VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016
Kodálytól, Bartókig I. Levelező forduló
Település neve: …………….………….……..
……………………………………………

Iskolád rövid neve:

Csapatod neve: ……………………….…………
……………………………………..

Felkészítő tanárod neve:

1. Válogasd ki és húzd a megfelelő helyre a megfelelő népdalokat!

Mátrai képek

Tiszán innen, Dunán túl ...
Szegény vagyok, szegénynek születtem ...
Sej, a tari réten ...
Ó, mely sok hal ...
Nekem olyan emberecske kéne ...
Madárka, madárka ...
Lányok ülnek a toronyba ...
Két tyúkom tavalyi ...
Hej, két tyúkom ...
Görög Ilona ballada
Felszántom a császár udvarát ...
Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom ...
El kéne indulni ...
A Vidrócki híres nyája ...
A csitári hegyek alatt ...
Már Vidrócki emelgeti a bankót ...

Háry János

( Lesznek kakukktojások is!) max. 8 pont

2.

Töltsd ki a táblázat üres oszlopát! max. 10 pont

A hangszer neve:
1. citera
2. doromb
3. duda
4. ütőgardon
5. fafurulyák
6. köcsögduda
7. tekerő
8. brácsa
9. ceglédi kanna
10. cimbalom

Hogyan, mivel szólaltatják meg?
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3. Pótold a hiányzó életrajzi adatokat a szöveg hiányzó helyein. Max: 8 p.
……………………………………….( név) 1882……………… ……..………. ……….
született …………………. városban. Szülei műkedvelő szinten maguk is ………….…………..
voltak. Az édesapa hegedült, az édesanya zongorázott, énekelt. Ebben a családi környezetben
természetes volt, hogy Zoltán előbb ………………….…. , mint beszélt.
A gyermek Zoltán tanulmányai mellett önerőből tanult … ………………, … ……………….., …
……………, ………………… . Játszott a gimnáziumi …………………. , és énekelt a templomi
…………………………..
18 éves korában Budapestre indult. Pályát választ. ……………………. szánják, mondván ,
abból minden lehet.”
Végül mégis a Tudományegyetem ………………………. mellett döntött. Még ugyanebben az
évben beiratkozik a …………………………….. Zeneszerzés szakára is.
Kodály már fiatalkorában ráeszmélt, hogy mi magyarok nem ismerjük eléggé a nemzeti
kultúránkat, pedig hagyomány nélkül nincs jövője egyetlen nemzetnek sem. Ezért elhatározta,
hogy összegyűjti a még föllelhető magyar …………………….. . Ehhez a munkához 1906-ban
….………… is csatlakozott.
Kodály gyakran járt ………………………… és a szomszédos falvakba, és az ott élő emberek
énekét hallgatva döbbent rá, hogy a kiadványokban szereplő népdalok nem hitelesek. Az eredeti
magyar népdalok gyűjtését az akkor legkorszerűbb eszközzel … ………………. kezdték felvenni.
Főiskolai tanárként azt a pedagógiai elvet vallotta: Legyen a … …………..
Kiemelkedő szimfonikus zenakari műve: ………….… ………….. táncok. Ének és zenekarra írt
alkotások: Psalmus ………………………….. ……és a ……………………….. Te Deum.
Halála …………. március 6-án következett be.
Ebben az évben ünnepeljük és emlékezünk születésének ………………… és halálának
……….……. évfordulójára.
4.

Írd le a dalok kezdő sorát!

max. 5 pont

a.
Lám, én csak egyet szeretek
………………………………………………………………………
b.

Zörög a fán a falevél ………………………………………………………………………..

c.
Szememből a könny kicsordult
………………………………………………………………………
d.

Most jövök a tanyáról ………………………………………………………………………..

e.

Mennél jobban böködi a tenyered ……………………………………………………………….

Szervező: Székesfehérvár, Csitáry Emil Alapfokú Művészeti Iskola és Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 06 22 596-191,
596-192 Honlap: www.zeneszeret.hupont.hu , e-mail: zeneszeret@gmail.com

oldal 2

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016
Kodálytól, Bartókig I. Levelező forduló

5. Ki hangszerelte nagyzenekarra Muszorgszkij, egy kiállítás képei című zongoradarabját?
max: 1 pont
a.) Liszt Ferenc

b.) Prokofjev

c.) Verdi

6.

Rejtvény

d.) Ravel

max. 8 pont

1. Sárgul már a …….. levele
2. Ki gyűjtötte a „Kiöntött a Tisza”
kezdetű népdalt?
3. Június 24-e ……… napja
4. A lá-ra végződő hétfokú hangsor
neve
5. Feszes ritmusban
6. Az első magyar
népdalgyűjtő
7. A „Psalmus” magyar jelentése
8. Két kereszt előjegyzés esetén minden
F-ből …… lesz

7. Nevezd meg a zeneszerzőket! max. 10 pont
Diótörő:
Allegro Barbaro:
Pünkösdölő:
Egy kiállítás képei:
Hunyadi László:
“Sors” szimfónia:
Variációk és fúga egy…:
Forradalmi etűd:
A pisztráng:
István a király:

……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………..…………
……………………………………………..…….
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

8. Melyik lehet a kakukktojás? max. 1 pont
a. Lully

b. Purcell

c. Couperin

d. Rameau
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9.

Rajzold a ritmusnév mellé a megfelelő kottaképet!
-

éles ritmus:

…………

-

nyújtott ritmus:

…………

-

szinkópa:

…………

-

triola:

…………

10. Írd le szolmizálva a pentaton hangsor hangjait!

max.

4 pont

max. 2 pont

…………………………………………………………………………
11. Írd le ábécés névvel a D-dúr hangsor hangjait és párhuzamos moll hangsorát! max. 4
pont
………………………………………………………………………
………………………..………………………………………..….

12. Nevezd meg az alábbi hangközöket!

max. 6 pont

C’ - G’

………………………………

E’ - F’

………………………………

E’ - A’

……………………………..

Fisz’ - A’

………….…………..……..

A’ - C’’

……………………………….

Gisz’ - Gisz’ ……….……………………..

Feladási határidő: 2016. január 15. 23 óra 58 perc
Postacím: Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély 8.
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