Kedves Nyolcadikos Felvételiző!
Iskolánk négy és öt évfolyamos tagozataira összesen 759 tanuló jelentkezett
A szóbeli felvételire azokat a tanulókat tudjuk behívni, akik általános iskolai eredményeik és a központi
írásbeli felvételijük alapján elérték az alábbi pontszámokat:
Négy évfolyamos képzés:
Emelt matematika-nyelv osztály 001-es kód: 135 pont
Emelt természettudomány-nyelv osztály 002-es kód: 128 pont
Emelt humán-nyelv osztály 003-as kód: 133,2 pont
Öt évfolyamos képzés:
Haladó angol, kezdő német nyelvi osztály 007-es kód: 131 pont
(A felvétel előfeltétele legalább B1 szintű angol nyelvi tudás!)
Haladó német, kezdő angol nyelvi osztály 008-as kód: 126 pont
(A felvétel előfeltétele legalább B1 szintű német nyelvi tudás!)
A szóbeli felvételivel kapcsolatos tudnivalók:
 Miden tanuló fél órával a meghirdetett időpont előtt érkezzen!
 A szóbeli vizsgára minden tanuló hozza magával az ellenőrző könyvét és az idei magyar, matematika,
illetve az általa választott szóbeli felvételi tárgy füzetét. A kérdező tanárok igyekeznek alkalmazkodni
az általános iskolák tanmenetéhez, ebben segíti őket a szaktárgy füzete is.
 A szóbelizők hozzanak magukkal egy viszonylag új igazolvány képet magukról.
 Emellett szívesen látunk minden olyan dolgot, amelyet a jelentkező fontosnak tart megmutatni
nekünk!
A felvételizőt bizottság hallgatja meg. Azok a nyolcadikos tanulók, akik több osztályunkba is jelentkeznek,
csak egy szakmai szóbeli vizsgán vesznek részt, az itt nyújtott teljesítményt vesszük mindenhol figyelembe.
A szóbeli vizsgán a felvételiző először megkapja a feladatokat. ( Ez egy szakmai szöveg, aminek tartalmáról
kap majd kérdéseket, és egy feladat a választott tárgyból.) Ez után minden vizsgázónak van harminc perc
felkészülési ideje, ezalatt jegyzeteket készíthet a megkapott feladatok kapcsán.
A szóbeli meghallgatás részei (nem feltétlen sorrendben!):
 általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődés, környezet stb.),
 szövegértés a választott tantárgyhoz kapcsolódó szöveg alapján,
 szakmai beszélgetés valamely a diák által választott tantárgyból,
 ha egy tanuló az Ny - E osztály t is megjelölt, egy külön nyelvi bizottság is meghallgatja őt az adott
nyelvből, hogy megfelel-e az elvárt B1 nyelvi szintnek.
A szóbeli meghallgatáson szerezhető maximális pontszám 50 pont.
A mellékelt táblázat tartalmazza a szóbelire behívott tanulók:
 oktatási azonosítóját, vagy a jelentkezési lapon megadott jeligét,
 a szóbeli vizsga tantárgyát,
 az esetleges nyelvi meghallgatás nyelvét (a nyelv után található szám a nyelvi bizottság sorszáma),
 a tantárgyi bizottság számát,
 a szóbeli vizsga dátumát és
 a szóbeli vizsga idejét.
Az egyes tantárgyi bizottságok termeit minden vizsganapon kifüggesztjük a portán, minden felvételiző
először a tantárgyi bizottsághoz menjen, majd ezután kerül sor az esetleges nyelvi meghallgatásra!
Sikeres vizsgát kívánunk!
Moss László
igazgató

