
FELVÉTELI ELJÁRÁS 
A NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSEKRE 

nyolcadik osztályosok számára 

 
Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni.  
A felvételi eredményébe beszámítjuk az általános iskolai eredményeket (hozott pontok), az egységes 
írásbeli vizsgán elért eredményeket (az osztály jellegnek /tagozatnak/ megfelelően: ld. táblázat) és a 
szóbeli vizsgákon elért eredményeket. 
 
Hozott pontok:  
A hozott pontokat (50 pont) a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi osztályzatok összege adja. A 
beszámított tárgyak minden tagozaton: magyar, matematika, egy nyelv, egy természettudományos 
tárgy,valamint 5. tárgyként a tagozatos irányultságnak megfelelően  

- humán és idegen nyelvi szakterületen a történelem, illetve 
- fizika, biológia-kémia és a speciális matematika tagozaton egy másik természettudományos 

tárgy vagy informatika 
számít bele a pontokba.  
 
Egységes írásbeli vizsgák: 
Az egységes írásbeli felvételi vizsgáknak két fajtája van: az általános képzésre és a tehetséggondozó 
képzésre. Az iskolák saját maguk határozhatják meg, hogy melyik vizsga letételét kérik a felvételi 
eljárásukban, ezért érdemes előre tájékozódni, hogy melyik iskola melyik vizsgát számítja majd be. 
(Jelentkezési határidő: 2010. december 10.!)  
 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium a következő egységes felvételi vizsgák letételét kéri:   
Bármely négyosztályos tagozatunkra jelentkező tanulók meg kell, hogy írják az egységes írásbeli 
feladatsort anyanyelvből (50 pont) és matematikából (50 pont) is. Ám ezen belül (ld. tagozatok leírása) a 
reál tagozatokra (komplex természettudományos tagozatra /biológia-kémia, fizika/  és a matematika 
tagozatra) jelentkezőknek matematikából, míg a humán tagozatokra (nyelvi és humán speciális 
tantervű osztály) jelentkezőknek anyanyelvből NEM az általános tantervű képzésre szóló 
feladatlapot, hanem a tehetséggondozó iskolák számára kidolgozott (emelt szintű) írásbeli 
feladatsort kell megírniuk!  
 
Összefoglalva: A különböző speciális tantervű osztályainkba az egységes írásbeli vizsgákat a 
következő szinteken kell letenni:    
 

  anyanyelvből matematikából 

humán tagozat tehetséggondozó általános 

biológia-kémia tagozat általános tehetséggondozó 

fizika tagozat általános tehetséggondozó 

négyosztályos matematika általános tehetséggondozó 

olasz tagozat tehetséggondozó általános 

angol-német  tagozat tehetséggondozó általános 

      

*hatosztályos matematika általános tehetséggondozó 

*ettől a tanévtől kezdődően a hatosztályos speciális matematika tagozatra is készül tehetséggondozó 
írásbeli feladatsor 



Szóbeli vizsgák: 
Ezt követően kerül sor a tagozat-választásnak megfelelő iskolai szóbeli vizsgákra. Szóbeli vizsgákra 
csak azokat a tanulókat hívjuk be, akik az egységes írásbelin, valamint az általános iskolából hozott 
pontok alapján a legjobban teljesítettek.  
 
 
A vizsgázók rangsorolása a felvételi összpontszám alapján történik, melyek a következőek:  
 

  hozott pontok        egységes írásbeli       szóbeli pontok 
                anyanyelvből és 

                   matematikából 
 

 
                                 =                          +                              + 

 
 

 

Az azonos pontszámot elért vizsgázók közül a XIII. kerületi lakosokat soroljuk előre. 
 
A sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgáztatásánál a Közoktatásról szóló 79/1993. törvény 30§.  
(9)-nak megfelelően járunk el. Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján az igazgató egyénileg 
határozza meg, hogy milyen könnyítéseket (pl. hosszabb felkészülési időt, vagy segédeszköz 
alkalmazását, stb.) engedélyez az SNI-s tanuló számára. A sajátos nevelési igény elbírálásához kérjük, 
hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát. 
 

 
A FELVÉTELI VIZSGÁINAK MENETÉRŐL 

négy évfolyamos képzéseknél 
 

Tájékoztatók 
 
1.  Az iskoláról és a felvételi eljárás rendjéről tájékoztató értekezletet tartunk  
2010. szeptember 22-én (szerdán) 17 órától. 
 
2.  Nyílt napot szervezünk 2010. november 12-én (pénteken). 
A részletes programról 2010. november 8-tól a honlapunkon (www.berzsenyi.hu) tájékozódhatnak. A 
korábbi évekhez hasonlóan délelőtt bemutató órákat tartunk, délután tájékoztatók előadásokat.  (A 
bemutató órákra előzetesen be kell jelentkezni. A jelentkezéseket 2010. november 8-tól fogadjuk.)  

 

A felvételi eljárás menetrendje 
 

A központilag szervezett egységes írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezés 
határideje mind az általános, mind a tehetséggondozó képzésre: 

 
2010. december 10. (péntek) 

 
 

A gimnáziumban általános és tehetséggondozó képzésre vonatkozó egységes 
írásbeli vizsgát is szervezünk.  
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Egységes  felvételi írásbeli vizsga 8. osztályosoknak 
- általános képzésre:    

írásbeli: 2011. január 22. (szombat) 10 óra 
 pótló írásbeli  2011. január 27. (csütörtökön) 14 óra 
a dolgozatok megtekintése: 2011. február 2-án (szerda) 8-tól 16 óráig 
 

- tehetséggondozó képzésre:     
írásbeli: 2011. január 29. (szombat) 10 óra 
pótló írásbeli  2011. február 3.(csütörtökön) 14 óra 
a dolgozatok megtekintése: 2011. február 9-én (szerda) 8-tól 16 óráig 

 
Az egységes írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapjukat benyújtó tanulónak nem küldünk vizsgabehívót.  
A felvételizőknek a választott felvételinek megfelelő időpontokban a vizsga megkezdése előtt 15 perccel 
kell a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban megjelenniük. A diákigazolványukat kérjük, hozzák magukkal. 
 
A jelentkezők (egységes írásbeli vizsgákon) elért eredményeit 2011. február 10-én déltől a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium aulájában, valamint a honlapon (a jelentkezők nevét kódolva) tesszük közzé. A 
vizsgák eredményéről szóló ’Értékelő Lapok’ a megtekintések napján vehetők át.      
Azok a tanulók, akik az egységes írásbelit nem a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban írják meg, 
gimnáziumi felvételi jelentkezési lapjukhoz mindenképpen csatolják a vizsga (vagy vizsgák) 
eredményeit tartalmazó ’Értékelő Lap’ másolatát. 

 
A középiskolai felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 

 
2011. február 18. (péntek) 

 
A jelentkezési lap beadása egyben a szóbeli vizsgákra történő jelentkezés. A jelentkezési lapon a 
jelentkező iskolánk több tagozatát is megjelölheti egyszerre. (Jelentkezési lapot az általános iskolában 
lehet beszerezni, illetve az Internetről letölthető.)  
 
A szóbelire behívottak listáját 2011. március 1-jén délig hozzuk nyilvánosságra a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium aulájában és a honlapon.  
 
Az egyes tagozatokra a szóbeli vizsgákat: 2011. március 4-én (péntek) 14 órától és március 5-én 
(szombat) 8 órától tartjuk (egész nap) előzetes beosztás alapján.  
 
A szóbeli vizsgákat követően az aulában, valamint a honlapon tesszük közzé a végső rangsort 
(ideiglenes felvételi jegyzék) legkésőbb 2011. március 16-án délig. 
 
 
Ez után a győri Felvételi Központ dönt a felvételekről a rangsor és a felvételi adatlapok alapján. A 
jelentkezők a végső értesítést a felvételről vagy az elutasításról 2011. április 27-ig kapják meg írásban. 


