
III. BUDAPESTI JÁRDÁNYI PÁL SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 

ELŐDÖNTŐ - ÍRÁSBELI  

 

Időpont: 2019. január 25-26. 

Helyszín: kerületenként a fővárosi zeneiskolák 

 

KORCSOPORT HANGKÖZÖK HANGZATOK RITMUSFELADAT  DALLAMÍRÁS 
 

I. 
 

iskolai 5. osztály 

szolfézs A + B tagozat  

 

3#-3b 

 

 

Tiszta hangközök + K2-N6 

 

 

● 3 hangköz felismerése 

    kottaképről 

● 3 hangköz felépítése 

    adott hangra 

● 3 hangköz felismerése 

    hallás alapján 

 

♪Diktálás: 3x egymás után 

 

 

Dúr, moll alaphelyzet 

 

 

● 3 hangzat felismerése 

    kottaképről 

● 3 hangzat felépítése 

     adott hangra 

● 3 hangzat felismerése 

     hallás alapján 

 

♪Diktálás: 3x egymás után 

 

2/4,3/4,4/4 – max.8 ütem 

(szinkópa, nyújtott, éles, tizenhatod) 

 

● ütemvonalak jelölése 

    adott ritmushoz, adott metrumban 

 

● ritmus lejegyzése (2/4, 3/4) 

    akkordikus diktálás alapján 

    előre megadott ütemekben 

 

♪Diktálás: 1+ 8x 

 

népdal (8-11 szótagú) 

 

 

● új stílusú népdal kiegészítő 

    lejegyzése hallás után 
    (szöveg és ütembeosztás, 

    1-1 ütem előre megadva) 

 

 

 

♪Diktálás: 1+ 8x 

KORCSOPORT HANGKÖZÖK HANGZATOK RITMUSFELADAT  DALLAMÍRÁS 
 

II. 
 

iskolai 6. osztály 

A és B tagozat külön 

 

4#-4b  

 

Tiszta hangközök + K2-N7, sz5 

 

 

 

● 3 hangköz felismerése 

    kottaképről (sz5 oldás 

    nélkül) 

● 3 hangköz felépítése adott 

    hangra 

     ► A tagozat: sz5 oldás 

nélkül 

    ► B tagozat :sz5 oldással 

● 3 hangköz felismerése 

    hallás alapján, kivéve: sz5 

 

 

 

♪Diktálás: 3x egymás után 

 

Dúr, moll, szűk-Dúr, Bő-m6 

alaphelyzet 

 

 

● 3 hangzat felismerése 

    kottaképről (oldás nélkül) 

● 3 hangzat felépítése adott 

     hangra 

     ► A tagozat :sz, B oldás 

        nélkül 

    ► B tagozat :sz, B 

        oldással 

● 3 hangzat felismerése hallás 

    alapján 

     ► A + B tagozat :sz, B 

        oldás nélkül 

 

♪Diktálás: 3x egymás után 

 

2/4,3/4,4/4,6/8 – max. 8 ütem 

(szinkópa, nyújtott, éles, tizenhatod, 

kis nyújtott, kis éles, triola) 

 

● ütemvonalak jelölése 

    adott ritmushoz, adott metrumban 

 

● ritmus lejegyzése dallami diktálás 

   alapján előre megadott ütemekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪Diktálás: 1+ 8x 

klasszikus periódus kiegészítő 

lejegyzése (8 ütem) 

   ► A tagozat: kétszólamú 

       kl. dallam felső 

szólamának kiegészítő 

lejegyzése(a dallam diktálása 

kétszólamban történik) 

(összhangzatos és dallamos 

moll fordulatok 

előfordulhatnak)     

   ► B tagozat: kétszólamú 

       klasszikus dallam mindkét 

szólamának kiegészítő 

lejegyzése, 

       basszusban funkciós 

       főhangokkal 

       (összhangzatos és dallamos 

       moll fordulatok 

előfordulhatnak)     

 

♪Diktálás: 1+ 8 



 

KORCSOPORT HANGKÖZÖK HANGZATOK   DALLAMÍRÁS 

 

III. 
 
iskolai 7. osztály 

 

5#-5b  

 

Oktávig minden tiszta, kis és 

nagy hangköz, sz5, + B4, B5 

 

 Hangközmenet lejegyzése 

 és megnevezése betűvel és 

 számmal, hallás alapján 

 (max.11, nem modulál, 

 könnyebb alterált hangok elő- 

 fordulhatnak)  

 

 

 

♪Diktálás: 4x folyamatosan 

        

 

Dúr, moll - fordításban is 

szűk, Bő, Dom7-alaphelyzetben 

 

● 10 hangzat lejegyzése betűvel 

    és számmal hallás alapján 

●10 hangzat felépítése adott 

   hangra oldással 

 

 

 

 

 

♪Diktálás: 4x folyamatosan, az 

                  oldás egy következő 

                  hangzat 

 

 

 

 

kétszólamú klasszikus dallam 

(nem moduláló, alterált hangot 

tartalmazó) 

 

Mozgó basszusú, jellemző 

fordulatokat tartalmazó, 

könnyű ritmusú kétszólamú 

klasszikus dallam lejegyzése 

hallás alapján (nem modulál, 

könnyebb alteráció elő- 

fordulhat) 

 

♪Diktálás: 1+ 8x 

 

KORCSOPORT HANGKÖZÖK HANGZATOK  DALLAMÍRÁS 

 

IV. 
 

iskolai 8. osztály 

 

7#-7b 

 

Oktávig minden tiszta, kis és 

nagy hangköz, B4, sz5, B5, 

+sz7 

 

Hangközmenet lejegyzése és 

megnevezése betűvel és 

számmal, hallás alapján 

(nem modulál, alteráció lehet) 

 

♪Diktálás: 4x folyamatosan 

 

 

Dúr, moll, szűk, Bő - fordításban 

is 

Dom7, sz7- alaphelyzetben 

 

● 10 hangzat lejegyzése betűvel 

    és számmal hallás alapján 

● 10 hangzat felépítése azonos  

    megadott alsó hangra oldással 

 

♪Diktálás: 4x folyamatosan 

                  oldás nélkül 

 

  

kétszólamú klasszikus dallam 

(nem moduláló, alterált hangot 

tartalmazó) 

 

Mozgó basszusú, nehezebb 

ritmusú, kétszólamú klasszikus 

dallam lejegyzése hallás 

alapján (nem modulál) 

 

♪Diktálás: 1+ 8x 

 

Felkészüléshez javasolt kották: 

♪ Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

♪ Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok I., II. 

♪ J. Irsai Vera: Szolfézs példatár kötetei 

♪ Agócsy László: Szolfézs középfok kötetei 

♪ Nógrádi László-Papp Károlyné-Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I., II., III. 

♪ Simonné Sármási Ágnes - Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény I., II., III. 

♪ Dobszay László : Hangok világa III.IV.V.VI. kötet 


