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Helyi tanterv  
Zongora  

Tantárgy  

A/6, T/7, T/8, T/9, T/10 

Évfolyamokra  

 

 
Készült a 2007-ben elfogadott, és a 2011-12-es tanévtől a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet „Az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998 
(VI. 10.) MKM rendelet módosításáról” alapján felmenő rendszerben kifutó program alapján. 

 
 
1. Az egyes művészeti ágak általános fejlesztési követelményei 
 

1. 1.A zeneoktatás (zongora, rézfúvós, fafúvós, gitár, ütő, magánének tanszakok) általános fejlesztési 
követelményei: 

• A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése 

• A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és 
hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek 
iránti érzékenység kialakítása) 

• A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

• A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 
kialakítása. 

• Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

• A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

• A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

• A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene 
történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismerése. 

• A kortárs zene befogadására nevelés 

• A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

• Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 



 
 

 

• A tanuló életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés. 
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

• A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

• Tehetséggondozás 

• A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

• A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

• A tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése. 

• Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein 

• Az amatőr zenekarokban, kamara együttesekben, kórusokban történő aktív részvételre való előkészítés, 
ösztönzés. 

• Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási intézményekkel.  
 

2. Az egyes tantárgyak struktúrája 
 
 

A régi elnevezésű tanszakok és tantárgyak a 27/1998. (VI. 10.) követelményei és tantervi programja” szerint:MKM 
rendelet „Az alapfokú művészetoktatás  

programjában meghatározottak szerint legalább 6 és legfeljebb 12 évfolyam van, melynek keretei között az oktatás 
előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon folyik. 

Előképző:  2 év Az alapfokú művészetoktatási intézményben Az alapfokú művészetoktatás követelményei és 
tantervi 

Alapfok:  6 év (hosszú tanszakok) furulya, fuvola, trombita, ütő, zongora, gitár, magánének, klasszikus balett, 
néptánc, társastánc, színjáték, bábjáték, festészet, grafika, szobrászat. 

  4 év (rövid tanszakok) klarinét, kürt, harsona, tuba, fagott. 

Továbbképző: 4 év minden tanszakon, a magánének tanszak kivételével, ahol nincs továbbképző. 

 

3. A tanszakok tantárgyai és azok óraszámai. 
 

Zeneművészeti tagozat 

Tanszakok: zongora  

        rézfúvós (trombita, kürt, harsona, tuba)  

        fafúvós ( furulya, fuvola, klarinét, fagott)  

        gitár, ütő  
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        magánének 

 Főtárgy: 

  Szolfézs előképző (2x45 perc) 

  Hangszeres előképző (2x30 perc) 

  „A” tagozat: hangszeres egyéni 2x30 perc) 

  „B” tagozat: hangszeres egyéni (2x45 perc) 

 Kötelező tárgy: 

  „A” tagozat: a 4. évfolyam végéig szolfézs (2x45 perc) 

  „B” tagozat: a 10 évfolyam végéig szolfézs (2x45 perc) 

 Kötelezően választható: 

Elméleti: „A” tagozat: 5. évfolyamtól szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

  Gyakorlati: Zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus 

 Választható: 

Szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, zongora, második hangszer, 
kamarazene, zenekar, kórus 

 Korrepetíció: 

  A hangszeres főtárgyhoz kapcsolódó kötelező foglalkozás 

A zeneművészeti tagozat óraterve 

ÉVFOLYAMOK 
   Előképző Alapfok Továbbképző 
Tantárgy   1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy 
kötelezően 
választható tárgy. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 



 
 

 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie 

Tananyag 

 

Hangszeres előkészítő 1-2 évfolyam 

Ismeretek: 

-a hangszer vázlatos ismerete, 

-tájékozódás a billentyűzeten (fehér-fekete billentyűk, regiszterek) 

-elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete) 

-azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozandó anyagban 

- az elemi szintű kottaolvasás előkészítése 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 

-készségfejlesztő játékok 

- a non legato, legato játék előkészítése, 

-különböző kifejezésmódok, hangulatok hangszeres megvalósítása játékos formában,  

-kortárs zene játékelemeinek előkészítése, egyszerű gyermekdalok változatos előadása 

 

Követelmény: 

-helyes ülésmód, néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 
kétkezes változatban 

-elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 

1. ÉVFOLYAM 

Ismeretek: 

-ismerkedés a zongorával, (a hangszer felépítése és működése, stb. 

-dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek a felismerés (kérdés-felelet) 

-kulcsok, előjegyzések, módosítójelek,  

-ütemmutatók 2/4, ¾, 4/4 

-pentaton, pentachord 

-dúr és moll hangsor, vezetőhang 
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-hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 

-hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad) szünetjelek 

-nyújtópont (fél és negyed érték mellett), 

-kottaolvasás hangnévvel, ritmusban 

-a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése,  

-tájékozottság a magyar gyermek és népdalokban (sorszerkezet) 

- a klasszikus zenei stílus alapjai 

- a kortárs zene néhány alapeleme, notációja 

-polifónia (egyszerű kánonok) 

-formálás: indítás-lezárás. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 

-helyes ülésmód 

-a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben 

-a kar és ujjak együttműködése,  

-a staccato és legato játékmód különböző formái,  

-a pozicióérzet, a poziciós ujjrend kialakítása, pentachordok 

-skálajáték külön kézzel 

-az ujjalátevés előkészítése, 

-kettősfogások, a kisakkord,  

-unisono, tükörjáték, dudabasszus 

 

Követelmények: 

-egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek 

-a megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása,  

-folyamatos kottaolvasás violin és basszuskulcsban,  

-a tudásszintek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása 

-az otthoni gyakorlás kialakítása 

-a tanuló tudjon számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak  

elsajátításáról. 

 



 
 

 

Beszámoló 

 

Félévi: 2-3 könnyű mű kotta nélkül. Az egyik lehet kottából játszott négy, vagy hatkezes.  

Év végi: 3 mű kotta nélkül. 1 darab Bartók Mikrokozmosz I-ből. 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 

2. ÉVFOLYAM 

Ismeretek: 

 

Az előzőekben tanultak ismétlése,  

-a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei 

-hármashangzat 

-tonika, domináns 

-szext, szeptim hangközök 

-szinkópa 

-nyújtópont nyolcad után 

-a tizenhatod érték és szünetjelek 

-új ütemmutatók, triola 

-a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két és háromtagú forma), 

-barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai,  

-lapról játék egy szólamban 

-jelek, idegen kifejezések ismerete 

 

Hangszerkezelés, technika: 

 

-a kezek függetlenítése (dallam és kiséret) 

-dúr és moll skála külön kézzel, 

-kisakkord és fordításai 

-kettősfogás, hármashangzat-felbontás, 

-pedálhasználat-etűdjáték 
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Követelmények 

 

-az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, klasszikus, 
XX.századi művek (kortárs zene, Bartók: Mikrokozmosz, esetleg Gyermekeknek), 

-a tananyag egyharmada fejből játszandó. 

-a tanuló tudjon számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak  

elsajátításáról 

Beszámoló 

 

Félévkor: 2-3 mű kotta nélkül. Egyik lehet technikai jellegű, a másik szóló, illetve négy, vagy hatkezes 
mű. 

Év végén:3 különböző karakterű mű kotta nélkül. 

Ajánlott l Bartók mű félévkor, vagy év végén. 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 

3. ÉVFOLYAM 

 -az előzőekben tanultak ismétlése, 

-a szubdomináns funkció 

-hangnemi változások megfigyelése 

-kvintkör, kvintoszlop 

-új metrumok (3/8, 6/9, 

-a szonatinaforma, (szonátaforma) vázlatos ismeret 

-az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete 

-a romantika előkészítése karakterdarabokkal 

-a memória fejlesztése  

 

Hangszerkezelés, technika: 

 

-kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése 

-éneklő (cantabile) billentés 

-a pergő (leggiero) játék megalapozása 

-skálajáték, a korábbi elemek bővítése 

-nagy hármashangzat felbontás és megfordításai 



 
 

 

-a futamjáték és a repetíció előkészítése 

-az Alberti és a keringőbasszus előkészítése 

-pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott) 

-etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 

-négy és hatkezes játék, zongorakíséret, 

-lapról játék egyszerű ellenszólammal 

 

Követelmény 

-pontos kottaolvasás. 

-ritmikusság, tempótartás, 

 felszabadult játszó apparátus 

-az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk(Bach), klasszikus, 
(triós forma, vagy szonatina), karakterdarab, XX.századi művek (kortárs zene, Bartók: Mikrokozmosz, és 
Gyermekeknek). 

-önállóan tanult művek,  

-a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó 

 

Beszámoló 

 

Félévkor: 2-3 mű kotta nélkül. Egyik lehet technikai jellegű, a másik szóló, illetve négy, vagy hatkezes 
mű. 

Év végén: 3 különböző karakterű mű kotta nélkül. 

Ajánlott l Bartók mű félévkor, vagy év végén. 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 

4. ÉVFOLYAM 

Ismeretek: 

-az előzőek ismétlése, bővítése 

-a kottakép tudatos és helyes magvalósítása, a főbb stílusok ismerete 

-a polifon hallás finomítása 

-új metrumok 5/8, 2/2, változó ütem 

-parlando játék, 
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-vázlatos formai, harmóniai elemzések 

 

Hangszerkezelés, technika: 

-skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával 

-hármashangzat, futam, repetíció 

-a pergő technika fejlesztése 

-ékesítések 

-Alberti-és keringő basszus 

-pedálhasználat (együttnyomott) 

-etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva 

-négy és hatkezes játék, kísérés 

-lapról játék 

Követelmény 

-tudatos memorizálás 

--az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk(Bach), klasszikus, 
(triós forma, vagy szonatina), karakterdarab, XX.századi művek (kortárs zene, Bartók: Mikrokozmosz, és 
Gyermekeknek további kötetei). 

-önállóan tanult művek,  

-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. 

 

Beszámoló 

 

Félévkor: 2-3 mű kotta nélkül. Egyik lehet technikai jellegű, a másik szóló, illetve négy, vagy hatkezes 
mű. 

Év végén: 3 különböző karakterű mű kotta nélkül. 

Ajánlott l Bartók és egy barokk mű félévkor, vagy év végén. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 

5. ÉVFOLYAM 

Ismeretek: 

 

-az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése 

-a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával 

-kromatikus hangsor 

-dominánsszeptim szűkített és bővített akkord, 

-rondóforma 

 

Hangszerkezelés, technika: 

-az előző években tanult billentésmódok, játékformák további fejlesztése, tudatos alkalmazása 

-skálajáték2-4 oktávon keresztül, kromatikus skála 

-hármas és négyes hangzat, futam, akkord, 

-etűdjáték- 

-négy és hatkezes játék, kíséret 

-lapról játék 

 

Követelmény 

tudatos memorizálás 

--az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk(Bach és kortársai), 
klasszikus, karakterdarab, XX.századi művek (kortárs zene, Bartók: Mikrokozmosz, és Gyermekeknek 
további kötetei). 

-önállóan tanult művek,  

-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. 
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Beszámoló 

Félévkor: 2-3 mű kotta nélkül. Egyik lehet technikai jellegű, a másik szóló, illetve négy, vagy hatkezes 
mű. 

Év végén: 3 különböző karakterű mű kotta nélkül. 

1 barokk-mű eljátszása, valamint Bartók mű (lehetőleg a Mikrokozmoszból) ajánlott félévkor vagy év 
végén. 

 

ALAPFOK „A” TAGOZAT 

6. ÉVFOLYAM 

Ismeretek: 

-variáció, invenció 

-új stílus előkészítése 

-önálló formai és harmóniai elemzés 

-nagyobb lélegzetű darabok 

-Scarlatti szonáta 

 

Hangszerkezelés, technika: 

-az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása 

-skálajáték (két kézzel) 

-szeptim-futam, oktáv (kézalkatt6ól függően) 

-tremoló 

-kamarazene, négykezes 

-kíséret 

-lapról játék 

Követelmény 

 

-Bach, Scarlatti, barokk művek 

-klasszikus szonátatételek 

-romantikus, XX. századi, kortárs és Bartók művek,  

-etűdök (klasszikus és modern) 

-önállóan tanult 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. 

 

Beszámoló 

 

Félévkor: 2mű kotta nélkül. Egyik lehet technikai jellegű, a másik szóló, illetve négy, vagy hatkezes mű. 

Év végén: 3 különböző karakterű mű.(ebből legalább 2 kotta nélkül.) 

1 barokk-mű eljátszása, valamint Bartók mű (lehetőleg a Mikrokozmoszból) ajánlott félévkor vagy év 
végén. 

 

TOVÁBBKÉPZŐ „A” TAGOZAT 

7-10. ÉVFOLYAM 

 

Cél és tananyag: 

-az előző években felhalmozott tudásanyagra építve bonyolultabb művek elsajátítása. 

-a 6. évfolyamig elért színvonal eredményes megőrzése, a zenei műveltség elmélyítése 

-a zenélési kedv ébrentartása 

-önállóan megtanult és megformált művek fokozott igényességgel 

-az előírt tananyagnál könnyebb művek lapról játéka 

 

Követelmények 

 

A zeneiskolák számára összeállított tantervi programokban leírtak alapján meghatározott stílusokat 
képviselő művek előadása. 

Bach, Scarlatti, barokk művek 

-klasszikus szonátatételek 

-romantikus, XX. századi, kortárs és Bartók művek,  

-etűdök (klasszikus és modern) 

-önállóan tanult 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. 
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Beszámoló 

Minden évfolyamra vonatkozik 

Félévkor: 2mű, melynek előadása nem kötelező kotta nélkül. Egyik lehet technikai jellegű, a másik szóló, 
illetve négykezes mű. 

Év végén: 2 különböző karakterű mű.(nem kötelező kotta nélkül.) 

1 barokk-mű eljátszása, valamint Bartók mű ajánlott félévkor vagy év végén. 

A beszámolókon az egyik mű lehet négykezes. 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


