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PONTSZÁMÍTÁS 
a négyosztályos speciális osztályainkba 

Mindegyik osztályunkba felvételi vizsgával lehet bekerülni.  
A felvételi eredményébe beszámítjuk az általános iskolai eredményeket (hozott pontok), az egységes 
írásbeli vizsgán elért eredményeket (a tagozatos jellegnek 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 hatosztályos speciális matematika tagozaton egy másik 

természettudományos tárgy vagy informatika 
számít bele a pontokba.  

Egységes írásbeli vizsgák: 
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 tagozat: biológia-kémia és fizika) jelentkezőknek 
matematikából, míg a humán tagozatokra (nyelvi és humán speciális tantervű osztály) jelentkezőknek 
anyanyelvből NEM az általános tantervű iskolák számára készített 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:    

  anyanyelv matematika 

humán tagozat tehetséggondozó általános 

biológia-kémia tagozat általános tehetséggondozó 

fizika tagozat általános tehetséggondozó 

négyosztályos matematika általános tehetséggondozó 

olasz tagozat tehetséggondozó általános 

német-angol  tagozat tehetséggondozó általános 

      

*hatosztályos matematika egységes egységes 

*Csak általános vizsga létezik a hatodikosok számára. 

Szóbeli vizsgák: 
Ezt követően kerül sor a tagozat-választásnak megfelelő iskolai szóbeli vizsgákra.  
A vizsgázók rangsorolása a felvételi összpontszám alapján történik, melyek a következőek:  

  hozott pontok        egységes írásbeli       szóbeli pontok 
 

 
                                 =                          +                              + 

 
 
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 biztosítjuk a 
könnyítéseket (pl. hosszabb felkészülési időt, vagy segédeszköz alkalmazását, stb.) A sajátos nevelési 
igény elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát. 
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PONTSZÁMÍTÁS 
a hatosztályos speciális matematika osztályba 

 
A speciális tantervű hatosztályos matematika osztályunkba az egységes írásbeli felvételi, a speciális 
nehézségi fokú matematika írásbeli vizsga, valamint az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott 
pontok) alapján a legjobb eredményt elérő tanulók kerülhetnek be.   
 
Hozott pontok:  
A hozott pontokat (50 pont) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzatok összege adja. A 
beszámított tárgyak: magyar, matematika, egy nyelv, 2 természettudományos tárgy, (vagy egy 
természettudományos tárgy és informatika).  
A hatosztályos speciális matematika tagozatunkra jelentkező tanulók anyanyelvből is, és matematikából 
is meg kell, hogy írják az általános képzésre előírt egységes írásbeli feladatsort, valamint a speciális 
matematika írásbeli vizsgát is!  

 

 
hozott pontok      központi írásbeli pontok          spec mat. 

                                                                                   matematikából      anyanyelvből       írásbeli 
      

 
 

   
 
 
Az azonos pontszámot elért vizsgázók közül a XIII. kerületi lakosokat soroljuk előre. Amennyiben 
továbbra is azonos pontszám marad, akkor a speciális matematika írásbeli felvételin magasabb 
pontszámot elért tanulót 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 biztosítjuk a könnyítéseket 
(pl. hosszabb felkészülési időt, vagy segédeszköz alkalmazását, stb.) A sajátos nevelési igény 
elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát. 
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