FAGOTT
Elõképzõ évfolyamok
1. Évfolyam
Követelmény
Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül.
5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása.
Gyermekdal nehézségû zenei motívum megformálása.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– 5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása.
– Két gyermekdal nehézségû zenei motívum megformálása.
2. Évfolyam
Követelmény
Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül.
5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása.
Gyermekdal nehézségû zenei motívum megformálása.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– 5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása.
– Két gyermekdal nehézségû zenei motívum megformálása.
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat
1. évfolyam A” tagozat

Követelmény
Folyamatos légvezetés: legalább 1/4 periódus terjedelmû zenei anyag megformálása 1
lélegzetvételre.
A hangkészletbõl adódó egyszerûbb hétfokú hangsor játszása tenuto és legato.
A törzshangok ismerete, olvasása, fogásai.
16 ütemnyi kis elõadási darabok elsajátítása zongorakísérettel
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy hangsor, vagy technikai gyakorlat
– 8–16 ütemes elõadási darab zongorakísérettel.
2. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
A levegõvétel tudatos használata a zenei tagolásra, legalább 4 ütem folyamatos eljátszása.
Készségfejlesztõ gyakorlatok, etûdök.
Több periódus terjedelmû elõadási darabok vagy tételek zongorakísérettel.
Nehezebb népdalcsokor vagy népdalfeldolgozás eljátszása.
Az év végi vizsga anyaga
– Hangsor,

– Egy készségfejlesztõ gyakorlat,
– Két elõadási darab, zongora kísérettel lehetõleg kotta nélkül.
3. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
Dúr és összhangzatos moll hangsorok 2#, 2b elõjegyzésig, hármashangzat–felbontás.
Etûdök eljátszása – pihenõ nélkül –, benne a tanult dinamikai fokozatok alkalmazása.
Biztos levegõvezetés a tanult tananyag szintjén.
Lassú–gyors tételpár, vagy egy hosszabb elõadási darab játszása fejbõl, zongorakísérettel.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Skála különbözõ artikulációkkal
– Egy etûd,
– Két elõadási darab lehetõleg kotta nélkül.
4. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b elõjegyzésig, az ismert hangterjedelemben,
hármashangzat felbontás.
Közepes terjedelmû, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etûdök
megszólaltatása.
Egyszerûbb barokk tételek, vagy karakterdarabok eljátszása.
Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különbözõ összetételû együttesekben.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr és egy moll skála, hármashangzattal,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– két elõadási darab vagy tételpár kísérettel lehetõleg kotta nélkül
5. évfolyam „A” tagozat

Követelmény
Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b elõjegyzésig, hármashangzatok.
Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre.
Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A játszott mûvek, stílusos, hangulatos megszólaltatása.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Skála,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– Egy elõadási darab vagy két különbözõ karakterû tétel zongorakísérettel lehetõleg kotta nélkül.
6. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
Dúr és moll hangsorok 4#, 4b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében.
Nagyobb lélegzetû, összetettebb feladatokat tartalmazó etûdök játszása, a hangszer teljes
terjedelmében.

Különbözõ stílusú elõadási darabok tisztán intonált játéka.
Az év végi vizsga anyaga
– Egy skála,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– Egy elõadási darab vagy két különbözõ karakterû tétel zongorakísérettel lehetõleg kotta nélkül.
Alapfokú évfolyamok „B” tagozat
2. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Hangsor 2#, 2b elõjegyzésig – dúr és összhangzatos moll skálák.
Két készségfejlesztõ gyakorlat pontos és folyamatos eljátszása pihenõ nélkül; gyakorlatok negyed,
nyolcad értékekkel,
éles és nyújtott ritmussal, szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel, a fenti hangterjedelem teljes
igénybevételével.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Hangsor,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– Két elõadási darab, zongora kísérettel kotta nélkül.
3. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Hangterjedelem: B–d1–ig.
Hangsorok 3#, 3b elõjegyzésig, kromatikus skála az ismert hangterjedelemben, vagy töredékében,
hármashangzat és
felbontása.
Az átlagosnál színvonalasabb megszólaltatással két készségfejlesztõ gyakorlat pontos és
folyamatos, igényes zenei
elõadása hosszabb pihenõ nélkül.
Kamarazenei darab eljátszása tanórán kívül, vagy fúvós, illetve szimfonikus zenekari szereplés, ha
az adott
körülmények engedik.
Nagyobb technikai képzettséget igénylõ etûdök biztonságos eljátszása a teljes ismert
hangterjedelemben,
bonyolultabb ütemfajták, ritmusok alkalmazásával.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr és egy moll skála,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– Két elõadási darab vagy tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül
4. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b elõjegyzésig, az ismert hangterjedelemben,
hármashangzat felbontás.
Közepes terjedelmû, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etûdök

megszólaltatása.
Barokk tételek, karakterdarabok eljátszása.
Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különbözõ összetételû együttesekben.
A tanuló törekedjék az önállóságra a darabok gyakorlása során felmerülõ problémáknál.
Alkalmazza az eddig szerzett formai és szerkezeti ismereteket az elõadás során.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr és egy moll skála,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– Két elõadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül.
5. évfolyam „B” tagozat

Követelmény
Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b elõjegyzésig, hármashangzatok.
Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre.
Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása.
A játszott mûvek, stílusos, hangulatos megszólaltatása.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–felbontással,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– Két elõadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül.
6. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Dúr és moll hangsorok 4#, 4b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében.
Nagyobb lélegzetû, összetettebb feladatokat tartalmazó etûdök játszása, a hangszer teljes
terjedelmében.
Különbözõ stílusú elõadási darabok tisztán intonált játéka.
Az év végi vizsga ajánlotta anyaga
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–felbontással,
– Két különbözõ karakterû etûd,
– Két elõadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül.

Továbbképzõ évfolyamok „A” tagozat
7. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
Dúr és moll hangsorok 4 #, 4b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében.
Különbözõ karakterû etûdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelõ tempóban, és
karakterrel.
Különbözõ stílusú elõadási darabok tagolt, tisztán intonált játéka.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy skála,
– Egy etûd,
– Egy elõadási darab vagy két különbözõ karakterû tétel zongorakísérettel lehetõleg kotta nélkül.
8. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
A befúvási módszer kialakítása a koncertek, ill. a kamarazenélés felkészülésére.
A felkészültségnek megfelelõ etûdök hibátlan eljátszása, mind technikai, mind dinamikai és egyéb
szempontból.
A képességekhez mért elõadási darabok igényes elõadása.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy skála,
– Egy etûd,
– Egy elõadási darab vagy két különbözõ karakterû tétel zongorakísérettel lehetõleg kotta nélkül.
9. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
Dúr– és moll hangsorok 5#, 5b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek,
a hangszer teljes
terjedelmében.
A nehezebb ritmusképletekben való jártasság.
Laza, könnyed ujjtechnika.
Rendszeres társas zenélés, lehetõség szerint zenekari játék.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– egy skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással
– Egy etûd
– Két elõadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetõleg kotta nélkül
10. évfolyam „A” tagozat
Követelmény
Dúr–és moll hangsorok 5#, 5b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek,
a hangszer tanult
terjedelmében.
A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek
megfelelõ szinten tudja
elõadni, kotta– és stílushûen.
Értelmes, tagolt elõadásmód kialakítása, a zene folyamatának és összefüggéseinek érzékeltetése,
kifejezõ játékmód
elérése.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással,
– Egy etûd,
– Két elõadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetõleg kotta nélkül.

Továbbképzõ évfolyamok „B” tagozat
7. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Dúr és moll hangsorok 5#, 5b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, különbözõ formációk
variálása a skálázás
során.
A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében.
Különbözõ karakterû etûdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelõ tempóban, és
karakterrel.
Különbözõ stílusú elõadási darabok értelmes, tagolt, tisztán intonált játéka.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással,
– két különbözõ etûd,
– Két elõadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül
8. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Dúr–és moll hangsorok 6#, 6b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek,
a hangszer teljes
terjedelmében, különbözõ ritmusvariációkkal.
A helyes tartások, és technikák alkalmazása a szép, telt, kifejezõ hangszerhangért.
Rendszeres, igényes hangképzés.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással,
– két különbözõ etûd,
– Két elõadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül.
9. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Dúr–és moll hangsorok 7#, 7b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek,
a hangszer teljes
terjedelmében.
A nehezebb ritmusképletekben való jártasság.
Laza, könnyed ujjtechnika.
Rendszeres társas zenélés, lehetõség szerint zenekari játék.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással,
– két különbözõ etûd,
– Két elõadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül.
10. évfolyam „B” tagozat
Követelmény
Dúr–és moll hangsorok 7#, 7b elõjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek,

szûkített
szeptimek, a hangszer teljes terjedelmében.
Az állólépesség fejlesztése,
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással,
– Két különbözõ etûd,
– Két elõadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül.

