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Ének-zene
Osztályozóvizsga követelmények
1. félév
Házi dolgozat (projekt) készítés
A kijelölt témákból kell választani kettőt
9.évfolyam
1. Kodály Zoltán és a magyar népzenekutatás
2. Népi hangszereink
3. Az ókori görögök zenéje
4. A gregorián és Gergely pápa
5. A reneszánsz megjelenése a zenében
10. évfolyam
1. A romantika a zenében
2. Schubert és Schumann
3. Az Operaház fantomja- a műfaj történelmi háttere, története
4. Erkel és a magyar opera
5. Chopin, Brahms élete, művei a magyar zenével való kapcsolata
A házi dolgozatok követelményei:
- készíts címlapot ( írd rá a neved, osztályod és a dolgozat címét, esetleg alcímét)
- a dolgozatot írd 12-es betűmérettel, 2 cm-es margóval, Times New Roman betűtípussal,
másfeles sorközzel, sorkizárttal
- a témát fel kell dolgozni, kutatómunkát kell végezni az interneten és/vagy könyvekben
(nem arra vagyok kíváncsi hogyan tudsz másolni). A plágium nem elfogadható!
- 3-4 oldal terjedelemben feldolgozni
- a dolgozat végén szerepeljen összegzés, írd le a témával kapcsolatos saját véleményed is
- a dolgozat végén tüntesd fel a felhasznált irodalmat, forrásjegyzéket (könyv: szerző, cím,
kiadó, kiadás éve, oldalszám/ internet: az URL-cím kattintható formában)
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Ének-zene
Osztályozóvizsga követelmények
2. félév
Kötelezően választani kell 2 zeneszerzőt és egy filmet!
9.évfolyam
1. Johann Sebastian Bach élete és a Brandenburgi verseny
2. Vivaldi élete és a Négy évszak
3. Purcell és a barokk opera
4. Mozart élete és a Varázsfuvola
5. Haydn és az Eszterházyak
6. Beethoven élete és zongoraszonátái (Waldstein és Holdfény )
Válassz egy zenés filmet nézd meg azután írj egy fogalmazást a megtekintett filmről, miről szól +
vélemény!
1. Amadeus: https://gloria.tv/?search=amadeus
2. A muzsika hangja: https://www.youtube.com/watch?v=SylhwjDfu2U
https://www.youtube.com/watch?v=PZNBKuktvp0
3. Beethoven árnyékában: https://www.youtube.com/watch?v=KBfzOa66rfA
10.évfolyam
1. Muszorgszkij és az orosz romantika, Borisz Godunov c. operája
2. Puccini és az olasz opera a XX.században, Tosca c.operája
3. Erkel Ferenc élete és a Bánk bán
4. Liszt Ferenc élete és egyházi művei, Via Crucis
5. A századforduló francia zenéje és a XX.század zenéje- Orff élete és művei(korszakról is kell írni)
6. Kodály élete és a Háry János
Válassz egy zenés filmet nézd meg azután írj egy fogalmazást a megtekintett részletről(egy felvonást
teljesen meg kell nézni)!
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Macskák (musical): https://www.youtube.com/watch?v=HzchPewayDY
https://www.youtube.com/watch?v=E8W1vZb0H9o
Hotel Menthol (musical; teljes film, mindkét felvonás)
I.felvonás
https://www.youtube.com/watch?v=2KwxBvDqCAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zJDv3wwdB3M
https://www.youtube.com/watch?v=NP22HLEkSyo
https://www.youtube.com/watch?v=Y4gD1CIIs3U
https://www.youtube.com/watch?v=asLPVTtKe0I
II.felvonás
https://www.youtube.com/watch?v=eqeosrp-WE0
https://www.youtube.com/watch?v=2QMDPSbZbEQ
https://www.youtube.com/watch?v=GEb4HgnUZkI
https://www.youtube.com/watch?v=Egr63tyEVSU
https://www.youtube.com/watch?v=uVn7JO8jTEk
Az operaház fantomja (musical) https://www.youtube.com/watch?v=3_DxzcMBoMg
https://www.youtube.com/watch?v=fKuJ_0BfNSI
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő https://www.youtube.com/watch?v=NXYud6tUDps
A házi dolgozatok követelményei:
- készíts címlapot ( írd rá a neved, osztályod és a dolgozat címét, esetleg alcímét)
- a dolgozatot írd 12-es betűmérettel, 2 cm-es margóval, Times New Roman betűtípussal,
másfeles sorközzel, sorkizárttal
- a témát fel kell dolgozni, kutatómunkát kell végezni az interneten és/vagy könyvekben
(nem arra vagyok kíváncsi hogyan tudsz másolni). A plágium nem elfogadható!
- 3-4 oldal terjedelemben feldolgozni
- a dolgozat végén szerepeljen összegzés, írd le a témával kapcsolatos saját véleményed is
- a dolgozat végén tüntesd fel a felhasznált irodalmat, forrásjegyzéket (könyv: szerző, cím,
kiadó, kiadás éve, oldalszám/ internet: az URL-cím kattintható formában)

