
Felvételi kritériumok a négyosztályos gimnáziumba 

 

A.)  Felvételi nélkül vesszük fel azokat a tanulókat, akik a Monitor 2015 felmérésen 

mindhárom tantárgyból legalább 90-os eredményességgel szerepeltek. 

 

B.) A többi tanuló felvételizik. 

A felvételiző tanulókat az általuk megszerzett pontok száma alapján kialakult sorrend szerint 

vesszük fel, mégpedig a sorrend 52. helyéig, a felvételi nélkül felvett tanulókkal együtt.  

Fontos azonban, hogy a tanuló a felvételi vizsgán megfeleljen, különben az összesített 

pontszámtól függetlenül nem vesszük fel. A felvételi vizsgán az a tanuló felelt meg, aki 

mindhárom felvételi tantárgyból elérte a felvételin megszerezhető pontok legalább 35%-

át. 

A tanuló által megszerezhető pontok 

a.) az eddigi tanulmányi eredmények alapján  szerzett pontok (max.30 pont) 

b.) a Monitor 2015 teszt eredménye  alapján szerzett pontok (max. 30 pont) 

c.) a tanulmányi versenyek eredményei alapján szerzett pontok  (max. 30 pont) 

d.) a felvételin szerzett pontok (max. 60 pont) 

 

Maximális pontszám: 150 pont 

 

 A tanulmányi eredmények alapján megszerezhető pontok. 

A 8. évfolyam év végi és a 9. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe, mindkét 

átlagra külön pontszám jár. 

 Az átlagokat a következő tantárgyakból számítjuk ki: magyar nyelv és irodalom, szlovák 

nyelv és irodalom, angol vagy német nyelv (ha a tanuló mindkettőt tanulta, akkor azt, 

amelyikből jobb eredményt ért el, de csak egy idegen nyelv számítható be), matematika, 

fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem. Az átlagra járó pontokat a következő táblázat 

alapján kapjuk meg: 

 

A tanulmányi eredményekre megszerezhető maximális pontszám: 30 pont 
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 A Monitor 2015 teszt alapján megszerezhető pontok 

Mindhárom tantárgyból a százalékos eredményt elosztjuk 10-zel, az így kapott szám az elért 

pontszám. A Monitor alapján elérhető pontszám tantárgyanként maximum 10 pont. 

 

 

 A tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján szerezhető pontok 

Az iskolaügyi minisztérium által kiírt  tanulmányi versenyeket vesszük figyelembe, mégpedig a 

hetedik, nyolcadik vagy kilencedik osztályos versenyeket az alábbi táblázat alapján. 

  
járási 

forduló 
kerületi 
forduló 

országos 
forduló 

1. hely 6 8 10 

2. hely 5 7 9 

3. hely 4 6 8 

eredményes 3 5 7 
 

A versenyeken elért eredményeket igazoló oklevél vagy eredménylista fénymásolt példányát az 

alapiskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével hitelesíti. A versenyek alapján elérhető 

maximális pontszám 30 pont. 

 

 

 A felvételi vizsgán elérthető pontok 

 

Felvételi tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, matematika. 

Mindegyik felvételi tantárgyból maximum 20 pont szerezhető. 
 

A felvételi vizsga formája:  

-írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és irodalomból (40 perc)  

-írásbeli felvételi vizsga matematikából (40 perc)  

- írásbeli felvételi vizsga szlovák nyelv és irodalomból (40 perc)  

     A sikeres felvételi vizsga feltétele: mindhárom tárgyból a felvételiző tanuló megszerezze az 

elérhető pontok legalább 35 %-át, mégpedig : 

magyar nyelvből: 7 pontot (felvételi vizsga maximum: 20 pont) 

szlovák nyelvből: 7 pontot (felvételi vizsga maximum: 20 pont)    

matematikából:    7 pontot (felvételi vizsga maximum: 20 pont) 

 

 


