
TUBA 
 
 
Előképző évfolyamok 
 
 
1. évfolyam 
 
Követelmény 
Az ideális tubahang igényének kialakítása. 
Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 
A kottaolvasás basszuskulcsban. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
2. évfolyam 
 
Követelmény 
Az ideális tubahang igényének kialakítása. 
Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 
A biztos, folyamatos kottaolvasás basszuskulcsban. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 

 
 
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
 
1. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
A megadott hangterjedelmen belül tanult hangszeres gyakorlatok, előadási darabok egyenletes, 
folyamatos előadása, helyesen kialakított légzés és szájtartás mellett. 
A tananyagban előforduló tempójelzések, zenei műszavak ismerete. 
A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 
Hangterjedelem: D–a–ig. 
Skála: 2#, 2b előjegyzésig, két variációval. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
2. évfolyam „A” tagozat 

 



Követelmény 
Skálák 2#, 2b előjegyzésig dúrban és mollban, legalább 2 variációval. 
Hangterjedelem C–b–ig. 
A tanuló legyen képes a tanult etűdöket és előadási darabokat jó szájtartással, jó légzéstechnikával, 
egyenletes és folyamatos játékkal előadni, elvárható alapvető dinamikai árnyalással. 
A végzett tananyagban előforduló tempó,– dinamikai jelzések, zenei műszavak ismerete. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Egy gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
Skálák 3#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 
Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 
Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 
Előadási darabok. 
Különböző játékmódok megvalósítása. 
A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó gyakorlatok tiszta 
interpretálására, előadására. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kotta nélkül, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 
intonációval és árnyalt dinamikával. 
Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval. 
Előadási darabok kotta nélküli játéka. 
A társas zenélés követelményeinek ismerete. 
A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála legalább öt képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
5. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei feladatot 



tartalmazó etűdök előadása. 
Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig. 
Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
6. évfolyam „A” tagozat 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
 
 
 
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 
 
2. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot tartalmazó 
etűdök és előadási darabok játszása. 
Egyenletes tempójú skálázás dúrban, mollban. 
Magabiztos színpadi fellépés Az „A” tagozat anyagán túl a skálaformációk, skálatanulmányok kibővített 
alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített változata helyett a nehezebb megoldás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kibővített képletekkel, variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
3. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
Skálák 2#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 
Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 
Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 
Előadási darabok. 
Különböző játékmódok megvalósítása. 
A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó gyakorlatok tiszta 
interpretálására, előadására. 
Skálaformációk, skálatanulmányok kibővített alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített változata 



helyett a nehezebb megoldás. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála kibővített képletekkel, variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Két előadási darab kotta nélkül. 
 
 
4. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 
intonációval és árnyalt dinamikával. 
Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval, 
Előadási darabok kotta nélküli játéka. 
A társas zenélés követelményeinek ismerete. 
A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 
A legato, staccato, játékmód telt, folyamatos, szép tónusú előadása, kottahű tolmácsolása, valamint 
tercmenetes variáció. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála három képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 
 

 
5. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei feladatot 
tartalmazó etűdök előadása. 
Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 
Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 
A díszítés és a trilla megalapozása, a skálák tempójának fokozása. 
A tanuló tudja korrigálni hangszerének intonációs hibáit, valamint hangszerét önállóan behangolni. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála három képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 
 

 
6. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot tartalmazó 
etűdök és előadási darabok játszása. 
Magabiztos színpadi fellépés. 
A díszítés és a trilla játékának ismerete. 
Fokozott tempójú skálázás. 



A tanuló ismerje saját hangszerének technikai és intonációs hiányosságait, és azt legyen képes 
korrigálni.  
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála három képlettel, 
– Két különböző karakterű gyakorlat, 
– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 
 
 
 
Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
 
7. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 
előadása. 
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 
Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 
Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 
Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
9. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 
A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 
Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 



 
 
10. évfolyam „A” tagozat 
 
Követelmény 
A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek megfelelő 
szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 
kifejezően szólaltassa meg. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy előadási darab. 
 
 
Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
 
7. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 
előadása. 
Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 
Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 
A tanuló egyéni képességéhez igazodva kiválasztott különböző zenei stílusú, technikailag és zeneileg 
igényesebb, nehezebb előadási darabok stílusos, karakterisztikus előadása. 
A skálagyakorlatok variációkkal bővített előadása. 
Művészileg igényesebb kamarazenei, vagy zenekari feladat ellátása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
8. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 
Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 
Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 
Szólisztikus feladatok ellátása kamara–, szimfonikus–, illetve fúvós zenekarban. 
Skálatanulmányok játszása fokozottabb tempóban. 
A hang megszólaltatásában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének fokozása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  



– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
 
9. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 
A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 
Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 
A zenei díszítések eszköztárának bővítése; 
A dupla– és triplanyelv megalapozása; 
A nehezebb, bonyolultabb ritmusképletek ismerete, elsajátítása. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 
– Egy skála variációkkal, 
– Két gyakorlat, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 
10. évfolyam „B” tagozat 
 
Követelmény 
A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek megfelelő 
szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 
kifejezően szólaltassa meg. 
Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 
Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 
A zenei díszítések eszköztárának bővítése. 
A dupla– és triplanyelv használata. 
 
Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
– Egy dúr vagy moll skála minimum 4 képlettel (kotta nélkül), 
– Két különböző karakterű etűd, 
– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  
– Egy előadási darab kotta nélkül. 
 
 


