
FELVÉTELI KÖZLEMÉNY 

 

Tisztelt Szülők és Felvételiző Diákok! 

 

Az alábbiakban néhány fontos időpontra és tudnivalóra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK 

 

hatosztályos központi felvételi írásbeli időpontja: 2011. január 21.  14 órától 

pótnap: 2011. január 27. 14 órától 

megtekintés: 2011. február 2. 8.00-16.00 közt 

 

 

négyosztályos írásbeli ÁLTALÁNOS képzésre: 2011. január 22.   10 órától 

pótnap: 2011. január 27. 14 órától 

megtekintés: 2011. február 2. 8.00-16.00 közt 

 

   

négyosztályos írásbeli TEHETSÉGGONDOZÓ  képzésre 2011. január 29.   10 órától 

pótnap: 2011. február 3. 14 órától 

megtekintés: 2011. február 9. 8.00-16.00 közt 

 

 

Az írásbeli vizsgák 45 percesek. Minden vizsga az anyanyelvi résszel kezdődik, és ezt követi 

a matematika írásbeli.  

A vizsga előtt 15 perccel kell megjelenni. A terembeosztás a központi faliújságon található. 

A pótnapokon kizárólag orvosi igazolással fogadunk tanulókat. 

 

 

ISKOLAI  FELVÉTELIK 

 

 

jelentkezési határidő: 2011. február 18.  
Az iskolába személyesen és postán is be lehet nyújtani, viszont kérjük, ne felejtsék el, hogy a 

kiválasztott iskolák sorrendjét meg kell küldeni a győri felvételi központnak is.  

KÓDOK: 

Az iskola OM azonosítója: 035243 

A tagozatkódok: 

 

Speciális hat évfolyamos matematika tagozat: 10 

Négy évfolyamos matematika tagozat: 11 

Klasszikus humán tantervű osztály: 20 

Komplex természettudományos osztály:   

 Biológia-kémia 31 

 Fizika: 32 

Nyelvi tagozat:   

 Angol-német tagozat: 42 

 Olasz tagozat: 41 



Dátumok és tudnivalók 

 

Minden tagozatunkra tartunk szóbeli vizsgát, így az a tanuló, aki több tagozatot jelölt meg, 

minden megjelölt tagozatra szóbeli vizsgát kell, hogy tegyen. Mivel a jelentkezési határidő és 

a szóbeli vizsgák ideje nagyon közel esik egymáshoz, nem áll módunkban behívót küldeni a 

szóbeli vizsgákra. A vizsgabeosztást a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében 

készítjük, és a honlapon naponta frissítjük. Ennek ellenére nagyon valószínű, hogy lesznek 

olyan jelentkezők, akiknek a szóbeli felvételi napjáig nem érkezik meg a jelentkezési lapja, 

ezért nem jelenik meg a neve egyetlen vizsgabizottságnál sem.  Ebben az esetben (tehát ha 

nem látják a nevüket az Interneten), kérjük, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, és a 

felvételiző tanulók 2011. március 5-én (szombaton) 8 órakor jelenjenek meg az iskolában, 

ahol a titkárságon jelentkezhetnek a vizsgákra. 

szóbeli felvételi vizsgák a négy évfolyamos képzésre:   

2011. március 4. (péntek) 14 órától és 

2011. március 5. (szombat) 8 órától 

szóbeli időpontok a hatosztályos matematika tagozatra: 

2011. március 3. (csütörtök) 8 órától 

 

 

 

A vizsgákhoz sok szerencsét kíván:                                               

a Berzsenyi Gimnázium Igazgatósága 


