
Ének-zene 8. osztály 

 

1. tétel 

1. feladat- Válassz egy dalt és énekeld el! 

Enni, inni van csak kedved 

Akkor szép az erdő 

A kapuba’ a szekér 

 

2. feladat- Fejtsd ki, mit jelentek az alábbi zenei kifejezések, fogalmak! 

Tempo giusto előadásmód 

dalciklus 

bécsi klasszika 

 

3. feladat- Zenehallgatás. Ismerd fel a zenei részleteket! 

J. Haydn: Évszakok 

W.A. Mozart: Szöktetés a szerájból 

C. Debussy: Gyermekkuckó 

Kodály Zoltán: páva- variációk 

 

4. feladat- Ritmusdiktálás a tanult ritmusokból. Jegyezd le a hallott ritmusokat!( 10 ütem, 

ütemmutató: 2/4) 

Negyed, nyolcad, éles-, nyújtott ritmus, triola, szinkópa, fél, egész és az ezekkel azonos értékű 

szünetek. 

 

5. feladat- Jellemezd a zeneszerzőt! 

W.A. Mozart 

 

 

 

 

 



 

 

2. tétel 

1. feladat- Válassz egy dalt és énekeld el! 

A kapuba’ a szekér 

Asszony, asszony ki a házból 

Enni, inni van csak kedved 

 

2. feladat- Fejtsd ki, mit jelentek az alábbi zenei kifejezések, fogalmak! 

Parlando előadásmód 

kánon 

romantika 

 

3. feladat- Zenehallgatás. Ismerd fel a zenei részleteket! 

J. Haydn: Évszakok 

W.A. Mozart: Szöktetés a szerájból 

C. Debussy: Gyermekkuckó 

Kodály Zoltán: páva- variációk 

 

 

4. feladat- Ritmusdiktálás a tanult ritmusokból. Jegyezd le a hallott ritmusokat!( 10 ütem, 

ütemmutató: 2/4) 

Negyed, nyolcad, éles-, nyújtott ritmus, triola, szinkópa, fél, egész és az ezekkel azonos értékű 

szünetek. 

 

5. feladat- Jellemezd a zeneszerzőt! 

L. van Beethoven 

 

 

 

 

 



3. tétel 

1. feladat- Válassz egy dalt és énekeld el! 

Tarka szoknya sok a fodra 

Havasi legelőn 

A kapuba’ a szekér 

 

2. feladat- Fejtsd ki, mit jelentek az alábbi zenei kifejezések, fogalmak! 

Parlando rubato előadásmód 

szonáta 

barokk 

 

3. feladat- Zenehallgatás. Ismerd fel a zenei részleteket! 

J. Haydn: Évszakok 

W.A. Mozart: Szöktetés a szerájból 

C. Debussy: Gyermekkuckó 

Kodály Zoltán: páva- variációk 

 

 

4. feladat- Ritmusdiktálás a tanult ritmusokból. Jegyezd le a hallott ritmusokat!( 10 ütem, 

ütemmutató: 2/4) 

Negyed, nyolcad, éles-, nyújtott ritmus, triola, szinkópa, fél, egész és az ezekkel azonos értékű 

szünetek. 

 

5. feladat- Jellemezd a zeneszerzőt! 

J. Haydn 


