 

  Csajkovszkij: Jugendalbum 

  Grieg: Lírikus dalok 

  Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

  Kezdők zongoramuzsikája Weber, Chopin 

  

XX: század Bartók: Mikrokozmosz 3.4. 

  Bartók: Gyermekeknek 2.3.4 

  Kodály: Gyermektáncok 

  Weiner: Magyar népi muzsika 

  Hacsaturján: Gyermekdarabok 

  Prokofjev: Gyermekdarabok 

  Debussy: Gyermekkuckó 

 

Czerny – Bertini: Etüdök 

Válogatott etüdök 3.4.5.6. 

Négy- és hatkezes művek 

Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 

Ravel: Lúdanyó meséi 

           A szép és a szörny 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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5. OSZTÁLY – „B” TAGOZAT 

 

 
Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Az eddigiek igényes feldolgozása mellett a tananyagban előforduló összetettebb ütemek pl.: 

változó ütem, bolgár ritmus, poliritmusok feldolgozása – kettő a három ellen (pl. Bach: e-moll 

prelúdium). A ritmus formaalkotó szerepének, a szimmetriáknak, súlyoknak – ellensúlyoknak 

már tudatosabb érzékeltetése. 

A modulációk, zárlatok felismerése. A rondó és a variációs forma ismertetése a tanult 

anyagon. Stílusos dallamformálás. A zene belső ritmusa szerinti hajlékonyság, árnyaló 

frazeálása. Az agogika mind bátrabb alkalmazása. A J. S. Bach prelúdiumok tanulásánál az 

önálló éneklő szólamok egyensúlya, a megformálást illetően pedig a mértéktartó egyszerűség 

fontossága. A szonáta formálásának az ellentétes jellegű, ritmikájú és hangnemű témák 

egységes tempóba illesztése. A romantikus anyagban hajlékonyabb frazeálás és dinamika 

legyen. Mindegyik játékforma egyformán fontos, alkalmazásuk legyen mind önállóbb. A 

szonáta, rondo, variáció mellett új a Scarlatti szonáta, az invenció, a szvit. Az egyedül tanult 

művek mind igényesebb megoldása. Új stílus, az impresszionizmus előkészítése. 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála, kromatikus hangsor 4 oktávon, két kézzel, párhuzamosan és 

ellenmozgásban is. Kettősfogás, hármashangzat felbontás, akkord (két kézzel is). Futam 4 

oktávon D 7 és szűkített 7 felbontása. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

5 Bach-mű a kis prelúdium és kétszólamú invenció 

2 klasszikus szonáta 

1 variáció 

3 romantikus mű 

3-5 Bartók mű (Mikrokozmosz is) 

Kortárs és más XX. századi zene 

Négykezes és önállóan megtanult darabok 

Lapról játék 

Legalább 8 klasszikus és modern etüd 

 

Félévi vizsga 

1 etüd 

1 Bach mű, kis prelúdium vagy kétszólamú invenció 

1 előadási darab 

Nyilvános szereplés lehetőség szerint 

 

Év végi vizsga 

5 különböző karakterű mű: 

1 etüd 

1 Bach-mű 

1 klasszikus szonáta (több tételes) 

1 romantikus mű vagy szabadon választott darab  

1 XX. századi magyar mű 

(A fenti darabok közül az egyik legyen virtuóz jellegű) 
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A beszámolón játszott művek nem lehetnek azonosak a tanszaki előjátszás anyagával. Az 

előadott műveket a növendék koncertszerűen játssza végig. 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. Bach- vagy 

más barokk mű, Scarlatti-szonáta, klasszikus szonatína vagy szonáta, romantikus, XX. 

századi  (kortárs és Bartók), mű 

Önállóan megtanult darabok, 

A tananyag körülbelül kétharmada kotta nélkül játszandó. 

 

A növendék nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom 

Barokk: Bach: 18 kis preludium 

  Kétszólamú invenciók 

  A Bach család muzsikája 

  Dandrieu: Síposok 

  Kezdők zongoramuzsikája Telemann, Scarlatti, Händel 

 

Klasszikus:  

  Mozart: Salzburger Tanzbüchlein 

   

  Klasszika mesterei 

  Szonatina mesterei 

  Haydn: Szonáták 1/a (Urtext kiadás) 

  Mozart: 6 bécsi szonatina 

Beethoven: Leichte Klavierstücke 

  Könnyű zongoradarabok a klasszika korából 

  Haydn: Album 

  Könnyű variációk 

  Kezdők zongoramuzsikája Haydn, Mozart, Beethoven 

  Chopin: Könnyű zongoradarabok 

 

Romantika: Schubert: Keringők 

  Schubert: Ländlerek 

  Schubert: Német táncok 

  Schumann: Jugendalbum 

  Csajkovszkij: Jugendalbum 

  Grieg: Lírikus dalok 

  Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

  Kezdők zongoramuzsikája Weber, Chopin 

  

XX: század Bartók: Mikrokozmosz 3.4. 

  Bartók: Gyermekeknek 2.3.4 

  Kodály: Gyermektáncok 

  Weiner: Magyar népi muzsika 

  Hacsaturján: Gyermekdarabok 

  Prokofjev: Gyermekdarabok 

  Debussy: Gyermekkuckó 
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Czerny – Bertini: Etüdök 

Válogatott etüdök 3.4.5.6. 

 

Négy- és hatkezes művek 

Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 

Ravel: Lúdanyó meséi 

           A szép és a szörny 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tárgy tanításához is. 
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6. OSZTÁLY – „A” TAGOZAT 

 

 
Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Az eddig tanult ismeretek további elmélyítése, szélesítése. A hangszer kezelése a tanult 

játékformában legyen természetes. Ismerje a legfontosabb alapjátékformákat és az a módszert, 

amellyel a megszerezett technikai készséget megtarthatja, illetve továbbfejlesztheti. Igényelje 

a stílusos szép hangzást. Tudja megkülönböztetni a zenetörténet nagy stíluskorszakait, legyen 

jártassága a magyar népdalfeldolgozások előadásmódjában. Ismerje a zeneművek formai 

felépítésének elveit és a megismerés révén a zenei formálás, megfelelő frazeálás, ritmika 

váljon természetessé. 

Ismerje a legegyszerűbb harmóniai és hangnemi összefüggéseket. Szerezzen némi gyakorlatot 

az együttjátékban, a kamarazenélésben. 

Önállóság a zenetanulás minden területén, például ujjrendkészítés, a gyakorlási mód 

megtervezése, öröm az önálló munka sikere felett. 

Ismerkedés Scarlatti szonátákkal, új stílus: impresszionizmus. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 Bach –mű (kis prelúdium vagy szvit tétel) 

1 klasszikus szonáta (tételenként számítható 1-1 egységnek) 

Romantikus művek 

1 variációs mű 

Kortárs és más XX: századi zene 

Négykezes és önállóan megtanult darabok 

Lapról játék 

6 klasszikus és modern etüd 

Az összes dúr és moll skála, kromatikus skála 4 oktávon, külön és két kézzel. Kettősfogás, 

akkord, futam, négyeshangzat, esetleg futam is. 

 

Az év végi vizsga – tanszaki beszámoló ajánlott anyaga  

4 különböző karakterű mű (ebből 1 romantikus darab kötelező) 

2-3 mű félévkor ill. az év végi beszámolón fejből eljátszva, tetszés szerint felosztva 

 

A vizsgán elhangzott művek nem lehetnek azonosak a közös órán elhangzott darabokkal. A 

növendék az év végi beszámoló anyagát fejből játssza végig. A növendék a zeneiskolai 

osztályok elvégzésével szerezze meg a jártasságot: 

- a zene meghallásában 

- a zene olvasásában és 

- a zene hangszeren való megszólaltatásában. 

 

Követelmény 

Bach-, Scarlatti-, barokk művek 

Klasszikus szonátatétel(ek) 

Romantikus, XX. századi, kortárs és Bartók-művek 

Etűdök (klasszikus, modern), 

Önállóan tanult darabok 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
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A növendék legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Felhasználható irodalom: 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek III-IV. 

  Mikrokozmosz IV. 

Bécsi Mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.) 

Czerny-Bertini: Etűdök zongorára II. (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, EMB 1957) 

Hacsaturján: Gyermek album 

Könnyű variációk zongorára (Csuka M.) 

Majkapar: Variációk 

Mozart: 6 Bécsi szonatina 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

                        Lieder ohne Worte 

Régi mesterek szonátái I-II. (BÉnyeiné Gergely Mária – Ságiné Szeszler Ilona, EMB 1984) 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

               Szonáták 

Teőke M.: válogatott etűdök VI. 

 

Négy- és hatkezes művek 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms: Magyar táncok zongorára I-II. (EMB) 

Csajkovszkij-, Wagner-átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 

Könnyű négykezesek Couperin-től Mozart-ig (Peters) 

Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988.) (1 négykezes, 2 kétzongorás mű) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters) 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgynál is. 
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6. osztály „E” tagozat 

 
Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Az eddig tanultak ismétlése, összefoglalása és tudatos elmélyítése. Fontos, hogy a növendék a 

nyilvános szereplésben gyakorlatot szerezzen. A műveket mind zenei, mind technikai 

szempontból művészi igényességgel, biztosan szólaltassa meg. 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála, kromatikus hangsor. Kettősfogás. Akkord. Hármashangzat, 

négyeshangzat – bontás: Hármas-négyeshangzat futam. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

3 Bach mű (kis preludium, szvit tétel, kétszólamú invenció, Scarlatti szonáta) 

1 klasszikus szonáta 

2-3 romantikus mű 

1 variációs mű 

2-3 Bartók mű vagy XX. sz. –i mű 

6 etüd 

 

Félévi beszámoló anyaga 

1 etüd 

1 Bach mű 

1 előadási darab 

 

Év végi vizsga anyaga 

1 Bach mű 

1 klasszikus szonáta tétel (szonáta formájú) 

1 Bartók vagy XX. sz-i mű 

 

Követelmény 

A követelmények az alapfok elvégzése után című fejezetben megfogalmazottak szerint. 

 

Felhasználható irodalom 

Preklasszikus és Barokk: Bach: 18 kis preludium 

    Bach: Kétszólamú invenciók 

    Bach: Preludiumok és kis fúgák 

    Scarlatti: Szonáták 

    Telemann: 12 fantázia 

 

Klasszikus:  

  Haydn szonáták 1/a , b (Urtext kiadás) 

  Beethoven: Bagatellek 

  Haydn: Album 

  Bécsi klasszikusok 

  Könnyű variációk zongorára 

  10 könnyű szonáta 

   

Romantika: Schubert Keringők 

  Mendelssohn: Lieder ohne Worte 
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  Mendelssohn: Gyermekdarabok 

  Schumann: Jugendalbum 

  Grieg: Lírikus darabok 

  Chopin: Mazurkák 

  Chopin: Keringők, Prelüdök, Nocturnes 

 

XX. század: Bartók: Mikrokozmosz 4.5 

  Bartók Gyermekeknek 4. 

  Magyar zeneszerzők könnyű zongoradarabjai 

  Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

  Hacsaturján: Toccata 

  Prokofjev: Gyermekdarabok 

  Debussy: Gyermekkuckó 

 

Czerny-Bertini Etüdök 

Czerny: Kézügyesség iskolája I-II. 

Liszt-Zempléni: 12 etüd 

 

Négykezesek 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms: magyar táncok zongorára I-II. (EMB) 

Csajkovszkij-, Wagner-átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermekIII.) 

Könnyű négykezesek Couperin-től Mozart-ig (Peters) 

Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 

                       (1 négykezes, 2 kétzongorás mű) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgynál is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

6. OSZTÁLY – „B” TAGOZAT 
 

Ismeretek és a készségfejlesztés követelményei 

Az eddig tanultak ismétlése, összefoglalása és tudatos elmélyítése. Fontos, hogy a növendék a 

nyilvános szereplésben gyakorlatot szerezzen. A műveket mind zenei, mind technikai 

szempontból művészi igényességgel, biztosan szólaltassa meg. 

 

Technikafejlesztés 

Az összes dúr és moll skála, kromatikus hangsor. Kettősfogás. Akkord. Hármashangzat, 

négyeshangzat – bontás: Hármas-négyeshangzat futam. 

 

Ajánlás a tanév anyagának válogatására 

Kb:: 20-25 mű, amelyből kötött anyag: 

5 Bach-mű (prelúdium vagy kétszólamú invenció, lehet 1 Scarlatti is) 

2 klasszikus szonáta 

3 romantikus mű (1 impresszionista) 

5 Bartók mű (Mikrokozmosz is) 

Kortárs és XX: századi zene 

Négykezes – társas zene 

Önállóan tanult darabok 

Lapról játék 

Legalább 8 klasszikus és modern etüd 

 

Félévi vizsga 

1 etüd 

1 Bach-mű (kis prelúdium vagy kétszólamú invenció) 

1 előadási darab 

 

A zenei pályára készülő növendékeket az illetékes szakközépiskola tanárai egy alkalommal 

hallgatják meg. 

1. meghallgatás december hónapban 

Anyaga: 3-4 mű 

1 Bach 

1 etüd 

1 szonáta tétel 

1 előadási darab 

A szakközépiskolai meghallgatások darabjai megegyezhetnek a tanszaki előjátszás anyagával. 

 

Év végi vizsga anyaga 

Amennyiben a növendék felvételi vizsgát tett, műsora szabadon választott műsor. Pl 1-2 

darab, és egy önállóan megtanult mű. 

Ha a növendék a következő évben felvételizik, anyaga: 

1 etüd 

1 Bach mű 

1 teljes klasszikus szonáta 

1 romantikus vagy  

1 szabadon választott mű 

1 XX. századi mű 

(A fenti darabok közül egy legyen virtuóz jellegű) 
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Ha a növendék nem készül zenei pályára, tetszés szerint összeállított és kiválasztott koncert-

műsor. A növendék mind a tanszaki előjátszás, mind az év végi beszámoló anyagát 

koncertszerűen adja elő. 

 

Követelmény 

A követelmények az alapfok elvégzése után című fejezetben megfogalmazottak szerint. 

 

Felhasználható irodalom 

Preklasszikus és Barokk: Bach: 18 kis preludium 

    Bach: Kétszólamú invenciók 

    Bach: Preludiumok és kis fúgák 

    Scarlatti: Szonáták 

    Telemann: 12 fantázia 

 

Klasszikus:  

  Haydn szonáták 1/a , b (Urtext kiadás) 

  Beethoven: Bagatellek 

  Haydn: Album 

  Bécsi klasszikusok 

  Könnyű variációk zongorára 

  10 könnyű szonáta 

   

Romantika: Schubert Keringők 

  Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

  Mendelssohn: Gyermekdarabok 

  Schumann: Jugendalbum 

  Grieg: Lírikus darabok 

  Chopin: Mazurkák, Chopin: Keringők, Prelüdök, Nocturnes 

 

XX. század: Bartók: Mikrokozmosz 4.5 

  Bartók Gyermekeknek 4. 

  Magyar zeneszerzők könnyű zongoradarabjai 

  Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

  Hacsaturján: Toccata 

  Prokofjev: Gyermekdarabok 

  Debussy: Gyermekkuckó 

Czerny-Bertini Etüdök 

Czerny: Kézügyesség iskolája I-II. 

Liszt-Zempléni: 12 etüd 

Négykezesek 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms: magyar táncok zongorára I-II. (EMB) 

Csajkovszkij-, Wagner-átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermekIII.) 

Könnyű négykezesek Couperin-től Mozart-ig (Peters) 

Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 

                       (1 négykezes, 2 kétzongorás mű) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgynál is. 
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Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

7. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése 

– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés, 

– A barokk (német és francia) díszítések játéka, 

– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai, 

– A teraszos dinamika megoldása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák 

Haydn: Szonáták (Urtex, Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D–dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Beethoven: Écossaises 

Schubert: Ländle 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: Children's Corner 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 
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8. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk szvit ismerete, 

– A díszítések stílushű alkalmazása, 

– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete 

– A polifon hallás fejlesztése, 

Hangszerkezelés, technika fejlesztése 

– Különböző legato billentésmódok alkalmazása, 

– A gyorsaság fejlesztése, 

– Egyenletes aprótechnika megvalósítása, 

– A szabad trilla játék kialakítása 

. 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Händel: Suiten (Peters) 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D–dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: 2 Arabesque (E–dúr, G–dúr) 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Kodály: Hét zongoradarab 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

 

Követelmény 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

Alkalmazása a zenei stílusokban. 

Zenei karakterek megvalósítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű 
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9. évfolyam „A” tagozat 

 

 
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete, 

– A XX. századi notáció ismerete. 

Hangszerkezelés, technika 

– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata, 

– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása, 

– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: D–dúr és G–dúr zongoraverseny 

Haydn: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Kinderszenen op. 15 

Chopin: Keringők 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Grieg–művek: Lírikus darabok 

Debussy: PreludesI–II. 

Rachmaninov: Két fantasztikus tánc 

Mikrokozmosz V–VI. 

Bartók: Négy sirató ének 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutos³awski: Bukoliki 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

Lutos³awsky: Album for the Young (Chester Music) 

 

Követelmény 

Helyes pedálozás. 

A művek értelmes előadása. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

A helyes tempók alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy előadási darab 
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10. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése 

– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla, 

– A romantikus szólamvezetés, 

– Parlando, rubato deklamációja, 

– Modális hangsorok ismerete. 

– A barokk szvit tételeket, 

– Modális hangsorokat. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Novelletten op. 21 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Prelűdök 

Liszt: Consolations 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Debussy: Preludes I–II. 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI. 

Bartók: Kolindák I. 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutos³awski: Bukoliki 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

 

Követelmény 

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

Stílushű előadása a műnek. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

- Egy előadási darab 
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  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 kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, 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, 

– 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) használni, 

– 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 ismerje 

– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

Legyen képes 

– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális utasítások 

(pl. una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 

– 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, 

 

Rendelkezzék 

– biztos zenei memóriával és technikai tudással 
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Művészeti alapvizsga követelmények 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„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 (EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, 

EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) 

nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 

2719), 15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 

3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, 

Csurka: Szonatina–gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, 

Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), 

Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–92, 

Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 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 (EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi 

szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A 

Hob. XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) 

Mozart: 6 bécsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G–dúr 

Szonáta nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, 

nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V. 128, Dobbantós tánc, 

Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) nehézségi szintjén. 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 
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– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

 

 

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 művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„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; Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: 
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Szonáta C K.513 h K. 377, (EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek 

nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonáta–tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, 

Beethoven: Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle 

C Op. 33 (Peters) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg 

nélkül (EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM 

kötetben) 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. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű zongora vagy pianínó. 

2 darab változtatható magasságú zongoraszék, 2 darab különböző magasságú zsámoly. 

Metronóm. 


