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Kód Osztály jele és neve Képzés Nyelvi képzés
Felvehető 

létszám

központi írásbeli vizsga - magyar nyelv és matematika                    max. 100 pont

felvételi beszélgetés - részletek a honlapon max. 20 pont

beszámított tantárgyak - matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen 

nyelv (7. év végi és 8. félévi eredményekből számolva)
max. 50  pont

többletpontok 

hitéleti tevékenység 
max. 5 pont

összesen: max. 175 pont

központi írásbeli vizsga - magyar nyelv és matematika                    max. 100 pont

felvételi beszélgetés - részletek a honlapon max. 20 pont

beszámított tantárgyak - matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen 

nyelv (7. év végi és 8. félévi eredményekből számolva)
max. 50  pont

többletpontok 

hitéleti tevékenység 
max. 5 pont

összesen: max. 175 pont

központi írásbeli vizsga - magyar nyelv és matematika                    max. 100 pont

felvételi beszélgetés - részletek a honlapon max. 20 pont

biológia- beszámított tantárgyak - matematika, magyar nyelv és irodalom egy 

jegyként, biológia, fizika, kémia (7. év végi és 8. félévi eredményekből számolva)

informatika- beszámított tantárgyak - matematika, magyar nyelv és irodalom egy 

jegyként, történelem, idegen nyelv, informatika (7. év végi és 8. félévi eredményekből 

számolva)

többletpontok 

hitéleti tevékenység 
max. 5 pont

összesen: max. 175 pont

központi írásbeli vizsga - magyar nyelv és matematika                    max. 100 pont

történelem - beszámított tantárgyak - matematika, magyar nyelv, irodalom, 

történelem, idegen nyelv (7. év végi és 8. félévi eredményekből számolva)
max. 50 pont

felvételi beszélgetés - részletek a honlapon max. 20  pont

összesen: max. 175 pont

központi írásbeli vizsga - magyar nyelv és matematika                    max. 100 pont

vizuális kultúra- beszámított tantárgyak - matematika, magyar nyelv és irodalom egy 

jegyként, történelem, idegen nyelv, rajz (7. év végi és 8. félévi eredményekből 

számolva)

max. 50  pont

felvételi beszélgetés - részletek a honlapon max. 50  pont

többletpontok 

hitéleti tevékenység 
max. 5 pont

összesen: max. 205 pont

20 fő 

első nyelv: 

angol                        

második nyelv választható: 

német, francia, olasz, spanyol

16 fő

max. 50  pont

0005

0003
9.B 

SPANYOL

emelt szintű 

spanyol nyelv - kezdő

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

első nyelv: 

spanyol

második  nyelv: 

angol

0004
9.C 

BIOLÓGIA

emelt szintű 

biológia képzés

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

14 fő

emelt szintű 

német nyelvi képzés - HALADÓ

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

9.B 

NÉMET
0002

első nyelv: 

német                               

második nyelv: 

angol                                         

Felvételi követelmények, pontok

0001
9.A 

ANGOL

emelt szintű 

angol nyelvi képzés 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

első nyelv: 

angol                               

második nyelv: 

német                                         

34 fő 

9.C 

INFORMATIKA

emelt szintű 

digitális kultúra képzés

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

18 fő

első nyelv: 

angol 

második nyelv választható:

német, francia, olasz, spanyol

16 fő

18 fő

emelt szintű 

történelem képzés

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

9.D 

TÖRTÉNELEM
0006

0007

9.D 

VIZUÁLIS 

KULTÚRA

emelt szintű 

vizuális kultúra képzés

4 évfolyamos gimnáziumi képzés


