Felvételi vizsga
A felvételi vizsga valamennyi képzésformánkon két szakaszból áll. A hozzánk felvételiző
diákoknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán és az intézmény szóbeli felvételi
vizsgáján.
A központi írásbelin a felvételizők matematika és magyar nyelv tantárgyból is meg kell írni a
feladatlapot.
Az iskola 2019. február 28-án, március 1-én és 4-én tartja a szóbeli felvételi vizsgát. A
szóbeli felvételi vizsga elsősorban nem a tantárgyi ismereteket, hanem az alapvető
társadalmi részvételhez szükséges emberi alapkészségeket, az iskolai tanuláshoz szükséges
képességeket és a motiváció szintjét vizsgálja, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.
A felvételi eredmény számítása a tanuló előző iskolájában elért tanulmányi eredményének
(7. év végi és 8. félévi), a központi írásbeli vizsga eredményének és a szóbeli meghallgatás
eredményének összegzése alapján történik. Az evangélikus tanulók és/vagy lelkészi
ajánlással, keresztlevéllel, konfirmációs emléklappal rendelkező felvételizők többletpontban
részesülnek. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulókat, a
XVIII. kerületi tanulókat és azokat, akiknek testvére intézményünk tanulója.

A gimnáziumi felvételi eljárásunk intézményi szabályai;
a szóbeli vizsga sajátosságai
Intézményünk szóbeli meghallgatást tart a gimnáziumunkba jelentkező 8. osztályos tanulók
számára.
Gimnáziumunkban a felvételi elbeszélgetésre 2019. február 28-án, március 1-jén és 4-én
kerül sor.
A diákokat a felvételi elbeszélgetésre a jelentkezések beérkezése után folyamatosan osztjuk
be. A beosztást a tanulók oktatási azonosítójuk alapján találják meg honlapunkon. A felvételi
elbeszélgetés időpontjáról az általános iskolákat is értesítjük.
A felvételi elbeszélgetésen nem konkrét tudástartalmakat kérdezünk, hanem a felvételiző
diákok képességeit, készségeit, fantáziáját és nem utolsó sorban a tanulás iránt mutatott
motiváltságát kívánjuk értékelni. Világnézeti elkötelezettségünkre való tekintettel a felvételi
eljárás szóbeli részén vizsgáljuk a tanulók egyházi kötődését.
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A szóbeli felvételi kétfős vizsgabizottságok előtt zajlik, a vizsga időtartama maximálisan 15
perc.
Kérjük, hogy a tanuló hozza magával:






fényképes igazolványát (diákigazolvány/ személyi igazolvány/útlevél),
magyarirodalom-füzetét,
matematikafüzetét,
ellenőrző könyvét/a digitális ellenőrző másolatát
versenyeredményeik és egyéb kiemelkedő teljesítményeik okleveleit.

Ha a felvételiző rendelkezik keresztlevéllel, elsőáldozási, konfirmálási vagy bérmálkozási
emléklappal, akkor kérjük azok fénymásolatát is elhozni. Szívesen várjuk a lelkészi
ajánlásokat is.

Az elbeszélgetés menete az idegen nyelvi, biológia, informatika és történelem
emelt szintű képzésen
1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
3. Kreatív feladat: képleírás és/vagy szituációs játék.

A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: ének-zene
Felkészülés: a diákok öt népdallal készüljenek az elbeszélgetésre, amelyek közül a
szaktanárok által választottat kell előadni.
Az elbeszélgetés menete
1.
2.
3.
4.

Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
A dal előadása.
Egyszerű feladatok, amelyekkel felmérjük a zenei készségeket és képességeket (pl.:
dallam visszaéneklése, visszatapsolás).
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A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: vizuális kultúra
Felkészülés:
A szóbeli felvételire kérjük az alábbiakban megadott szempontok szerint hozzanak magukkal
egy mappát mely tartalmaz;
- 3 darab, grafit vagy szén technikával elkészített tanulmányrajzot (csendélet,
vagy portré, vagy drapéria)
- 2 darab, szabadon választott technikával készített munka
- 2 darab, színes technikával készített alkotást, csendélet vagy portré témában
(pl: vízfesték, tempera, színes ceruza, akrilfesték)
- 1 darab felvételiző által legjobbnak talált alkotást
(szabad téma, és technika választás)
Minden munkát legalább A/3-as méretben kérünk elkészíteni.
A szóbeli felvételi menete:
A.) Csendélet rajzolása beállítás alapján grafitceruzával A3-as méretben 45 perc alatt
B.) Elbeszélgetés:
1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek
választ.
3. Az otthonról hozott munkák bemutatása.

Példa az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre



Hány részből áll a Szentírás?
Milyen felekezeteket ismersz?

Példa a kreatív feladatra



Mi változna meg akkor, ha sikerülne felfedezni az összes betegség ellenszerét?
Hogyan készülnél fel egy időutazásra?
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