
Központi írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalók 

Időpontok 

A 6, 4 és 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők központi írásbeli vizsgája 2016. 

január 16-án (szombat) 10 órától lesz az iskolában. Megjelenés a vizsga kezdete előtt fél 

órával, 9:30-kor. A központi írásbeli vizsgáról szóló értesítést januárban kapják meg a 

felvételiző diákok. 

A pótló írásbeli vizsga ideje 2016. január 21. (csütörtök) 14 óra. Csak azok a tanulók 

írhatnak pótló írásbeli vizsgát, akik az előző írásbelin csak alapos ok miatt nem tudtak részt 

venni.  

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt - 

diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.  

A kiértékelt feladatlapok megtekintésére 2016. január 22-én (péntek) 8-12 óráig és 13-17 

óráig van lehetőség a titkárságon.  

Az értékelő lapok személyesen, aláírás ellenében vehetők át 2016. január 29-én (péntek) 8-

16 óráig a titkárságon.  

Általános információk a feladatlapokról 

A központi írásbeli vizsga magyar nyelvi és matematika feladatlapok megoldásából áll. Mind 

a két feladatra 45 perc áll rendelkezésre. A két feladatlap kitöltése között 15 perces szünet 

van. Tantárgyanként 50-50 pont szerezhető.  

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával 

kell elkészíteni.  

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.  

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más 

segédeszköz nem használható.  

Jelentkezés középfokú felvételi eljárásra 

2016. február 12-ig kell jelentkezni a felvételi eljárásra.  

Szóbeli felvételi 

A szóbeli meghallgatásra 2016. február 22-március 4. között kerül sor a jelentkezők 

számának függvényében. Előzetes tervek alapján 2016. február 24-26-án. 

Az ideiglenes felvételi listát 2016. március 9-én a portánál tekinthetik meg.  

2016. február 16-17. között nyílik lehetőség a tanulói adatlapok módosítására 

(sorrendváltoztatás).  

A felvételről vagy az elutasításról 2016. április 26-ig értesítjük a jelentkezőket.  

 

 

  



A szóbeli meghallgatás témakörei a választott képzésnek (profilnak) megfelelően  

A szóbeli felvételi vizsgán nem tételeket húznak a diákok, nem esszé jelegű 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.  

Tagozatkód: 001 - 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás matematikából 

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 

Tagozatkód: 002 - 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás történelemből 

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 

Tagozatkód: 003 - 4 évfolyamos + 1évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből, magyar-

angol két tanítási nyelvű  

A szóbeli felvételin a nyelvérzéket, nyelvi logikát mérő feladatot adunk a vizsgázónak, majd 

ez alapján beszélgetünk vele. Az általános iskolában a szófajokról, szóképzésről, 

mondatelemzésről tanultak alkalmazását feltételezi a feladat, nem szabályok, meghatározások 

ismeretét, így külön készülést nem igényel. 

  



Tagozatkód: 004 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás matematikából  

1. Logikai feladatok 

2. Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

3. Terület, kerület, térfogat, felszín 

4. Kör 

5. Pitagorasz-tétel 

6. Oszthatóság 

7. Számtani és mértani sorozatok 

8. Százalékszámítás 

9. Egyenletek 

10. Kombinatorika 

Tagozatkód 005 - 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, emelt szintű oktatás történelemből 

1. Az ókori Görögország (istenek, mítoszok, a trójai háború, Athén és a demokrácia, Spárta, a 

katonaállam) 

2. A római császárság (Julius Caesar, Augustus, provinciák, Pannónia) 

3. A magyar honfoglalás (mondák: Vérszerződés, A csodaszarvas mondája, A fehér ló 

mondája, a magyar nép vándorlása, honfoglalás) 

4. Élet a középkorban (a középkori város, céhek, a lovagok, a középkori egyház) 

5. Magyarország az Árpádok idején (Szent István király és az államlapítás, Szent László 

király, a tatárjárás,) 

6. Hunyadi János és Hunyadi Mátyás ( a nándorfehérvári diadal, Mátyás király uralkodása) 

7. A három részre szakadt Magyarország (a mohácsi vész, a három országrész élete, végvárak 

és végvári hősök) 

8. A Rákóczi szabadságharc 

9. A francia forradalom és Napóleon uralkodása (a forradalom eseményei, Napóleon élete) 

10. A reformkor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc (Széchenyi tettei, 1848. 

márc.15 eseményei, a szabadságharc eredményei, híres személyei, a megtorlás:1848. okt.6.) 

11. A kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia 

12. Az első világháború (a háború okai, szemben álló felek, a békekötések) 

13. A fasiszta és kommunista diktatúrák Európában (a hitleri Németország, Mussolini és az 

olasz fasizmus, sztálinizmus) 

14. Magyarország a két világháború között (az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság, a 

Horthy-rendszer) 

15. A második világháború (a háború okai, a szemben álló felek, a holokauszt, a totális 

háború) 


