
 

Köszönjük, hogy gimnáziumunkba adta be jelentkezési lapját. 

A felvételikkel kapcsolatosan néhány fontosabb időpontra hívjuk fel 

figyelmüket: 

KÖZPONTI  ÍRÁSBELI  FELVÉTELI VIZSGÁK:  

 a központi felvételi írásbeli dolgozatok megírásának időpontja 

hatodik osztályosoknak:  2013. január 18. (péntek)    14 órától 

nyolcadik osztályosoknak: 2013. január 19. (szombat)    10 órától 

 

Ha valaki betegség miatt nem tudott megjelenni az írásbeli vizsgán, akkor a 

pótnap minden jelentkező (hatodikos és nyolcadikos) számára egységesen: 

2013. január 24. (csütörtök)  14 órától 

 

Fontos! 

Kérjük, hogy a jelentkezők a vizsgákra hozzák magukkal a diákigazolványukat 

vagy valamilyen igazoló okmányt. A pótnapon megjelenőket csak az orvosi 

igazolás bemutatása után tudjuk fogadni. 

 

MEGTEKINTÉS: 2013.  január 30.  (8 és 16 óra között)  

A jelentkezők ekkor kapják kézhez az ’Értékelő Lapot’. 

***** 

 

A KÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI LAPOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 

2013. február 15. 

A jelentkezési lap benyújtása egyben a szóbelire történő jelentkezés is.  

Iskolánk különösen fontosnak tartja, hogy a lehető legtöbb jelentkezőt 

meghallgassa, ezért nem kíván minimum ponthatárt meghúzni az írásbelik 

alapján. Erre csak akkor kerül sor, ha a három szóbeli vizsganap nem elegendő 

az összes jelentkező meghallgatására.  

 



TAGOZAT KÓDOK: 

klasszikus humán tagozat 20 

komplex természettudományi tagozat: biológia-kémia 31 

komplex természettudományi tagozat: fizika 32 

idegennyelvi osztály: olasz-angol 41 

idegennyelvi osztály: francia-angol 42 

idegennyelvi osztály: német-angol 43 

négyosztályos matematika 11 

hatosztályos matematika 10 

 

BEOSZTÁSOK A SZÓBELI VIZSGÁKRA:  

A szóbeli vizsgák beosztása feltehetően 2013. február 22-től lesz elérhető.  A 

lapok eltérő beérkezése miatt módosulhat, kérjük, hogy folyamatosan kövessék 

a változásokat a honlapunkon. (www.berzsenyi.hu) 

A HOZOTT PONTOK MEGHATÁROZÁSA 

2013. február 25-re elkészülnek a hozott pontszámítások is. Kérjük, hogy 

amennyiben eltérést tapasztaltak, akkor haladéktalanul (de legkésőbb a szóbeli 

felvételi napjáig) jelezzék felénk, hogy még időben pontosítsuk a pontszámot. 

Az ideiglenes felvételi jegyzék közzététele után nem áll módunkban pontszámot 

változtatni.   

 A hozott pontok kiszámításnak szabályairól tájékoztatást a honlapunk 

FELVÉTELI menüpontja alatt találhatnak.    

A SZÓBELI VIZSGÁKRÓL:  

A szóbelik szervezésénél törekszünk arra, hogy a tanuló –amennyiben több 

szakunkat is megjelölte - egy napra legyen beosztva. Kérjük, hogy aki nem 

találja magát az intenetes listán, feltétlenül jelezze felénk.   



Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben valaki több tagozatunkat is megjelölte, 

akkor minden tagozatra külön kell szóbeli vizsgát tennie. Ez alól kivételt képez a 

nyelvtagozat (D osztály), ahol a tanuló bármelyik nyelvet jelölte meg (olasz, 

francia, német), csak egyszer kell vizsgáznia. 

A SZÓBELI VIZSGÁK IDŐPONTJA (hatodikosoknak és nyolcadikosoknak) 

előzetes beosztás alapján: 

 2013. február 28. (csütörtök) 11 órától 

 2013. március  1. (péntek)      11 órától  

 2013. március  2. (szombat)     8 órától  

Kérjük továbbá, hogy a felvételire hozzanak magukkal 1 db., közepes méretű 

(A5) felbélyegzett, megcímzett borítékot. 

 

     


