
A szóbeli meghallgatás témakörei a választott képzésnek (profilnak) megfelelően  

A szóbeli felvételi elbeszélgetésen nem tételeket húznak a diákok, nem esszé jellegű 

feleleteket várunk el tőlük, hanem a tanulói kompetenciákat vizsgáló feladatokon (pl.: igaz-

hamis, helyes megoldás kiválasztása, kakukktojás, logikai feladat) keresztül tájékozódunk a 

gyermek adott témában való tájékozottságáról.  

- hat évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás matematikából, tagozatkód: 0601 

1. Műveletek törtekkel, tizedes törtekkel (tört szorzása, osztása törttel még nincs) 

2. Mértékegységek, átváltás 

3. Kombinatorika- Hány eset van? 

4. Logikai feladatok 

5. Terület, kerületszámítás (téglalap, négyzet) 

6. Felszín, térfogat számítás, testháló megrajzolása (téglatest, kocka) 

7. Szöveges feladatok 

8. Táblázatok, grafikonok  

9. Sorozatok, sorozat elemének megadása 

10. Szögfajták 

– hat évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás történelemből, tagozatkód: 0602 

1. Az ókori Egyiptom 

2. A trójai háború története 

3. Az ókori görög olimpiák 

4. Athén és Spárta összehasonlítása 

5. Róma alapítása: a monda és a valóság 

6. A római császárság (Julius Caesar, Augustus) 

7. A kereszténység 

8. Az iszlám 

9. Lovagok és várak 

10. A középkori város és a középkori egyház 

11. A magyar nép vándorlása és a honfoglalás 

12. Szent István király és az államalapítás 

13. A tatárjárás 

14. Mátyás király uralkodása 

15. A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk 

16. A három részre szakadt Magyarország 

  



- 4 évfolyamos + 1évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből, magyar-angol két tanítási 

nyelvű képzés, tagozatkód: 0500 

A szóbeli meghallgatáson a nyelvérzéket, a nyelvi logikát, kompetenciát feltérképező 

feladatot adunk a vizsgázónak. 

Lehetséges feladattípusok: szövegértés (rövid szöveg néma elolvasása, megértést ellenőrző 

kérdések, a szöveghez kapcsolódó feladatok), képleírás, bemelegítő, illetve a fentiekhez 

kapcsolódó beszélgetés (kérdés-felelet a témákban).  

Amit NEM kérünk: nyelvtani szabályok és előre kidolgozott, betanult szövegek a témákban 

Időtartam: kb. 7 perc 

Témák (a szövegek, kérdések, képek ezekhez a témákhoz kapcsolódnak): 

1. ABOUT ME – Magadról 

2. FAMILY – Család  

3. FRIENDS – Barátok 

4. HOBBIES – Hobbik 

5. HOME – Otthon, lakóhely 

6. DAILY ROUTINE – Napirend 

7. SCHOOL – Iskola 

8. HOLIDAYS – Nyaralás, ünnepek 

9. TELLING STORIES – Történet elmesélése 

10. FUTURE PLANS – Tervek a jövőre 

 


