
 

 

Művészetek – Ének-zene 
 
 
A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: 

Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat más-

más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni. A népdalokat először szöveggel, majd szolmizálva kell 

előadni. 

Zenei emlékezet vizsgálata: egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása. 

 
 
 

11. évfolyam 
 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

11. évfolyam 2 72 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret  

30 óra 

Előzetes tudás Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség fejlesztése. 
További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés kialakítása, helyes 
énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező, élményt adó éneklés.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
követelmények 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Éneklési készség fejlesztése: 
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés anyagához 
kapcsolódóan. 
Éneklés szöveggel, az anyag nehézségétől függően szolmizálva is, g-f” 

hangterjedelemben. 

Kifejező előadásmód, helyes frazeálás. 
 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes 
hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség esetén 
egyénre szabott kezdőhangról), a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
(vokális és hangszeres művek – tanévenként 15 szemelvény). 
Az aktuális tevékenységhez kapcsolódó zenei anyag: 
– ballagás, szerenád, 
– táncház, 
– koncert, 
– névnapi köszöntő, 
– iskolai ünnepélyek, 
– évfordulók. 

Szemelvények a többszólamú énekléshez: 
– kánonok, 
– reneszánsz kórusművek, 
– népdalfeldolgozások, 
– más népek zenéjének többszólamú feldolgozása. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegelemzés, költői 

képek, népdal 

szimbólumok. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

anyag eredeti nyelven. 

 

Etika: dalanyag 

tartalmának üzenete. 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
fogalmak 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

A választott dalanyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző fogalmak. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 35 

óra 

Előzetes tudás A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 
részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai rendszerezésével. 

Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés, szintetizálás 

véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
követelmények  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási pontok 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei részletek felismerése. 

A zenehallgatási anyag feldolgozásának módja: 

– a kiválasztott zenei példa meghallgatása,  
– a legfontosabb zenei jellemzők kiemelése és egy részének reprodukciója (ritmus, dallam, 

harmónia), 
– a felvétel helye és ideje, az előadó(k), más kapcsolódó zenei példák, stílus meghatározása. 

Javasolt témakörök, melyek a rendelkezésre álló időkeret és tematika alapján választhatóak:  
1. Zene és színház 

2. Az opera története Monteverditől Wagnerig 

3. Singspiel/daljáték (ajánlott: Mozart, Kodály) 

4. Operett (ajánlott: Offenbach, J. Strauss, Lehár, Kálmán) 

5. Musical (ajánlott: Hegedűs a háztetőn, Az Operaház fantomja) 

6. Rockopera (ajánlott: István a király) 

7. Balett (ajánlott: Stravinsky egy-egy műve) 

8. Jazztörténeti szemelvények 

9. A populáris zene világa  

10. Népzene és világzene 

A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai: 

 történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,  

 a zeneszerző jelentősége az adott műfaj fejlődéstörténetében,  

 a kiválasztott mű zenei jellemzői, 

 a librettó, szereplők és ábrázolásuk,  

 a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése, 

 különböző rendezői interpretációk. 
Zene és történelem:  

 görög és római mitológiai történetek a zenében, 

 magyar történelmi események korszakonként, 

 világtörténelmi események korszakonként, 

 történelmi portrék. 
Zene és irodalom: 

 költészet (ajánlott: Kodály és magyar költők versei, francia versek francia zeneszerzők 
megzenésítésében, Schubert – Goethe), 

 dráma (ajánlott Szentivánéji álom – Mendelssohn, Beaumarchais – Mozart, Balázs Béla – Bartók 



 

 

Béla A kékszakállú herceg vára), 

 regény, elbeszélés (Dumas – Verdi, Thomas Mann – Vajda János), 

 mese (Hoffmann – Csajkovszkij). 
Zene és előadó-művészet: 

 alkotás, előadó-művészet és befogadás kapcsolata, 

 egy-egy zeneszerző alkotó személyisége és életpályája (ajánlott: J. S. Bach a Tamás templomban, 
Haydn és az Esterházy család kapcsolata), 

 a zeneszerzés és előadó-művészet kapcsolata (ajánlott: Chopin, Liszt), 

 előadó-művészi életpályák régen és ma (ajánlott: Maria Callas, Glenn Gould, mai világhírű előadó-
művészeink). 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. 

hangverseny-, színházlátogatás motivációs szerepének felhasználásával). 



 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak. 

 
 

Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

7 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 

versenyekre való felkészülés.  

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és műrészletet részben kottából, részben 

emlékezetből kifejezően énekelnek, csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor felidézésére 

egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei, kánonok 

éneklése csoportosan.  

A 11. évfolyam végére a tanulók alapvető ismeretekkel rendelkeznek a 

zenetörténet (kronológia), a társművészetek és az ének-zene kapcsolódásáról. 

Zenei befogadóképességük fejlődik, a befogadás pályái szélesednek a személyes 

– esztétikai, intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzése, irányított és 

önálló feldolgozása által. 

A cselekedtető zenei tevékenység mellett (éneklés) erőteljesebb hangsúlyt kap a 

zenében való tájékozottság, az értékalkotás, az elemzés, a szintetizálás és 

vitakultúra. 

A tanulók értékazonosítási képessége fejlődik. 

A zenei tevékenységük hatással van társas kapcsolatukra (osztályközösségek, 

iskolai közösségek). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Művészetek – Ének-zene 
12. évfolyam 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

12. évfolyam 2 64 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret  

28 óra 

Előzetes tudás Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség fejlesztése. 
További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés kialakítása, helyes 
énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező, élményt adó éneklés.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
követelmények 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pontok 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes 
hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség esetén 
egyénre szabott kezdőhangról), a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
(vokális és hangszeres művek – tanévenként 15 szemelvény). 
Az aktuális tevékenységhez kapcsolódó zenei anyag: 
– ballagás, szerenád, 
– táncház, 
– koncert, 
– névnapi köszöntő, 
– iskolai ünnepélyek, 
– évfordulók. 

Szemelvények a többszólamú énekléshez: 
– kánonok, 
– reneszánsz kórusművek, 
– népdalfeldolgozások, 
– más népek zenéjének többszólamú feldolgozása. 

Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva. 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegelemzés, költői 

képek, népdal 

szimbólumok. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

anyag eredeti nyelven. 

 

Etika: dalanyag 

tartalmának üzenete. 



 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

A választott dalanyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző fogalmak. 

 
 
 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 30 

óra 

Előzetes tudás A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 
részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai rendszerezésével. 

Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés, szintetizálás 

véleményalkotás folyamán. Érvelés és vitakultúra fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
követelmények  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kapcsolódási pontok 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei részletek felismerése. 

A zenehallgatási anyag feldolgozásának módja: 

– a kiválasztott zenei példa meghallgatása,  
– a legfontosabb zenei jellemzők kiemelése és egy részének reprodukciója (ritmus, dallam, 

harmónia), 
– a felvétel helye és ideje, az előadó(k), más kapcsolódó zenei példák, stílus meghatározása. 

Javasolt témakörök, melyek a rendelkezésre álló időkeret és tematika alapján választhatóak:  
1. Zene és színház 

2. Az opera története Monteverditől Wagnerig 

3. Singspiel/daljáték (ajánlott: Mozart, Kodály) 

4. Operett (ajánlott: Offenbach, J. Strauss, Lehár, Kálmán) 

5. Musical (ajánlott: Hegedűs a háztetőn, Az Operaház fantomja) 

6. Rockopera (ajánlott: István a király) 

7. Balett (ajánlott: Stravinsky egy-egy műve) 

8. Jazztörténeti szemelvények 

9. A populáris zene világa  

10. Népzene és világzene 

A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai: 

 történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői,  

 a zeneszerző jelentősége az adott műfaj fejlődéstörténetében,  

 a kiválasztott mű zenei jellemzői, 

 a librettó, szereplők és ábrázolásuk,  

 a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése, 

 különböző rendezői interpretációk. 
Zene és történelem:  

 görög és római mitológiai történetek a zenében, 

 magyar történelmi események korszakonként, 

 világtörténelmi események korszakonként, 

 történelmi portrék. 
Zene és irodalom: 

 költészet (ajánlott: Kodály és magyar költők versei, francia versek francia zeneszerzők 
megzenésítésében, Schubert – Goethe), 

 dráma (ajánlott Szentivánéji álom – Mendelssohn, Beaumarchais – Mozart, Balázs Béla – Bartók 



 

 

Béla A kékszakállú herceg vára), 

 regény, elbeszélés (Dumas – Verdi, Thomas Mann – Vajda János), 

 mese (Hoffmann – Csajkovszkij). 
Zene és előadó-művészet: 

 alkotás, előadó-művészet és befogadás kapcsolata, 

 egy-egy zeneszerző alkotó személyisége és életpályája (ajánlott: J. S. Bach a Tamás templomban, 
Haydn és az Esterházy család kapcsolata), 

 a zeneszerzés és előadó-művészet kapcsolata (ajánlott: Chopin, Liszt), 

 előadó-művészi életpályák régen és ma (ajánlott: Maria Callas, Glenn Gould, mai világhírű előadó-
művészeink). 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. 

hangverseny-, színházlátogatás motivációs szerepének felhasználásával). 



 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak. 

 
 
 

Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 

6 óra 

Nemzeti ünnepeinkre, megemlékezésekre, jeles napokra, iskolai ünnepségekre, osztályéneklési 

versenyekre való felkészülés.  

 
 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók az énekes anyagból 20 dalt és műrészletet részben kottából, részben 

emlékezetből kifejezően énekelnek, csoportosan. 

Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor felidézésére 

egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei, kánonok 

éneklése csoportosan.  

A 12. évfolyam végére a tanulók alapvető ismeretekkel rendelkeznek a 

zenetörténet (kronológia), a társművészetek és az ének-zene kapcsolódásáról. 

Zenei befogadóképességük fejlődik, a befogadás pályái szélesednek a személyes 

– esztétikai, intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzése, irányított és 

önálló feldolgozása által. 

A cselekedtető zenei tevékenység mellett (éneklés) erőteljesebb hangsúlyt kap a 

zenében való tájékozottság, az értékalkotás, az elemzés, a szintetizálás és 

vitakultúra. 

A tanulók értékazonosítási képessége fejlődik. 

A zenei tevékenységük hatással van társas kapcsolatukra (osztályközösségek, 

iskolai közösségek). 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag a 11. és 12. évfolyamon 

Klasszikus zenei anyag 
Az alábbi felsorolás ajánlásokat tartalmaz. A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása 
szerint módosítható, a megadott művek azonos stílusú és műfajú művekkel kiválthatók. A megadott 
művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 
meghallgatására van mód (pl. szimfóniatétel, daljáték, opera). A megfelelő részletek kiválasztásához 
a fejlesztési céloknál meghatározott tartalmak adnak iránymutatást. 
 



 

 

A zenehallgatás célja elsősorban a tájékozódás az összefüggések, a zenei fejlődés láttatása, az önálló 
gyűjtőmunkára és véleményalkotásra késztetés. A zenehallgatási anyag módját és mértékét is ez 
határozza meg. 
 
Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje, népies műdal, cigányzene, verbunkos zene 
XIX. századi szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák) 
Claudio Monteverdi: Orfeo – opera 
Johann Sebastian Bach: h-moll mise – részletek, BWV 232 
Johann Sebastian Bach: C-dúr toccata adagio és fúga, BWV 582 
Georg Friedrich Händel: Concerto grosso-k, Op. 6 
Joseph Haydn: B-dúr vonósnégyes, Op. 6. No. 4. Hob. III:78, „A hajnal” 
Joseph Haydn: d-moll, „Nelson” mise, Glória tétel, Hob. XXII:11 
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem, K 626  
Ludwig van Beethoven: G-dúr zongoraverseny I. tétel, Op. 58. 
Franz Schubert: A szép molnárlány (Die Schöne Müllerin), D. 795 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: e-moll hegedűverseny, Op. 64 
Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek 
Robert Schumann: Karnevál, Op. 9 
Liszt Ferenc: Rigoletto parafrázis (Rigoletto Paraphrase de Concert), S.434 
Liszt Ferenc: Magyar történelmi arcképek (Historische ungarische Bildnisse), S. 205 
Giuseppe Verdi: Aida – opera, részletek 
Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (Die Meistersinger von Nürnberg) – nyitány 
Hector Berlioz: Fantasztikus szimfónia (Symphonie fantastique), Op. 15 
Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány, c-moll, Op. 80 
Nyikolaj Rimszkij-Korszakov: Spanyol capriccio 
Pjotr Iljics Csajkovszkij: Olasz capriccio 
Giacomo Puccini: Bohémélet (La Bohème) – opera, részletek 
Szergej Rachmaninov: Nocturne 
Claude Debussy: A tenger 
Arnold Schönberg: Egy varsói menekült (ein Überlebender aus Warschau), Op. 46 
Maurice Ravel: La Valse 
Igor Stravinsky: Tűzmadár 
Bartók Béla: III. zongoraverseny, BB 127. 
Kodály Zoltán: Galántai táncok 
Lajtha László: Op. 63. VII. szimfónia („Forradalom”, 1957). Eredeti címe „Mártírok siratója” 
Anton Webern: Fünf Stücke (Öt darab) zenekarra, Op. 10 
Kurtág György: Négy dal Pilinszky János verseire (1975) 
Pierre Boulez: Notations I–IV. 
Eötvös Péter: Három nővér – opera 
 
Magyar populáris zenei szemelvények 
A középiskolában az énekes és a zenehallgatási anyagban megjelennek a klasszikus értelemben vett 
kompozícióktól és az autentikus népzenétől különböző műfajok, stílusirányzatok is. A tanárok 
munkáját ezen a területen segíti Gonda János: A populáris zene antológiája c. munkája és további 
írásai. 

A magyar anyagot éneklésre is, míg a külföldi anyagot elsősorban zenehallgatásra javasoljuk. 
Az alábbi válogatás a rendkívül gazdag magyar anyagnak csak egy kis részlete. A felhasználható dalok 
köre bővíthető, alakítható. A dalokat a tanár vagy a növendékek kísérhetik gitárral és/vagy zongorán. 
 

Az értékelés elvei 



 

 

Az értékelésnél kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót 

elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az 

önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az 

értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli (énekes és verbális) és/vagy írásos 

megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal 

javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

Az éneklés értékelésénél ügyelünk a gyengébb zenei képességű, esetleg intonációs gondokkal vívódó 

vagy mutáló gyerekek felé irányuló követelményszintre! Őket csoportban és kizárólag a közösségi 

éneklésbe vonjuk be, mely során megfigyelhető a memoriter szöveg tudása, a ritmus és dallam 

egységes megszólaltatása. A legapróbb dicséret is fokozhatja a tanulók zenei fejlődését, további 

előmenetelét és lelkesedését. 

Rendszeresen értékeljük az órai aktivitást, az önfeledt énekléssel egybekötött biztos szövegmondást, 

a megfigyelések elemzésében való részvételt, a kottázási gyakorlatok elvégzését, a kezdeményezett 

gyűjtőmunka eredményét!  

 

Dolgozat esetén az értékelésnél általában a 40 - 55 - 70 - 85% - os határokhoz tartjuk magunkat. 

 

 


