
ZONGORA 
 
 
A zongoratanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-

mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 
– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 
 
Alakítson ki 
– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést,  

– megfelelő kéztartást, 
– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 
– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 
– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek 

ügyes alá- és fölétevését), 
– differenciált billentést, ujjvégérzetet. 
 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani,  
– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, 
leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni, 
– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, 

hangerőben, gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket 
megvalósítani, 

 
 
Fejlessze a tanuló 
– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és 

kíséret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást,  
– metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 
– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 
Követelmény: 

Helyes ülésmód. 
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, 

illetve kétkezes változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

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. 

 
Követelmény: 
Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, 

illetve kétkezes változatban. 
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 
 
Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. 
 
 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.), 
– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek 

felismerése (kérdés-felelet), 

– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek, 
– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 

– pentachord, pentaton, 
– dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 
– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 
– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 
– 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, 
– formálás: indítás-lezárás. 
 
Hangszerkezelés, technika: 

– helyes ülésmód, 

– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben, 
– a staccato és a legato játékmód különböző formái, 
– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,  

– az ujjalátevés előkészítése, 
– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord, 
– unisono, tükörjáték, dudabasszus. 



 

Követelmény 
Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 
A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 
Kottaolvasás violin- és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni 

gyakorlás kialakítása. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben 

leírtak elsajátításáról. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 
Ismeretek: 
– az előzőekben tanultak ismétlése, 
– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 

– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 
– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 
– 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 kíséret), 
– dúr és moll skála, külön kézzel, 

– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), 
kettősfogás, hármashangzat-felbontás, 

– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 

 
Követelmény: 
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek. 

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

leírtak elsajátításáról. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 
– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 

– hangnemi változások megfigyelése, 
– új metrumok (3/8, 6/8), 
– a szonatinaforma vázlatos ismerete, 



– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 

– a romantika előkészítése karakterdarabokkal, 
– a zenei memória fejlesztése. 
Hangszerkezelés, technika: 
– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 

– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció 

előkészítése 
– skálajáték: a korábbi elemek bővítése, 

– az Alberti- és a keringőbasszus előkészítése, 
– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott), 
– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 
– négykezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék, 
– a hangerő megfelelő alkalmazása, 
– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb) 

 

Követelmény 
Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 
Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: 

barokk, klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben 
leírtak elsajátításáról. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– az előzőek ismétlése, bővítése, 
– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban, 
– a polifon hallás finomítása, 

– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 

– vázlatos formai, harmóniai elemzések. 
 

Hangszerkezelés és 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, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Követelmény 



Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete 
és játéka: barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek.  
Önállóan megtanult művek. 
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

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

 

5. évfolyam „A” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 

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, és technika: 

– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása,  

– skálajáték 2-4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord, 
– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 
– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék. 

 
Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű 
művek előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó.  
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben 
leírtak elsajátításáról. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
– variáció, invenció, 
– új stílus előkészítése: impresszionizmus, 
– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 

harmóniai elemzés, 

– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete. 
Hangszerkezelés, és technika: 
– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 

– skálajáték, hármas- és négyeshangzat-futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól 
függően) 

– különböző billentésfajták ismerete, 



– zongorapedálok használata. 

 
Követelmény: 
Természetes hangszerkezelés. 
Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

2. évfolyam „B” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek: 
– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat, 

– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 
– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8-os, 6/8-os ütemek, felütés, 
– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 

– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 

– a tanult művek formai elemzése (két- és háromtagú forma, periódus, visszatérés), 
– a formálási készség fejlesztése, 
– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 
– lapról játék egyszerű ellenszólammal, 

– karakterdarabok, a romantika előkészítése, 
– parlando játékmód, zenei deklamáció. 

 
Hangszerkezelés, technika: 

– a pódiumképesség megalapozása, 
– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és 

dinamikában, 
– skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és -megfordítás, 

– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése, 

– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító 
pedál, 

– etűdök (klasszikus és modern). 

 
Követelmény: 
Folyamatos kottaolvasás. 

A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb 

XX. századi, kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása.  
A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 



 

Fejlesztési feladatok 
Ismeretek: 
– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 
– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 

– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése,  

– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 
– a szonátaforma vázlatos ismerete, 

– új stílus: romantika, 
– a memória és az állóképesség fejlesztése, 
– parlando játék. 
 

Hangszerkezelés, technika: 
– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 
– éneklő legato fokozott igénnyel, 
– a pergő játék fejlesztése, 

– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 
– a repetíció előkészítése, ékesítések, 
– Alberti- és keringő-basszus, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott), 

– etűd (klasszikus, modern), 
– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 
– lapról játék ellenszólammal. 

 
Követelmény: 
Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 
Önállóan megtanult darabok. 

Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó.  
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 
elsajátításáról. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

 Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése. 

 A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 

 Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor. 

 Rondóforma, polifon művek. 
 
Hangszerkezelés, technika: 
– skálajáték 2-4 oktávon, kromatikus skála, hármas- és négyeshangzat-felbontás és 

fordításai, akkord, futam, 
– biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 
– a pedál differenciált alkalmazása. 



 

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 fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 
Ismeretek: 
– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 
– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 

– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 
– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai 

elemzés, 

– új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 

– a polifon hallás állandó jellegű művelése. 
Hangszerkezelés, technika: 
– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 
– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 

– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól 
függően), tremolo, 

– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat),  

 

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. 

A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 

Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– Az eddigi ismeretek összefoglalása, 
– Új stílus: az impresszionizmus, 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és 
harmóniai elemzés. 

 



Hangszerkezelés, technika 

– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 
– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 
– Az agogika önálló alkalmazása, 
– Zenei stílusjegyek alkalmazása. 

Legyen képes: 

– Hajlékony dallamformálásra, 
– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni, 

– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 
– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 
– Önálló tanulására. 

 

Követelmény 
Kottahű zongorázásra való törekvés, 
Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok.  
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 
elsajátításáról. 

 

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 

 

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. 

 

Követelmény 
Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 
A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres 
megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

 

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. 

 

Követelmény 
A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

Alkalmazása a zenei stílusokban. 
Zenei karakterek megvalósítása. 

 

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. 

 

Követelmény  
Helyes pedálozás. 
A művek értelmes előadása. 
A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

A helyes tempók alkalmazása. 

 

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. 

 

Követelmény  
Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 
Stílushű előadása a műnek. 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 
 



Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei 

pálya választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, 
átfogóbb tananyagot kell elvégezniük. 
 
 

7. évfolyam „B” tagozat 

 
Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete, 
– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni, 
– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket, 

– Zenei memória fejlesztése. 
 
Hangszerkezelés, technika 
– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés, 

– Skálajáték különféle módozatai, 
– A virtuóz technika alapozása. 

 

Követelmény 
Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 
Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 
Differenciált pedál használat. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 
 

Fejlesztési feladatok 
Ismeretek 

– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete, 
– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete, 
– Zenei memória fejlesztése. 
 

Hangszerkezelés fejlesztése 

– A „szép” halk játék technikai megoldása, 
– A dallam és kíséret érzékeny megoldása, 

– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján. 

 

Követelmény 
Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 

Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 

A polifon hallás érzékenysége. 
A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 
A kontrollált gyakorlás igénye. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 
 



Fejlesztési feladatok 

Ismeretek és hangszerkezelés, technika 
– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése, 
– Játszott művek elemzése, 
– Koncentrált gyakorlás megvalósítása, 

– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása. 

 

Követelmény 
Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 
Tudatos, és érzékeny pedál használata. 
Biztonságos technikai tudás. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismeretek, hangszerkezelés, technika 

– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete, 
– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások, 
– Virtuóz technikai fejlesztés. 

 

Követelmény 
Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára.  
Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei 
művek előadásához. 

 

 

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 „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
A tanuló legyen képes 
– a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező 

előadására, 
– skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

– a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően 

alkalmazni, 
– a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére,  

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 
– a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 
Rendelkezzék 
– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

– biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 
– megfelelő lapról olvasási készséggel. 
A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei 
képességei alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok 

elkezdésére. 
 


