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I. Fontosabb tudnivalók a tanulmányi területről 

 

Egy osztályt indítunk (15 fő angol, 15 fő német). 

 

Tantárgyak: 

9.ny osztály:  első idegen nyelv (angol vagy német) 18 óra/hét, 

  magyar nyelvtan 2 óra, matematika 1 óra, történelem 1 óra 

  digitális kultúra 3 óra, testnevelés 5 óra, osztályfőnöki 1 óra hetente. 

Belépő tantárgyak: 

9. évfolyam:   második idegen nyelv (angol, német, francia, orosz, olasz, latin)  

  magyar irodalom, biológia, fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra 

10. évfolyam:  emelt képzések választása  

   (a pályaorientációt, a felsőfokú továbbtanulást készítik elő) 

11. évfolyam:  mozgóképkultúra és médiaismeret 

 

Az egyes tanévek végén házivizsgákat szervezünk. 

 

 

 

II. Felvételi eljárás 

 

2021. december. 3. (péntek) 

A központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje. Jelentkezési lap a www.oktatas.hu internetcímről 

tölthető le. 

Sajátos nevelési igényű tanuló (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küz-

dő (BTM) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a szakértői és rehabilitációs bi-

zottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. esz-

közök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A szülő kérelme 

csak a szakértő által javasolt kedvezményekre vonatkozhat (pl. időhosszabbítás, mentesség a helyes-

írás értékelése alól stb.). A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését hatá-

rozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanuló szüleihez. 
www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele  

 

2022. január 22. 10 óra (szombat) 

A központi írásbeli felvételi időpontja. Minden tanuló hozza magával fényképes igazolványát (diák-

igazolványát vagy személyi igazolványát)! A vizsgára külön behívót nem küldünk.  

 

2022. január 27. 14 óra (csütörtök) 

Pótló felvételi vizsgán kizárólag az a tanuló vehet részt, aki a szombati írásbeli vizsgán betegsége mi-

att nem tudott részt venni, és ezt orvosi igazolással is igazolni tudja. 

 

2022. január 31. (hétfő) 10-18 óra között  

A kijavított dolgozatok megtekinthetők a gimnáziumban. A javítással kapcsolatos észrevételeiket a 

megtekintést követő munkanapon 16 óráig tehetik meg. Lehetőség szerint hozzanak magukkal digitális 

másolat készítésére alkalmas eszközt (fényképezőgép, telefon). 

 

2022. február 7-től 

Az értékelő lapok átvehetők a gimnáziumban. Kérjük a másolatát a jelentkezési laphoz csatolni. 

 

2022. február 18. (péntek) 

Az általános iskola továbbítja a beadott tanulói jelentkezési lapokat a gimnáziumnak. 

Az SNI-s tanulók mentességi kérelmét a szakértői véleménnyel együtt kérjük a jelentkezési laphoz 

csatolni. 

 

 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele


2022. február 25. (péntek) 

A szóbeli beosztás nyilvánosságra hozatala a gimnázium honlapján (jelige vagy oktatási azonosító). 

Ekkor közöljük azokat az adatokat, amelyeket a felvételi döntés során figyelembe veszünk: hozott 

pontok, írásbeli pontok, rangsorolási kedvezmények. Amennyiben az adatokban eltérést tapasztalnak, 

jelezzék személyesen a titkárságon, vagy e-mailben! 

 

2022. február 28-március 2.  

Szóbeli felvételi vizsga beosztás szerint a behívott tanulóknak.  

 

2022. március 16. (szerda) 

A felvételi jegyzék megjelenése a honlapon, 10 óra után. Akik nem adtak meg jeligét, azoknál a tanuló 

oktatási azonosítóját szerepeltetjük a listán. 

 

2022. március 21-22. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

 

2022. április 29. (péntek) 

A gimnázium megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést. 

 

2022. június 23. 8-16 óráig 

Beiratkozás a gimnáziumba. A beiratkozás elmulasztása esetén a férőhelyet nem áll módunkban fenn-

tartani.  

 

III. Felvételi követelmények  

 

1. Központi írásbeli felvételi vizsga 

A Nemzeti Alaptanterv alapján összeállított kompetencia alapú, elsősorban a felvételit megelőző tanév 

tananyagára épülő feladatsor. A korábbi évek felvételi feladatsorai az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) 

honlapján találhatók meg. 

 

A magyar nyelvi feladatlapokról 

A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a tanu-

lóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendel-

kezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, 

gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak al-

kalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az 

anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biz-

tonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szép-

irodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tizedik 

feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt 

szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett az 

alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelnie. 

 

A matematika feladatlapokról 

A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan 

a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megérté-

séhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak 

többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek 

mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logi-

kai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssá-

ga. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből 

következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése. 

http://www.oktatas.hu/


2. Szóbeli felvételi vizsga  

Az írásbeli vizsga pontszáma és a hozott pontok összege alapján sorrendet állítunk fel. A szóbeli meg-

hallgatásra az első 100 (illetve a 100.helyen állóval megegyező pontszámú) jelentkezőt hívjuk be. 

• az évfolyamnak megfelelő anyanyelvi kompetenciák vizsgálata: olvasás, szövegértés, 

mondatelemzés, szófajok, szinonimák, szómagyarázat, szóelemek (25 pont) 

• beszélgetés idegen nyelven, előre megadott témakörök alapján (25 pont) 

 

Szóbeli felvételi a választott idegen nyelv(ek)ből, ennek témái: 

1. Családi és baráti kapcsolatok 

2. Napi tevékenységek 

3. Iskolai élet 

4. Szabadidős tevékenységek 

5. Időjárás, évszakok

 

6. Állatok, háziállatok 

7. Vásárlás 

8. Utazás 

9. A lakóhely bemutatása 

10. Egészséges életmód 

A felvételi vizsgán elvárjuk az alkalomhoz illő megjelenést és viselkedést.  

 

 

IV. Felvételi pontszámok 

 

A felvételi összpontszám a tanulmányi eredmény, az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga pontszámainak 

összege.  

 

 Tanulmányi eredmények:  

7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyei átlagának tízszerese, (minden tantárgy számít, a maga-

tartás és a szorgalom nem): 50 pont  

 Az írásbeli vizsga pontszáma: magyar 50 pont 

  matematika 50 pont 

 A szóbeli vizsga pontszáma:  50 pont 

 Összesen elérhető:  200 pont 

 

Az összpontszám alapján rangsor készül, melyet a felvételi jegyzéken hozunk nyilvánosságra. A hoz-

zánk jelentkező, értékelés alól részben vagy teljesen felmentett SNI-s tanulók pontszámát a rangsorlás-

nál a 200 ponthoz arányosítjuk. 

Pontegyezőség esetén a rangsorolásnál előnyben részesülnek azok, akik: 

1. hátrányos helyzetűek (gyámhatósági igazolás leadása estén tudjuk figyelembe venni) 

2. a matematika felvételi dolgozatuk jobban sikerült 

3. iskolánkba jár(t) a testvérük vagy valamelyik szülő (erről egy külön kérvényt kérünk a felvételi 

lap mellé beadni, amelyben feltüntetik a rokon nevét, osztályát, vagy a végzés évét) 

4. lakóhelyük, ill. tartózkodási helyük a szigetszentmiklósi járás területén van (lakcímkártya máso-

latával igazolható) 

A felsorolt dokumentumokat kérjük a jelentkezési határidőig leadni!  

 

 

V. Adatkezelési tájékoztató: 

https://szbkg.hu/adatvedelem/  

 

 

 

Reméljük, iskolánk elnyerte tetszésüket! 

Szeretettel várjuk gyermeküket a felvételin, amelyhez sok sikert kívánunk! 

https://szbkg.hu/adatvedelem/

