
ÉV VÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - FAFÚVÓS TANSZAK 

 

FURULYA FŐTÁRGY 

 

 

Elõképzõ évfolyamok 
 

1. Évfolyam 

Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben esetleg kotta 

nélkül. 

 

2. Évfolyam 

Négy gyermek– vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél 

teljesebb igénybevételével, esetleg kotta nélkül. 

 

 

Alapfokú évfolyamok “A” tagozat 
 

1. évfolyam „A” tagozat 

Két népdal kotta nélkül. 

Egy vagy két könnyû tánctétel kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

Skála, esetleg figurációval (tercek), kotta nélkül. 

Egy népdal, kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két különbözõ karakterû tánctétel kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

Skála figurációval (tercek), kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két különbözõ karakterû elõadási darab, trillákkal, kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

Az etűdök és előadási darabok közül legalább egyet kotta nélkül kell játszani. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két szonátatétel trillákkal, kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

Az etűdök és előadási darabok közül legalább egyet kotta nélkül kell játszani. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerûbb ékesítésekkel, kísérettel, 

lehetõleg kotta nélkül. 

Az etűdök és előadási darabok közül legalább egyet kotta nélkül kell játszani. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

Egy etûd. 



Két szonáta– vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerûbb ékesítésekkel, illetve 

dallami díszítésekkel, kísérettel, lehetõleg kotta nélkül. 

Az etűdök és előadási darabok közül legalább egyet kotta nélkül kell játszani. 

 

Művészeti alapvizsga 

A művészeti alapvizsga követelménye megegyezik az 6. évfolyam év végi vizsga 

követelményével. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 

3. évfolyam „B” tagozat 

Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két különbözõ karakterû elõadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

Skála tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

Két etûd. 

Két szonátatétel egyszerûbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, kotta 

nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

Két etûd. 

Két szonáta– vagy szvittétel egyszerûbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, 

kísérettel, kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

Két etûd. 

Egy teljes szonáta vagy egy előadási darab kotta nélkül. 

 

Művészeti alapvizsga “B” tagozat 

A művészeti alapvizsga követelménye megegyezik a 6. évfolyam  év végi vizsga 

követelményével. 

 

 

Továbbképzõ évfolyamok „A” tagozat 
 

7. évfolyam „A” tagozat 

Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két különbözõ karakterû elõadási darab, vagy egy tételpár; lehetõleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 



Egy etûd. 

Két különbözõ karakterû elõadási darab vagy egy tételpár, lehetõleg kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat, domináns négyeshangzat), kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két különbözõ karakterû elõadási darab, vagy egy tételpár lehetõleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Két különbözõ karakterû elõadási darab, vagy egy tételpár, lehetõleg kotta nélkül. 

 

Művészeti záróvizsga 

A záróvizsga követelménye megegyezik a 10. évfolyam év végi vizsga 

követelményével. 

 

 

Továbbképzõ évfolyamok „B” tagozat 
 

7. évfolyam „B” tagozat 

Skála, tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

Két etûd. 

Egy versenymû két tétele, vagy más tételpár kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

Két etûd. 

Egy versenymû két tétele, vagy más tételpár kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

Skálák tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta 

nélkül. 

Egy etûd. 

Egy korabarokk vagy XX. századi mû (vagy tétel), kotta nélkül. 

Egy versenymû két tétele kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

Skálák: b–s mollok kibõvített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat– és 

domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 

Egy etûd. 

Egy korabarokk vagy XX. századi mû (vagy tétel), kotta nélkül. 

Egy versenymû két tétele kotta nélkül. 

 

Művészeti záróvizsga 

A záróvizsga követelménye megegyezik a 10. évfolyam év végi vizsga 

követelményével. 

 



 

 

 

 

 

 


