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Igazgatói előszó 
 

Kedves nyolcadik osztályos! 
 
A szentendrei Móricz Gimnázium Felvételi tájékoztatójában arról 

olvashatsz 

 mit kell tenned ahhoz, hogy „móriczossá” válhass 

 és milyen képzési lehetőségek, tagozatok közül 
választhatsz iskolánkban. 

Mindeközben remélhetőleg bepillantást tudunk nyújtani abba a 

titokba, miért tud a Móricz az egyik legkedveltebb szentendrei 

középiskola lenni. Eddigi munkánk elismerésének tartjuk, hogy 

növekszik a gimnáziumunkba jelentkezők száma. Nálunk a felvé-

teli időszak végén, első körben elfoglalja valamennyi férőhelyün-

ket egy felvételiző.  A kb. 120 férőhelyre többszörös a túljelent-

kezés.  

(A középfokú iskolák beiskolázási statisztikáiról az www.oktatas.hu 
honlap középfokú beiskolázási statisztikák menüpontjából tájékozód-
hatsz.)   

Ismét megújul képzési rendszerünk! Tavaly a tagozatos 

nyelvoktatás hatékonyabbá tételét tűztük ki célul. Jövőre a 

sportélet és a természettudományos oktatás megújításának 

fogunk neki. Olvasd el ezt a tájékoztatót a részletekért és azért, 

hogy megismerd valamennyi lehetőséget, amelyet a Móricz tud 

nyújtani neked! 

Kedves nyolcadikos! Számítunk tehetségedre, szorgalmadra és 

értékeidre. Arra, hogy –amennyiben számodra is értékek a Mó-

ricz értékei– Te is a felvettek sorát gazdagíthatod! 

Kerezsi Csaba 
   igazgató 
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1. Iskolánk bemutatása címszavakban 

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium a következő tan-
évben ünnepli fennállásának 60. évét. A térség egyik legrango-
sabb és legnagyobb négy és öt évfolyamos állami gimnáziuma. 17 
osztályban 40 pedagógus ötszáznál is több diákkal készül az 
érettségikre – felvételikre. A tekintélyes intézményi méretek 
előnye, hogy átlagon felüli változatos képzési lehetőségeket 
tudunk kínálni. A négy évfolyamos gimnáziumi képzés mellett 
öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztályt is indítunk, ahol a tanu-
lók többségének két nyelvből kell teljesítenie a középfokú nyelv-
vizsga szintjét. 
Természettudományos és humán szakirányú osztályokat is mű-
ködtetünk. Az idei évtől a vízilabdázók és kézilabdázók is 
választhatnak maguknak speciális képzést.   

1.1 Milyen feltételek között dolgozunk? 

 Hatalmas épületünkben jól felszerelt, vezetékes és vezeték 
nélküli internetes elérhetőséggel rendelkező szakelőadók, 
szaktantermek találhatók. Az osztálytermek, folyosók dí-
szítésében, festésében számítunk tanulóink kreativitására. 
Az átlagosnál tisztább, rendezettebb közösségi tér kialakí-
tásába bevonjuk diákjainkat, megőrzését is elvárjuk tőlük. 

 Különösen büszkék vagyunk az uniós támogatásból fel-
épült vadonatúj komplex természettudományos labo-
runkra, ahol egyedülálló lehetőségek segítik a természet-
tudományos oktatást. Szavakban nem leírható az, amire 
ezzel a laborral képesek vagyunk. Győződjetek meg róla a 
nyílt napok valamelyikén! 

 A térség egyik legnagyobb sportcsarnoka a miénk, további 
két tornateremmel. Hatalmas udvarunk is van sportpá-
lyákkal, így nem okoz gondot a heti öt testnevelés óra meg-
tartása. 

 A Dunakanyar bármely részéről, és a fővárosból is könnyen 
megközelíthetőek vagyunk.  

Győződj meg róla a nyílt 
napon! 
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 Pedagógusaink között kiemelkedően sok a szakvizsgát 
tett pedagógus, mesterpedagógus, tanügyigazgatási-
szaktárgyi szakértő, vizsgaelnök stb. Idegen nyelvi tagoza-
tainkon anyanyelvű tanárok segítik a célnyelvi kommuni-
káció fejlesztését. A szakos ellátottság, az érettségi vizsgák-
ra való felkészítés a kis óraszámú tantárgyak esetében is 
maradéktalanul biztosított.  

 

1.2 Eredményeinkre méltán lehetünk büszkék 

Egy kisvárosban működő középiskola bizonyítványát az ide járó, 
az ide járt diákok elért eredményei alapján állítják ki. Ezt végig-
gondolva élmény szembesülni azzal, hogy ki mindenki végzett 
ezek között a falak között: akadémikus, egyetemi tanárok, pol-
gármesterek, közéleti szereplők, a környék tisztes polgárainak 
sokasága erősíti az egykori „móriczosok” sorait.  

Kissé konkrétabban: Az országos kompetenciamérésen a 
„móriczosok” eredményei a négy évfolyamos gimnazisták között 
évek óta az első vagy második helyen szerepelnek. Verseny-
eredményeinkre is méltán lehetünk büszkék.   

Pályázati eredményeink bizonyítják,  
hogy mások is értékelik a nálunk folyó munka minőségét. 2009 
óta például mi vagyunk a 19 magyarországi Kiváló Érettségizte-
tő Vizsgaközpont közül az egyik; a miniszteri díj eredményeként 
rendszeresen szervezhetjük a térség emelt szintű vizsgáinak 
nagy részét. A több mint 300 millió forint összértékű Öveges-
pályázat eredményeként a térség legkorszerűbb természettu-
dományos laborkomplexuma épült fel iskolánkban Európai Uni-
ós forrásból. Ennek hasznát a környék 11 általános iskolájának 
hetedikes és nyolcadikos diákjai is élvezhetik a nálunk tartott 
laborfoglalkozásaikon. 

http://www.mzsg.hu/iskolankrol/tantestuletunk 

 

http://www.mzsg.hu/iskolankrol/eredm

enyeink/versenyeredmenyeink 

 

http://www.mzsg.hu/iskolankrol/tantestuletunk
http://www.mzsg.hu/iskolankrol/eredmenyeink/versenyeredmenyeink
http://www.mzsg.hu/iskolankrol/eredmenyeink/versenyeredmenyeink
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1.3 Nevelési elveink 

Főbb célkitűzéseinket, nevelési feladatainkat Peda-
gógiai Programunk (www.mzsg.hu/dokumentumok) tartal-
mazza. Ezen a helyen csupán arra szeretnénk rávilágítani, mik a 
legfontosabb jellemzőink, mennyiben vagyunk mások, mint a 
térség más középiskolái.  

Soha nem lehetünk elégedettek önmagunkkal: folyamatosan jobb 
iskolát szeretnénk „csinálni”. Szerencsére a mi munkánk, nem 
egy összeomló, tanulóit alig-alig biztosítani tudó iskola kétségbe-
esett kapkodása, hanem egy eredményes, népszerű és magabiz-
tos iskola folyamatos innovációja. 

Mi, pedagógusok olyan iskolát szeretnénk, melybe saját gyerme-
keinket is biztonsággal adnánk. Ehhez végiggondoljuk, mi lenne 
jó gyermekeinknek, és folyamatosan kíváncsiak vagyunk isko-
lánk jelenlegi és leendő tanulóinak és szüleinek véleményére. 
Mindent megfontolunk, meggondolunk és a következőkért dol-
gozunk: 

Egy biztonságos, az egyéni kezdeményezéseknek, a gyerme-
kek önbizalom-növelésének teret adó közösség megteremtése 
a cél. Hisszük: a pozitív belső légkör jobban segíti a nagy telje-
sítmények felszínre kerülését, mint az esztelen szigor. Mind-
ezeknek a módszereknek és elveknek azonban szerintünk nem 
mond ellent a pedagógus vezető szerepe és követelményköz-
pontúsága. Világos és teljesíthető szabályok, a következetes pe-
dagógiai elvek alkalmazása nélkül ugyanis a pozitív belső légkör 
öncélúvá, közösséget romboló negatív légkörré válhat. Kemény 
munkáért cserébe nálunk minden diák megtapasztalhatja, 
hogy a jól végzett munka erőfeszítéseivel sok öröm is jár. 
Lehet jó légkörben, jó kedvvel, eredményesen is tanulni egy 
olyan iskolában, melyre büszkék lehetünk. 

A tananyag hatékony elsajátítása nem történhet meg csak a tan-
óra 45 percében. Szabadidős programkínálatunk, bel- és kül-
földi kirándulásaink, színházlátogatások, projekt- és téma-
hetek, laborgyakorlatok segítik a tanórai tananyag 
élményközpontúbb feldolgozását. 

http://www.mzsg.hu/dokumentumok
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Hozzá szeretnénk segíteni diákjainkat, hogy a gimnáziumból 
kilépve felelős döntéseket hozó, érdekeiket kulturáltan ér-
vényesítő, megfelelő szaktárgyi és szociális kompetenciákkal 
rendelkező fiatalként álljanak helyt életükben, függetlenül attól, 
milyen pályára kerülnek.  

 

1.4. Képzési rendszerünk 

 

Gazdag tagozati kínálatunkban mindenki megtalálhatja az őt 
érdeklő szakirányt, de úgy, hogy senki ne kötelezze el magát 14 
évesen visszavonhatatlanul. Úgy, hogy nem feledjük: a középis-
kola első két éve nem felvételi előkészítő, hanem az általá-
nos műveltség megalapozásának folytatása, alapvető nyelvi, 
matematikai és szociális kompetenciák fejlesztésének szín-
tere. A két utolsó évfolyamon viszont már a továbbtanulásé 
a főszerep: emelt szintű érettségikre (azaz felvételikre) felkészí-
tő képzésekből hatalmas választási lehetőség nyílik bárki számá-
ra. Akár heti 5-7 órában is lehet tanulni a továbbtanuláshoz 
szükséges tantárgyakat. Aki kitartó munkával végzi tanulmánya-
it, az biztosan folytathatja tanulmányait a felsőoktatásban. 

 

Négy és öt évfolyamos képzéseinkről ad áttekin-
tést a következő néhány oldal. Figyelmes átta-

nulmányozása a felelősségteljes továbbtanulási 
döntés meghozatalához elengedhetetlen! 
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2. Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő évfo-
lyammal  

 05.- angol tanulmányi terület 

 06. – német tanulmányi terület 

 

2.1. A képzés célja: 

 Az öt év során a tanulók felkészítése az emelt szintű érettségi 
vizsgára idegen nyelvből. Cél: az első idegen nyelvből har-
madik tanév végére a tanulók minimum 60 %-a, a máso-
dik idegen nyelvből az ötödik év végére a tanulók leg-
alább 50%-a tegyen vagy középfokú nyelvvizsgát (B2 
komplex) vagy emelt szintű érettségit. Ennek érdekében a 
két utolsó évben a második idegen nyelv oktatása kötelezően 
emelt óraszámban történik. 

 Az informatikai ismeretek emelt szintű oktatásával magas 
szintű informatikai jártasság megszerzése. (Előrehozott érett-
ségi vizsgát tehetnek informatikából, jeles eredmény esetén 
további vizsga nélkül igényelhetik az ECDL-bizonyítványt.) 

 A kommunikációs kompetenciák magas szintű fejlesztése.  

 A tagozati specializáció széles kínálatának megteremtésével a 
két utolsó évfolyamon intenzív felkészítés a felsőoktatási ta-
nulmányokra. 

2.2.  A képzés általános jellemzői: 

 A tanulók három éven keresztül emelt szinten tanulják első 
idegen nyelvüket, majd nyelvvizsgát vagy ezzel egyenértékű 
előrehozott emelt érettségit tesznek. Középiskolai éveik so-
rán így államilag finanszírozott képzésben kaphatják meg a 
diploma megszerzéséhez is szükséges nyelvvizsgát. A ne-
gyedik évtől első idegen nyelvüket a szinten tartáshoz szük-
séges óraszámban tanulják. Második nyelvükből viszont a 
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harmadik évtől emelkedik óraszámuk, a nyelvvizsga 
szintjére készülnek ebből a nyelvből is. 

 Emelt óraszámú informatikaoktatásuk három éven keresztül 
zajlik, ennek befejezése után előrehozott informatika érett-
ségit tesznek. (Az informatika a továbbiakban választha-
tó/nem kötelező tantárgyuk lesz.)  

 Kilencedik nyelvi előkészítő évfolyamon matematikából és 
anyanyelvből a tanulók azonos szintre hozása, készségfej-
lesztése folyik, így kiemelkedően jó alapkészségekkel, „ho-
mogén” csoportként kezdhetik meg általános gimnáziumi 
tanulmányaikat, amely alapja a későbbi sikereiknek, és 
amelyre négy évfolyamos képzésben csak korlátozott lehe-
tőségek vannak.  

 Az ide járó tanulók ezeken túl, a két utolsó évfolyamon to-
vábbi tantárgyak közül választhatnak emelt szintű oktatást. 
Így elkerülik a korai specializációt: 17-18 évesen választ-
hatnak érdeklődésüknek, továbbtanulási terveiknek megfe-
lelő képzést, így intenzíven és sikeresen készülhetnek az 
egyetemi-főiskolai tanulmányaikra. 

 A képzés során kiemelt hangsúlyt kap a projektoktatás, a 
kompetenciaalapú oktatás és a tantárgyközi integráció. 

 A képzést kizárólag felsőoktatásba készülő tanulóknak 
ajánljuk! 

 

2.3. A képzés jellemzői kilencedikes nyelvi előkészítő évfolya-
mon: 

 A tanulók heti 14 órában tanulják az angol nyelvet, va-
lamint informatikát tanulnak. Emellett elkezdik tanulni 
a második idegen nyelvüket (német vagy angol  vagy fran-
cia). Készségfejlesztő, azonos szintre hozó képzést kapnak 
matematikából és anyanyelvből. A nyelvtanuláshoz is elen-
gedhetetlen általános nyelvtani ismereteket heti egy órában 
gyakorolják, valamint testnevelés óráik vannak. A nyilvános 
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beszéd, a mindennapi kommunikációs szituációk elsajátíta-
tása, megélése valamennyi tantárgy oktatásában kiemelt 
szerepet kap. 

 

2.4. A további évfolyamokon: 

 Második gimnáziumi évükben kezdik meg általános gimná-
ziumi tanulmányaikat. A 2012-ben életbe lépő törvényi vál-
toztatások miatt újból kilencedikesek lesznek, de osztályuk 
betűjele már nem „Ny” (azaz nyelvi), hanem „E” lesz. Az első 
idegen nyelvüket emelt óraszámban tanulják tovább. 

 Ugyanezen évfolyamtól heti 2 órában folytatják informati-
kai tanulmányaikat, ezt a harmadik évben is folytatják. 

 A matematika tantárgyat bontott csoportban tanulják to-
vább. 

 Tizenegyedik évfolyamtól második idegen nyelvüket heti 4 
órában tanulják, tizenkettediktől ez az óraszám 5 fölé emel-
kedik. Ezen az évfolyamon jutnak el a B2 komplex nyelvi 
szintre, amelyet vizsga letételével bizonyítanak. A vizsga 
után az első nyelvüket már csak szinten tartás céljából tanul-
ják, a felszabaduló órakeretet a második idegen nyelv kapja 
meg. 

 A két utolsó évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő 
képzésre (magyarból, történelemből, matematikából, fiziká-
ból, kémiából és biológiából) vagy emelt óraszámú közép-
szintű érettségire felkészítő képzésre (rajz, médiaismeret és 
földrajz tantárgyakból) járhatnak választásuk alapján, így 
bármely szakirányban intenzíven készülhetnek a továbbta-
nulásra. 
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2.5. Felvételi követelmények 

 Első idegen nyelvükből a tanulók „középhaladó” szintről 
indulnak. Ez körülbelül azt feltételezi, hogy ha nem tagoza-
tos szinten tanultak angol nyelvet általános iskolában, elér-
ték a jeles szintet. 

 Idegen nyelvből írásbeli vizsgát a hatályos jogszabályok 
szerint tilos tartani, így szóbeli elbeszélgetésen győző-
dünk meg a jelentkezők elkötelezettségéről, nyelvi 
kompetenciáiról. 

 A témakörök elérhetők honlapunkról a tájékozató mel-
lékleteként. A vizsga menetéről a 4 – 5. fejezetben olvashat-
nak, ill. ajánljuk, hogy a próbafelvételin ismerjék meg a szó-
beli vizsga gyakorlatát. 

 

3. Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 
 

Három olyan osztályunk lesz jövőre, ahol négy év alatt kell el-
jutniuk a tanulóknak az érettségi vizsgáig. Ezekben az osztá-
lyokban különböző tagozatokon (tanulmányi területeken) fo-
lyik a képzés. A tagozaton a kiemelt tantárgyak oktatása a 
legtöbb esetben nem osztálykeretben történik! A tagozati 
profiltól eltérő emelt szintű tantárgyválasztásnak 11-12. év-
folyamon nincs akadálya: amennyiben a tanuló teljesíti a ta-
gozatának megfelelő követelményeket. 

A felvételi eljárás során tagozatokra vesszük fel a tanuló-
kat, a reál, a humán és általános tagozaton belül azonban 

csoportot kell választani, és a választott csoportot meg 
kell jelölni a felvételi lap megjegyzés rovatában! 
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3.1. Reál tanulmányi terület (01 kód) 

Ebben a tagozatban a természettudományos tárgyak oktatása 
kap kiemelt szerepet. A tanulók matematikából négy évig egy-
ségesen kiemelt képzést kapnak. 

A tanulónak a jelentkezési lapon csoportot kell választania! 
(A jelentkezési lap megjegyzés rovatában!) 

 

 

A tagozat közös jellemzőin túl 

 emelt óraszámú informatikaoktatás valamennyi 
évfolyamon; felkészítés emelt szintű érettségire.  

 9-11. évfolyamon kötelezően emelt óraszámú fizi-
kaoktatás folyik. A tanulók mérési gyakorlato-
kon és laborgyakorlatokon vesznek részt a gim-
názium komplex laboratóriumában.  

 

 

 

A tagozat közös jellemzőin túl 

 kiemelt szerepet kap a kémia és biológia oktatása. 

 9. évfolyamon biológiaoktatás (a gimnáziumokban 
kilencedikben általában nem tanítanak biológiát), 10. 
évfolyamtól külön, bontott csoportban emelt óra-
számú oktatás biológiából, felkészítés emelt szintű 
érettségire. 

 A tanulók laborgyakorlatokon vesznek részt a 
gimnázium komplex laboratóriumában. 

 

1. csoport: műszaki-informatika csoport 

 

2. csoport: biológia-kémia csoport 
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3.2 Humán tanulmányi terület (02 kód) 

 

Ebben a tagozatban a humán tárgyak oktatása kap kiemelt 
szerepet. A tanulók magyar nyelv és irodalomból négy éven 
át, történelemből 10. évfolyamon kapnak egységesen ki-
emelt képzést.  

A tanulónak a jelentkezési lapon csoportot kell választa-
nia! (A jelentkezési lap megjegyzés rovatában!) 

 

 

A tagozat közös jellemzőin túl 

 Kötelezően kiemelt oktatás történelemből. 

 Művészettörténet, néprajz tanulásának lehetősége 

 

 

 

A tagozat közös jellemzőin túl 

 Kötelezően választott kommunikáció - médiaisme-
ret – írott sajtó projektalapú oktatás a 9-10. évfo-
lyamon plusz nyelvtan órák keretén belül. 

 Kötelező emelt óraszámú oktatás mozgóképkultúra 
és médiaismeret tantárgyból 11 – 12. évfolyamon. 

 

 

 

 

1. csoport: magyar – történelem csoport: 

 

 

2. csoport: média-kommunikáció csoport 
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3.3  Angol nyelvi (négy évfolyamos!) tanulmányi te-
rület. (03 kód) 

 

Ezen a négy évfolyamos tagozaton megteremtjük a lehetőségét 
két idegen nyelv intenzív tanulásának, de ez a tanuló választása 
alapján történik (azaz megteheti, hogy csak egy nyelvéből vá-
lasztja az emelt szintet, szemben az öt évfolyamos képzéssel, 
ahol mindkét nyelvét kötelező emelt szinten tanulni). A nyelvtu-
dás fejlesztése nem csupán a nyelvórákon folyik, más órá-
kon is kiemelt szerepet kap, a célnyelvi kultúrával is tisztában 
kell lenniük. A diákoknak biztos alapokon nyugvó, alapos nyelv-
tudást kell megszerezniük, ezért a középszintű érettségi minél 
hamarabb való letételét nem engedjük meg: vagy emelt szintű 
érettségit vagy középfokú nyelvvizsgát kell tenniük. 

11-12. évfolyamon a tanuló választhat –érdeklődésének és to-
vábbtanulási terveinek megfelelő bármely– emelt szintű képzést 
az iskola kínálatából.  

Minden tanuló számára kötelező célnyelv az angol, melynek 
oktatása középhaladó szintről indul, azaz feltételezi a magas 
szintű általános iskolai angoltanítást. Második nyelvként a diá-
kok német vagy olasz vagy francia nyelvet választhatnak. Bizto-
sítjuk, hogy heti egy alkalommal anyanyelvi tanár foglalkoz-
zék velük. Gondoskodunk arról, hogy támogatással, legalább 
egyszer külföldre utazhassanak ki a diákok.  
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3.4   Általános tanulmányi terület (04 kód) 

 

A tanulónak a jelentkezési lapon csoportot kell választania! 
(A jelentkezési lap megjegyzés rovatában!) 

 

Az idei évben itt történt a legnagyobb változás. A képzés három 
csoportban folyik: 

 vízilabda specializáció 

 kézilabda specializáció 

 általános specializáció 

Ami közös a három csoportban: ezen a tagozaton a tanulók az 
általános gimnáziumi képzés keretében készülnek az érettségire. 
A továbbtanulásukhoz szükséges felkészítésükre 11-12. évfo-
lyamon kerül sor, amikor már felelős döntést hozhatnak, hogy 
mely tantárgyból választják (vagy választják-e egyáltalán) az 
emelt szintű, felsőoktatási tanulmányokra felkészítő képzést. A 9. 
és 10. évfolyamon két hangsúlyos célkitűzést valósítunk meg: 

 Az általános műveltséget megalapozó két évben fokozott 
figyelmet fordítunk esetleges hiányosságaik megszünte-
tésére.  

 Olyan kompetenciákat fejlesztünk, amelyek bármely to-
vábbtanulási szándék valóra váltásához nélkülözhetetle-
nek, a munka világában pedig lehetetlen érvényesülni 
nélkülük (informatikai, anyanyelvi és idegen nyelvi 
kommunikációs jártasság megszerzését elősegítő képzé-
sek). 

 

Eltérések a három csoport képzési rendjében: 

A vízilabda és kézilabda specializáció sajátossága, hogy a diákok-
nak legalább heti 6 testnevelés órája van (ebből három általános 
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gimnáziumi testnevelés óra, három a választott sportággal függ 
össze).  

 

Együttműködő partnerünk: 

 vízilabda esetén: a Kópé Úszó-Vizilabda Sportegyesü-
let,  http://www.kope-uvse.hu/ 

A sportági specializációt megjelölőknek a választott sportáguk-
nak megfelelő alkalmassági vizsgán is részt kell venniük, me-
lyet a gimnázium az együttműködő sportszervezetekkel közösen 
valósít meg. Az alkalmassági vizsgán felvételi pont nem szerezhe-
tő, de a felvételizőknek meg kell felelniük rajta ahhoz, hogy a diák 
felvételt nyerhessen. Szóbeli meghallgatásukon értékelési 
szempont lesz a diák sportági múltja és elkötelezettsége. 

 

 A vízilabdázók a jelentkezési lap megjegyzés rovatába az 
általános tagozat megjelölése után a „vízilabda csoport” 
megjegyzést írják! 

 A kézilabdázók a jelentkezési lap megjegyzés rovatába az 
általános tagozat megjelölése után a „kézilabda csoport” 
megjegyzést írják! 

Azok az általános tagozatra jelentkezők, akik nem kívánnak 
emelt óraszámú testnevelésben részt venni, továbbra is álta-
lános elbeszélgetésen vesznek részt a felvételi eljárás kere-
tében. Ők a tanulói jelentkezési lap megjegyzés rovatába „általá-
nos csoport” megjegyzést írják, vagy hagyják azt üresen.  

 

 

http://www.kope-uvse.hu/


15 

4. Az írásbeli vizsga időpontja és a szóbeli 
meghallgatások témái.  

A gimnázium valamennyi tagozatára sikeres felvételi vizsga 
esetén lehet bekerülni. Az alábbi táblázat azt tartalmazza, mi-

ből és milyen felvételi vizsgát kell tenni. 

Ta
n

u
lm

á
n

y
i 

te
rü

le
t 
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y
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te
rü

le
t 

k
ó

d
ja

 Egységes írásbeli 

felvételi vizsga anya-

nyelvből és matema-

tikából ÁLTALÁNOS 

TANTERV SZERINTI 

VÁLTOZAT 

Szóbeli meghallgatás 

témája: 

Minden tagozaton elbe-

szélgetés és 

 

Reál 

 

01 
2015. január 17.,  

10,00 óra 

mű.-inf.csop: fizika  

bio.-kém.csop.: kémia vagy 

biológia (a vizsgázó dönt) 

Humán 02 
2015. január 17.,  

10,00 óra 

magy.-tört.csop.: magyar 

nyelv vagy irodalom vagy 

történelem (a vizsgázó 

dönt) 

méd.-komm. csop.: magyar 

nyelv és médiaismeret 

Angol 

nyelvi 03 
2015. január 17., 

10,00 óra 
angol nyelvi elbeszélgetés 

5
 é

v
fo

ly
a

m
o

s Angol 

NyEK 
05 

2015. január 17.,  

10,00 óra 

angol nyelvi elbeszélgetés 

Német 

NyEK 
06 német nyelvi elbeszélgetés 

Általános 

04 
2015. január 17., 

10,00 óra 

általános  

tájékozottság 

Általános 

vízilabda  + vízilabda és kézilabda 

specializáció esetén alkal-

massági vizsga Általános 

kézilabda 
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A szóbeli meghallgatások időpontjait (min. 10 tanítási nap dél-
utánja) és beosztását 2015. február 17-től tesszük közzé honla-
punkon és a gimnázium bejáratánál lévő hirdetőn. 

5. Fontos tudnivalók a felvételi vizsgákról! 
 

 A felvételi vizsgákon nem a szaktárgyi ismeretek meny-
nyisége az elsődleges. A tanuló tájékozottságát, szaktár-
gyi készségeit, jártasságát, érdeklődését méri mind az 
írásbeli vizsga, mind a szóbeli beszélgetés. 

 Ahol a szóbeli vizsgánál választani lehet, hogy mely tan-
tárgycsoportokból felvételizik a tanuló, ott a felvételi la-
pon jelölt csoportválasztás dönti el, mely tantárgyakból 
kerül sor a felvételi beszélgetésre. 

 A tanulói jelentkezési lap megjegyzés rovatában reál és 
humán tagozat esetén a csoportot jelölni kell (1. v. 2. 
csoport)! 

 A tanulói jelentkezési lap megjegyzés rovatában álta-
lános tagozat esetén is jelölni kell a csoportot! (vízi-
labda csoport, kézilabda csoport, vagy általános csoport)! 

 Aki több tagozatot jelöl meg, annak a szóbelin az első he-
lyen megjelölt tagozat vizsgakövetelményeit kell teljesí-
tenie. Amennyiben azonban idegen nyelvi jártasságot 
elváró képzésre is jelentkezik, szóbeliznie kell a 03, 
05, 06 tagozat követelményei szerint is. 

 A hozott pontjaik alapján jeles, kitűnő bizonyítvánnyal 
rendelkező tanulóknak nem kell szóbelizniük. Ők maxi-
mális pontot kapnak a szóbeli vizsgájukra. (Jeles: 4,69 fe-
letti eredmény a hozott pontok alapján számolva – hozott 
pontok számítását lásd a 8. fejezetben.) 
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6. Hogyan kell jelentkezni a gimnáziumba? 
 

 Először jelentkezni kell egységes írásbeli felvételi 
vizsgára (ÁLTALÁNOS VÁLTOZATRA) az általános is-
kolában. Ez a központi vizsga a Szentendrei Móricz Zsig-
mond Gimnáziumban is teljesíthető. A Gimnázium köte-
lezően fogadja a Dunakanyar és a főváros térségéből ér-
kező vizsgázókat. A vizsga eredményéről a tanulók érté-
kelő lapot kapnak. 

 A központi felvételi eredményének ismeretében ki kell 
tölteni a felvételi tanulói jelentkezési lapokat az általá-
nos iskolákban. Amennyiben egy diák több középiskolába 
jelentkezik, középiskolánként 1-1 jelentkezési lap nyom-
tatványt kell kitöltenie! 

 A jelentkezési lapon több tagozat is megjelölhető. Ebben 
az esetben arra a helyre nyer felvételt a tanuló, ahová 
először teljesíti a felvételi követelményeket. 

 A jelentkezési lapon a reál, humán és általános tagozat 
esetén a tagozat neve mellé be kell írni a választott 
csoportot is! Javasoljuk, hogy ezt a jelentkezési lap meg-
jegyzés rovatába írják be!  

 A jelentkezési lap mellé csatolni kell a központi írásbe-
li értékelő lapjának egyszerű (azaz nem hitelesített) 
másolatát is! 

 Felvételizni az első helyen megjelölt tagozat felvételi 
követelményei szerint kell! Kivétel, ha a tanuló nyel-
vi jártasságot is elváró képzésre is jelentkezik (03, 05, 
06 tagozatok), ekkor szóbeliznie kell idegen nyelvből ak-
kor is, ha nem első helyen jelölte meg! 
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7. A felvételi eljárás időpontjai 
Kérjük, ügyeljenek a határidők pontos betartására, a felvételi 

eljárás bizonyos határidőinek elmulasztása jogvesztő! 

Időpont A felvételi eljárás 

2014. november 7.,    
18,00 óra 

Központi tájékoztató a felvételiről a Móricz 
Zsigmond Gimnázium aulájában. 

2014. december 9. 
Jelentkezési határidő a központi felvételi vizs-
gákra. 

2015. január 17.,  
10 óra 

Központi felvételi vizsga matematikából és 
anyanyelvből. 

2015. január 22.,  

14 óra 

Pótló felvételi vizsga azoknak, akik az előző 
alkalommal nekik fel nem róható okból nem 
tudtak megjelenni a felvételin. 

2015. január 29.,  

8 – 16 óra között 

Az országos írásbeli vizsga résztvevői ezen a 
napon tekintik meg írásbelijüket és veszik át 
értékelő lapjukat a Gimnáziumban. 

2015. január 30., 
16.00 óráig 

Esetleges észrevételeik benyújtásának határide-
je. 

2015. február 13. 
A jelentkezési lapot az általános iskola elküldi a 
Gimnáziumba. 

2015. február 17. 
A szóbeli vizsgabeosztások közzétételének kez-
dete a Gimnáziumban. 

2015. február 18 - 
március 6. között 

Helyi szóbeli felvételi meghallgatások. 

2015. március 11. 
Középiskolai (ideiglenes) felvételi jegyzék köz-
zététele a Gimnáziumban és a honlapon. 

2015. március 16-17. 

A nyolcadikosoknak a felvételi jegyzék ismere-
tében korlátozott módosítási lehetőségük van 
(változtathatnak az iskolasorrenden, tagozati 
sorrenden vagy új tagozatot jelölhetnek meg, de 
új iskolát már nem jelölhetnek meg). 
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2015. április 24. 
A felvételizők értesítést kapnak a gimnáziumi 
felvételről vagy elutasításról. 

Az értesítés átvétele 
után 15 napon belül. 

Az intézményi döntés ellen jogorvoslati kérelem 
nyújtható be az intézmény fenntartójához. 

 

8. A felvételi pontrendszer  
A felvételi teljesítményeket felvételi pontokkal értékeljük.  Ma-
ximálisan 200 pont szerezhető a felvételi eljárás során. 

A 200 pont hozott pontokból és szerzett pontokból tevődik 
össze. 

a) Hozott pontok (összesen max. 70 pont) 

Ezeket a pontokat az általános iskolai tanulmányaik során érik el 
a tanulók. A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei 
számítanak 7 tantárgyból az alábbiak szerint: 

Tantárgy 
7. évf. év végi 

érdemjegy 

8. évf. félév 

végi érdem-

jegy 

1. Magyar irodalom, magyar 

nyelvtan (A két tárgy mate-

matikai átlaga) 

  

2. Matematika   

3. Történelem   

4. Idegen nyelv (Két tanult nyelv 

esetén a magasabb óraszám–

ban tanultat kell beírni.) 

  

5. Első választott tantárgy (fizika 

v. biológia v. kémia v. föld-

rajz) 

  

6. Második választott tantárgy 

(fizika v. biológia v. kémia v. 
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földrajz) 

7. Harmadik választott tantárgy 

(fizika v. biológia v. kémia v. 

földrajz) 

  

                Pontszám: 

                  (1-7. sorok összege) 

35-21 pont kö-

zött vagy 

0 pont.X 

35-21 pont között 

vagy 

0 pont.X 

ÖSSZESEN: 

(tört szám esetén kerekítve) 

 

70-ből………… felvételi pont 

 

X Figyelem! Amennyiben a tanuló 7. évfolyamos vagy 8. évfolyamos osztályzata-
inak összege 21 alatti, a jelentkezőnek az adott évfolyam teljesítménye alapján 
hozott pontja 0. 

 

A TÁBLÁZAT CSAK SZEMLÉLTETÉS, MINTA. AZ ITT KÉRDEZETT ADATO-
KAT A TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPON KELL FELTÜNTETNI! 

 

b) Szerzett pontok (összesen 130 pont) 

 

A felvételizők 100 felvételi pontot szerezhetnek az írásbelin, 
30 felvételi pontot a szóbeli vizsgákon. 

 50-50 pontot szereznek a felvételizők a központi írásbeli 
matematika és anyanyelvi feladatlapjainak eredményei-
ből, így tevődik össze a maximálisan 100 pont. A központi 
írásbeli eredményéről kapott Értékelő lapon szereplő 
vizsgapontszám tehát egyben felvételi pontszám is. 

 A szóbeli felvételi meghallgatáson (szaktárgyi ismere-
tek és felvételi elbeszélgetés) további 30 pont szerezhe-
tő.  

 A szóbeli vizsga alól mentesülő jeles és kitűnő (7. év-
folyam végén és 8. évfolyam félévkor elért 4,7 átlagtól, 
magatartás és szorgalom jegy nélkül, a hozott pontokból 
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számítva) tanulók automatikusan megkapják a maximá-
lis szóbeli pontszámot.  

 

8.1 Azonos pontszámot elérők közti különbségtétel elvei 

 

A tanulók felvétele a tanulmányi területre meghatározott 
keretszám és az elért felvételi pontszám alapján történik. A Fel-
vételi Központ az iskola által továbbított, rangsorba állított felvé-
telizők közül megjelöli a felvehető tanulókat. Az iskolai rangsor-
ban, ha két vagy több tanuló azonos pontszámot ér el, a 
rangsorolás elvei a következők: Előnyt élveznek a halmozottan 
hátrányos helyzetű (HHH), ennek hiányában a hátrányos helyze-
tű (HH), ennek hiányában a Pest megyei állandó lakhellyel ren-
delkező tanulók. Ha ezek alapján sem lehet eldönteni a sorren-
det, a 7. év végi bizonyítvány eredménye dönt. 

9. Esélyegyenlőségi szabályok 
A sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási - magatartási - 

beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulóknak a jelentkezési 
lapokhoz csatolniuk kell a szakértői és rehabilitációs bizott-
ság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét és ké-
relmüket, hogy milyen könnyítés(eke)t, mentességet szeretné-
nek igénybe venni a vizsgán. A szakvélemények alapján az 
igazgató határozatot hoz arról, hogy a felvételiző milyen 
különleges elbánásban részesülhet a felvételi vizsgákon. 
(Hosszabb felkészülési időt kaphat vagy mentesülhet bizonyos 
feladatrészek értékelése alól, szövegszerkesztő programot, szá-
mológépet stb. használhat.) Mindkét vizsgatárgyból a tanuló is-
kolánkban nem kaphat felvételi mentességet. Amennyiben vala-
mely vizsgatárgyból felmentést kap, a másik vizsgatárgyból elért 
pontszámát megduplázzuk a felvételi eljárás folyamán. Az SNI-s, 
tanulási-magatartási nehézséggel küzdő tanulókat semmilyen 
hátrány nem érheti és nem éri helyzetük miatt, esélyegyenlősé-
gük biztosított. 
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o Idegen nyelvi tagozatokra nem jelentkezhetnek idegen 
nyelv értékelése alól teljesen felmentésre jogosult tanu-
lók. Részbeni felmentése a tanulónak csak olyan lehet, 
mely nem zárja ki a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzé-
sét.  

o Reál tagozatra nem jelentkezhetnek matematika, fizika, 
kémia és informatika tantárgyak bármelyikéből részben 
(kivéve a többletidőre való jogosultságot, mely nem kizá-
ró ok) vagy egészben felmentésre jogosult tanulók.  

o Humán tagozatra nem jelentkezhetnek magyar nyelvtan 
vagy magyar irodalom tantárgy értékelése alól teljesen 
felmentett tanulók.  

10 .  A szóbeli meghallgatások témakörei  
A mellékletben szereplő témakörök nyilvánosak a honla-
punkon (www.mzsg.hu), ill. elkérhetők a gimnázium titkár-
ságán, portáján és könyvtárában is. 

A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális 
ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is 
eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és tantárggyal kapcsola-
tos jártasságukat, problémamegoldó és kommunikációs képessé-
güket, érdeklődésük és tájékozottságuk mértékét a tanulni kívánt 
tanulmányi területtel kapcsolatban. Minden felvételi meghallga-
tás egy általános tájékozottságot mérő, feszültségoldó, a jelent-
kezők terveiről, céltudatosságáról, érdeklődési köréről informá-
ciót nyújtó beszélgetéssel indul. Ezek után kerül sor a kihúzott 
témakörről szóló beszélgetésre. 

Sikeres felvételit, az elképzelések valóra válását kívánja valam-
ennyi nyolcadikosnak, valamennyi szülőnek a 

 

Móricz Zsigmond Gimnázium nevelőtestülete 

 

 



23 

 

Jegyzeteim 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………… 



24 

Tartalomjegyzék 
 

1. Iskolánk bemutatása címszavakban ....................................................... 2 

 1.1  Milyen feltételek között dolgozunk? ...................................... 2 

 1.2  Eredményeinkre méltán lehetünk büszkék........................... 3 

 1.3  Nevelési elveink ...................................................................... 4 

 1.4.  Képzési rendszerünk .............................................................. 5 

2. Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő évfolyammal ........................ 6 

3. Négy évfolyamos gimnáziumi képzés ...................................................... 9 

 3.1.  Reál tanulmányi terület (01 kód) ......................................... 10 

 3.2  Humán tanulmányi terület (02 kód) .................................... 11 

 3.3  Angol nyelvi (négy évfolyamos!) tan. terület (03 kód) ........ 12 

 3.4  Általános tanulmányi terület (04 kód) ................................ 13 

4. Az írásbeli vizsga időpontja és a szóbeli meghallgatások témái 15 

5. Fontos tudnivalók a felvételi vizsgákról! ............................................. 16 

6. Hogyan kell jelentkezni a gimnáziumba?............................................ 17 

7. A felvételi eljárás időpontjai .................................................................... 18 

8. A felvételi pontrendszer ............................................................................ 19 

9.  Esélyegyenlőségi szabályok ..................................................................... 21 

10 .   A szóbeli meghallgatások témakörei .................................................... 22 

 



25 

Melléklet – a szóbeli meghallgatások témakörei 

 

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei  

 

1. Olvasmányélmények (Min. két választott könyv, irodalmi alkotás bemutatása – egyik 
nem lehet kötelező olvasmány) 

2. Kedvenc író, költő bemutatása 
3. Irodalmi alkotások filmen (egy film bemutatása, melynek vannak irodalmi gyökerei - 

esetleg személyes élmény alapján) 
4. Színházi élmények (Egy színházi előadás bemutatása lehetőleg személyes élmény 

alapján vagy híres színház(ak) bemutatása, híres színész(ek) bemutatása. Mitől le-
het sikeres egy színházi előadás?) 

5. Tájékozódás a könyvtárban; a könyvtár szolgáltatásai 
6. Híres múzeumok Magyarországon (esetleg a lakóhelyen), múzeumi élmények. 

Milyen egy „jó” múzeum? 
7. Kiselőadás/beszámoló a tanítási órán (Hogyan, hol készülök fel, mit használok fel 

egy kiselőadás megtartásához?) 
8. Kulturális nevezetességek, irodalmi emlékhelyek Magyarországon (A lakóhely 

szűkebb-tágabb környékének kulturális nevezetességei, híres személyekhez köthető 
emlékhelyek bemutatása. Milyen kulturális nevezetességeket mutatnál be egy idelá-
togató külföldi diáknak?) 

9. Egy választott irodalmi korszak bemutatása (Jelentős írók, költők fontosabb művek 
a választott korszakban, a korszak jellemzői.) 

10. A magyar kultúra jelentős alakjai (Egy választott írói/költői portré bemutatása.) 

 

 

Nyelvtan szóbeli meghallgatás témakörei  

 

1. A helyes magyar beszéd fontossága (Az anyanyelv ápolása; pozitív és negatív példák 
a nyelv helyes használatára, idegen szavak használata a nyelvben.) 

2. A kommunikáció hatásossága (Mi a kommunikáció? Mitől lehet hatásos a kommuni-
káció? Kommunikációs zavarok.) 

3. A tömegkommunikáció (Mi a tömegkommunikáció? Milyen tömegkommunikációs 
eszközöket ismersz, mi jellemzi ezeket, mi az előnyük, hátrányuk?) 

4. A helyesírás (A magyar helyesírás alapelvei, Helyesírási nehézségek, problémák, 
miért fontos a helyesírás?) 

5. Mondattípusok, mondatfajták a magyar nyelvben (Mi alapján lehet csoportosítani a 
mondatokat? Példák) 

6. A szófajok a magyar nyelvben (Mely szófajokat ismeri? Jellemezzen egy kiválasztott 
szófajt! Példák) 

7. Udvarias nyelvhasználat (Mit jelent az udvarias nyelvhasználat? Nyelvhasználati 
hibák, durva kifejezések, szavak használata; illemszabályok és nyelvhasználat össze-
függései: pl. köszönési 
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Mozgóképkultúra és médiaismeret szóbeli meghallgatás témakörei  

 

1. A média, a tömegtájékoztatás területei (Mit jelent a média szó, mik a tömegtájékoz-
tatás területei, melyiket ismered-használod a leginkább?) 

2. A médiasztár (Kik a médiasztárok, mit jelent a szó, mi kell hozzá, hogy valaki média-
sztár lehessen? Példák!) 

3. Folyóiratok, napilapok (Milyen folyóiratokat, napilapokat ismersz? Mutasd be őket! 
Mi miatt olvasod?) 

4. Az újságok (Mi az újság? Miért hívják újságnak az újságot? Mely szempontok alapján 
lehet osztályozni/csoportosítani az újságokat? Példák!) 

5. Az iskolaújság ((Hogyan szerkesztenél iskolaújságot? Milyen témák szerepelnének 
benne? Mi lenne a címe? Milyen lenne a címlapja?) 

6. A reklám (Mi a reklám? Mit lehet/kell reklámozni, hogyan? Milyen reklámfelületeket 
ismersz? Művészet-e a reklám? 

7. Irodalmi művek filmen (Hozz példát! Melyik tetszett jobban, miért? Jobb előbb 
olvasni egy könyvet és utána megnézni filmen vagy fordítva, miért?) 

8. Színház és film (Színház és film összehasonlítása, színházi színész és filmszínész 
munkájának összehasonlítása, Mivel tud többet a színház, mivel tud többet a film?) 

9. Mimika (Mi a mimika? A színházban vagy a filmen van-e nagyobb jelentősége? Mi az 
a többlet, amit ezzel a film meg tud mutatni? Példa) 

10. A filmkészítés (Kik dolgoznak egy film létrejöttén? Mi a feladata színésznek, rende-
zőnek, operatőrnek, forgatókönyvírónak? Mi a filmstúdió? Mitől jó egy film?) 

11. Az Internet (Mi az Internet? Mik az előnyei és veszélyei? Mire használod? Szerinted 
eltűnhet-e a könyv az Internet korában? Miért?) 

 

Történelem szóbeli meghallgatás témakörei 

 

1. Történelmi korszakok (mely korszakokat ismered a történelemben, rövid jellemzé-
sük/meghatározásuk) 

2. A történelemtanulás jelentősége, fontossága 
3. Az ókori kultúra fontosabb emlékhelyei a mai Európában vagy Afrikában 
4. Történelmi témájú regények, filmek bemutatása (esetleg konkrét élmények alapján) 
5. Kedvenc történelmi korszak(ok) bemutatása 
6. A Dunakanyar vagy a lakóhely történelmi nevezetességeinek, műemlékeinek bemu-

tatása 
7. Budapest történelmi nevezetességei, műemlékei közül néhánynak a bemutatása 
8. Háborúk a történelemben (szabadon választott történelmi példák bemutatása) 
9. Aktuális fontosabb kül- és belpolitikai események, problémák a világban 
10. A magyar történelem legjelentősebb, leginkább eredményes korszakai (választás 

szerint) 
11. Kiemelkedő magyar uralkodók, politikusok hadvezérek bemutatása (választás 

szerint) 
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12. Az emberiség történelmének legfontosabb felfedezései, találmányai (4-5 megneve-
zése, bemutatása) 

13. A világ globális (azaz mindenkit érintő, átfogó) problémái napjainkban (egy-két 
választott téma bemutatása pl. környezetvédelem, szegénység, túlnépesedés stb.) 

14. Nemzeti ünnepeink megnevezése, bemutatása 

 

 

Biológia szóbeli meghallgatás témakörei 

 

1. Táplálkozási szintek, hálózatok jellemzése 
2. Termelő és lebontó szervezetek biológiai jelentősége 
3. Legfontosabb környezetvédelmi problémák, melyek az emberiséget foglalkoztatják 
4. Növény és állatfajok tömeges kipusztulásának okai 
5. Kölcsönhatások típusai egy életközösségen belül 
6. Legfontosabb teendőink lakóhelyünk környezetének védelmében 
7. Létfenntartó működést ellátó szervrendszerek felépítése, működése, egészsége, 

betegségei az ember esetében (kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, anyagszállí-
tás, kiválasztás) 

8. Amit a bőr és a mozgásszervek elsősegélyéről tudni kell 
9. A testmozgás (sport), az alvás és a táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében 
10. Az érzékelés és az érzékszervek egészsége 
11. Élőlények csoportosítása felépítő anyagcseréjük szerint példával (autotróf-

heterotróf táplálkozás) 
12. A gerinces állatok teste és életműködése (halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlő-

sök) 
13. Az ízeltlábúak testfelépítése és életműködése 
14. Vírusok-baktériumok, betegségek elleni védekezés 
15. Zárvatermő növények szerveinek feladata, működése  
16. Egyszikű és kétszikű növények összehasonlítása 

 

 

Fizika szóbeli meghallgatás témakörei 

  

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás; a sebesség 
2. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás; a gyorsulás; a szabadesés 
3. Newton törvényei 
4. A sűrűség; úszás, lebegés;  
5. Erőfajták (gravitációs erő, súly, súlytalanság, rugalmas erő, súrlódás, tapadás) 
6. A nyomás; nyomás gázokban, folyadékokban; a felhajtóerő, Archimédesz törvénye 
7. Az energia és fajtái;  
8. A munkavégzés és fajtái; a teljesítmény és a hatásfok 
9. A belső energia és a fajhő 
10. A hőtágulás 
11. Halmazállapot-változások 
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12. Az elektromos állapot, elektromos töltés; az elektromos áram; áramerősség, az 
áramerősség mérése 

13. Az elektromos feszültség; a feszültség mérése; az elektromos áramkör;  
14. Az elektromos ellenállás; Ohm törvénye; vezetékek ellenállása; fogyasztók soros és 

párhuzamos kapcsolása 
15. Az elektromos áram hatásai; Az elektromos munka és teljesítmény 
 

Kémia szóbeli meghallgatás témakörei  

 

1. Az atom felépítése 
2. A periódusos rendszer 
3. A kovalens kötés 
4. Az ionkötés 
5. Oxidáció és redukció 
6. Sav és a savas kémhatás 
7. Bázisok és lúgos kémhatás 
8. Kémiai reakciók energiaváltozása 
9. A hidrogén 
10. A halogénelemek 
11. Az oxigén 
12. A víz 
13. A kén és vegyületei 
14. A kénsav 
15. A nitrogén és vegyületei 
16. A foszfor és vegyületei 
17. A szén és vegyületei 

 

IDEGEN NYELVI szóbeli meghallgatás témakörei 

 

1. Család, rokonok, barátok 
2. Családi ünnepek / születésnap, karácsony / 
3. Napirend, heti program 
4. Lakás, saját szoba 
5. Házimunkák 
6. Közlekedés 
7. Évszakok, időjárás 
8. Iskola, osztálytársak, tantárgyak 
9. Betegség, egészség 
10. Étkezés 
11. Sport, szabadidő, hobbi 
12. Bevásárlás 
13. Öltözködés 
14. Szünidő, nyaralás 
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