
Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumi tagozatra 

 
A gimnáziumba történő felvételt három területen kapott eredmény biztosítja. Az általános iskola 
8. évfolyamának félévi eredménye a következő érettségi tárgyakból (magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, földrajz, biológia és informatika), a 
központi felvételi írásbeli eredménye magyarból és matematikából, valamint a szóbeli felvételi 
vizsga eredménye. Szóbeli felvételit kell tenni – a választott tagozatnak megfelelően – angolból, 
vagy németből, vagy sporttörténetből. 
Amennyiben valaki két tagozatra adja be jelentkezését, mindkét tantárgyból kell szóbeli vizsgát 
tennie. 

Angol nyelv 
A felvételi egy tétel és egy angol nyelvű szöveggel kapcsolatos kérdések alapján történik. 
A felvételi időtartama: 10 perc/fő 
Ez idő alatt beszél a tételéről, majd a kapott szöveget hangosan felolvassa, és a felvételiztető tanár 
a szöveggel kapcsolatosan kérdéseket tesz fel. 

Topics for the oral entrance exam: 
- Personal introduction personal particulars, childhood, studies, appearance 
- Family relatives, relationships, family occasions, holidays 
- Daily Routine, free time, hobbies a day’s programme, schools, meals, housework, occupations, 
interests 
- Housing your town/village, your house/flat, rooms and furnishing 
- Meals and Services meals in the home, recipes, restaurants, shopping 
- Health and Sports at the doctor’s, illnesses, symptoms ,sports and games 
- Weather and clothing weather, seasons, clothing, fashion 
- Traffic and travelling public transports, directions, travelling by train/plane, travelling abroad 
- Entertainment theatres, cinemas, television, radio, music, newspapers, libraries, books 
- Environment pollution in towns, selective waste collection, protecting animals, saving 
energy/gas/water at home 

Német nyelv 
A szóbeli témák kifejtése motivációs kép alapján történik. A vizsga része még egy német nyelvű 
szöveg elolvasása, tartalmának ismertetése kérdések alapján.  
A felvételi időtartama: 10 perc/fő. 

- Familie 
- Mitglieder 
- Feste 
- Wohnort, Wohnung 
- Einrichtung 
- Alltage 
- Tagesablauf 
- Schule, Lernen 
- Stundenplan 
- Sprachlernen 
- Freizeit 
- Hobby 
- Theater, Kino, Fernsehen 
- Gesunde Ernährung 
- Ernährung 
- Krankheiten 
- Sport 



- Mode, Kleidung 
- Kleidungsstücke 
- Trend von heute 
- Reise 
- Unterkunftsmöglichkeiten 
- Verkehr, Verkehrsmittel 
- Wetter 
- Jahreszeiten 
- Zukunftspläne 
- Berufe 
- Schule, Uni 

Sportosztály 
A felvételi egy tétel kifejtése, a témával kapcsolatos tájékozottság felmérése, valamint az eddigi 
eredmények megismerése. 
A felvételi időtartama: 10 perc/fő. 

-    Magyarország az olimpia történelmében 
-    Legeredményesebb nyári Olimpiai sporteredményeink ismerete 
-    A 2016-os nyári Olimpia magyar érmeseinek, és pontszerzőinek ismerete  
-    Vizes sportok eredményessége Magyarország szemszögéből az Olimpiákon 
-    Saját sportág történelmének ismerete 
-    Sport – egészség – személyiség kapcsolat 
-    A sport és a jövőm 

A felvételi eljárás során szerezhető maximális pontszám mindhárom területen 200 pont, a 
következő megoszlásban: 
Központi matematika írásbeli: 50 pont 
Központi olvasás –szövegértés írásbeli: 50 pont 
Hozott pontok (félévi jegyek alapján): 50 pont 
Szóbeli vizsga: 50 pont 

A szóbeli vizsgán szerezhető 50 pont részei az emelt angol illetve németre jelentkezőknél:  
– megjelenés, kommunikációs készség (5 pont) 
– továbbtanulási elképzelés, a jövőre vonatkozó tanulmányi tervek (5 pont)  
– szaktárgyi tudás (30 pont) 
– önálló gondolkodás (10 pont) 

A sportosztályba jelentkezőknek a versenyeredményekért adható pontokkal együtt kapható 50 
pont az alábbiak szerint: 
– megjelenés, kommunikációs készség (5 pont) 
– tájékozottság (5 pont) 
– továbbtanulási elképzelés, a jövőre vonatkozó tanulmányi tervek (10 pont)  
– szaktárgyi tudás (5 pont) 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai 25 pont 
játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által 
szervezett Sakkolimpián való részvétel 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
Ifjúsági Olimpiai Játékokon elért legalább 8. helyezés 20 pont 

Felnőtt világ- és Európa-bajnokságon elért 
legalább 6. helyezés    20 pont 



Korosztályos világ- vagy Európa bajnokságon 
elért legalább 6. helyezés    15 pont 

Országos felnőtt, vagy felnőtt alatti utánpótlás 
bajnokságon elért legalább 3. helyezés    10 pont 

Diákolimpia országos döntőjében elért 
legalább 3. helyezés    5 pont 

Korosztályos válogatott tagság    5 pont 

Sport iskolából érkezett    2 pont 
Minden a felsorolt kategóriában igazoltan elért eredmények közül egyet , a legjobbat vesszük 
figyelembe maximum 25 pontig. 
 


