A tanulók értékelése, a felvételi pontok számítása képzési
típusok szerint
0001

Általános tantervű képzés emelt óraszámú középhaladó angol nyelvvel
a pontszámítás alapja
Hozott pontok: figyelembe
vesszük a tanuló általános
iskola 7. év végi és 8. félévi
osztályzatait az alábbi
tantárgyakból:
• magyar nyelv,
• magyar irodalom,
• történelem,
• matematika,
• egy idegen nyelv

elérhető maximális pontszám
7. év vége:
8. félév:
maximum 25 maximunm25
pont
pont

Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga
• matematika
• magyar nyelv

matematika: magyar nyelv:
maximum 50 maximum
50
pont
pont

Szerzett pontok
Szóbeli:
• angol nyelv
Összesen

50 pont X 1,2=
maximum 60 pont

maximum 100 pont

százalékos megoszlás

30%

50%
20%

maximum 40 pont
200 pont

100%

Követelmények a szóbeli vizsgán angol nyelvből
A hagyományos témakörökhöz (pl. család, iskola, utazás, közlekedés, vásárlás, étkezés, sport,
egészség, stb.) kapcsolódó kép leírása, beszélgetés a témakörről és egy - szintén valamelyik
témakörhöz kapcsolódó, egyszerűbb - szöveg olvasása, összefoglalása.
Az angol nyelvi szóbeli vizsga pontozása:
Tartalom
10 pont
Szókincs
10 pont
Nyelvhelyesség
10 pont
Beszédkészség
5 pont
Kiejtés
5 pont
Összesen
40 pont

0002 Általános tantervű képzés emelt óraszámú középhaladó német
nyelvvel
a pontszámítás alapja
Hozott pontok: figyelembe
vesszük a tanuló általános
iskola 7. év végi és 8. félévi
osztályzatait az alábbi
tantárgyakból:
• magyar nyelv,
• magyar irodalom,
• történelem,
• matematika,
• egy idegen nyelv

elérhető maximális pontszám
7. év vége:
8. félév:
maximum 25 maximum
25
pont
pont

Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga
• matematika
• magyar nyelv

matematika:
magyar nyelv:
maximum 50 maximum
50
pont
pont

Szerzett pontok
Szóbeli:
• német nyelv
Összesen

százalékos megoszlás

30%
50 pont X 1,2=
maximum 60 pont

maximum 100 pont

50%
20%

maximum 40 pont
200 pont

100%

Követelmények a szóbeli vizsgán német nyelvből:
Bemutatkozás, a hagyományos témakörökhöz (pl. család, iskola, utazás, közlekedés, vásárlás,
étkezés, sport, egészség, stb.) kapcsolódó kép leírása, beszélgetés a témakörről és egy
szituációs feladat.
A német nyelvi szóbeli vizsga pontozása:
Tartalom
10 pont
Szókincs
10 pont
Nyelvhelyesség
10 pont
Beszédkészség
5 pont
Kiejtés
5 pont
Összesen
40 pont

0003 Emelt szintű fizika—matematika képzés
a pontszámítás alapja
Hozott pontok: figyelembe
vesszük a tanuló általános
iskola 7. év végi és 8. félévi
osztályzatait az alábbi
tantárgyakból:
• magyar nyelv,
• magyar irodalom,
• történelem,
• matematika,
• egy idegen nyelv

elérhető maximális pontszám
7. év vége:
8. félév:
maximum 25 maximum
25
pont
pont

Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga
• matematika
• magyar nyelv

matematika:
magyar nyelv:
maximum 50 maximum
50
pont
pont

Szerzett pontok:
Szóbeli:
• matematika

Összesen

százalékos megoszlás

30%
50 pont X 1,2=
maximum 60 pont

maximum 100 pont

50%

matematika:
maximum 40 pont

200 pont

Követelmények a szóbeli vizsgán matematikából
számolás racionális számokkal
elsőfokú egyenletek
egyszerű szöveges feladatok
százalékszámítás
oszthatósági alapfogalmak, szabályok
halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak
sokszögek osztályozása, speciális sokszögek
a háromszög szögeinek összege, a háromszög nevezetes vonalai, pontjai
területszámítás
grafikonok értelmezése, adatok rendezése, táblázatok értelmezése
alapvető függvények grafikonjai
egyszerű összeszámolási feladatok

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Értékelési szempontok matematika szóbeli vizsgán
• Feladatmegoldás
20 pont
• Fogalmak ismerete
5 pont
• Kifejezési képesség, kérdésekre való válaszok
5 pont
• Logikus gondolkodás, problémamegoldó készség 10 pont
Összesen
40 pont

0004 Emelt szintű biológia—kémia képzés

20%
100%

a pontszámítás alapja
Hozott pontok: figyelembe
vesszük a tanuló általános
iskola 7. év végi és 8. félévi
osztályzatait az alábbi
tantárgyakból:
• magyar nyelv,
• magyar irodalom,
• történelem,
• matematika,
• egy idegen nyelv

elérhető maximális pontszám
7. év vége:
8. félév:
maximum 25 maximum
25
pont
pont

Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga
• matematika
• magyar nyelv

matematika: magyar nyelv:
maximum 50 maximum
50
pont
pont

Szerzett pontok:
Szóbeli:
• biológia
• kémia
Összesen

százalékos megoszlás

30%
50 pont X 1,2=
maximum 60 pont

maximum 100 pont

50%

biológia-kémia:
maximum 20-20 pont
maximum 40 pont
200 pont

20%
100%

Követelmények szóbeli vizsgán kémiából
• Az anyagok tulajdonságai és változásai (kémiai, fizikai változások, exoterm, endoterm
reakciók)
• Az anyagok csoportosítása (elem, vegyület, keverék - példákkal)
• Az atom felépítése
• Kémiai kötések (ionos, kovalens, fémes)
• Anyagi halmazok jellemzői (gázok, folyadékok, szilárd anyagok)
• Hidrogén (fizikai tulajdonságai, kémiai reakciói, gyakorlati jelentősége, előállítása)
• Klór, hidrogén-klorid (fizikai jellemzői, reakciói, szerepük a hétköznapokban, előállítása)
• Oxigén és a víz (felépítése, fizikai jellemzői, kémiai reakciói, jelentőségük
Követelmények szóbeli vizsgán biológiából
• Élőlények kölcsönhatásai (élettelen környezeti tényezők és élőlények közti kapcsolatok)
• A sejt felépítése (pro- és eukarióta sejtek, növényi és állati sejtek összehasonlítása)
• Szövetek (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet)
• Az ember mozgás szervrendszere (csontvázrendszer, izomzat felépítése)
• Az ember táplálkozási szervrendszere (felépítése, működése)
• Az emberi kültakaró felépítése, szerepe
• Az emberi légzőszervrendszer részei és szerepük a légzés folyamatában
Értékelési szempontok a biológia és kémia szóbeli vizsgán:
• az alapfogalmak biztos ismerete, alkalmazása
5 pont
• összefüggések felismerése
5 pont
• következtetések megfogalmazása
4 pont
• a felvetett problémák megoldási képessége és ennek kommunikálása4 pont
• a mondanivaló előadásmódja, szerkesztettsége
2 pont
Összesen:
20 pont (tantárgyanként)

0005 Német nemzetiségi kétnyelvű képzés
a pontszámítás alapja
Hozott pontok: figyelembe
vesszük a tanuló általános
iskola 7. év végi és 8. félévi
osztályzatait az alábbi
tantárgyakból:
• magyar nyelv
• magyar irodalom
• történelem,
• matematika,
• egy idegen nyelv

elérhető maximális pontszám
7. év vége:
8. félév:
maximum 25
maximum 25
pont
pont

Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga:
• matematika
• magyar nyelv

matematika:
magyar
maximum
50 nyelv:
pont
maximum
pont

százalékos megoszlás

30%
50 pont X 1,2=
maximum 60 pont

50
50%

maximum 100 pont
Szerzett pontok:
Szóbeli:
• német nyelv
Összesen

maximum 40 pont

20%

200 pont

100%

Követelmények a német nyelv szóbelin:
Bemutatkozás, a hagyományos témakörökhöz (pl. család, iskola, utazás, közlekedés, vásárlás,
étkezés, sport, egészség, stb.) kapcsolódó kép leírása, beszélgetés a témakörről és egy
szituációs feladat.
A szóbeli vizsga pontozása:
Tartalom:
10 pont
Szókincs:
10 pont
Nyelvhelyessé 10 pont
Beszédkészség 5 pont
Kiejtés
5 pont
Összesen:
40 pont

0006 Magyar—francia két tanítási nyelvű képzés
a pontszámítás alapja
Hozott pontok: figyelembe
vesszük a tanuló általános
iskola 7. év végi és 8. félévi
osztályzatait az alábbi
tantárgyakból:
• magyar nyelv
• magyar irodalom
• történelem,
• matematika,
• egy idegen nyelv

elérhető maximális pontszám
7. év vége:
8. félév:
maximum 25
maximum 25
pont
pont

Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga:
• matematika
• magyar nyelv

matematika: magyar nyelv:
maximum 50 maximum
50
pont
pont

Szerzett pontok:
Szóbeli:
• elbeszélgetés
magyar nyelven
Összesen

százalékos megoszlás

30%
50 pont X 1,2=
maximum 60 pont

maximum 100 pont

50%

maximum 40 pont

20%

200 pont

100%

Követelmények a szóbeli vizsgán:
• kötetlen beszélgetés a tanulóval egyéni motivációjáról, érdeklődési köréről, stb.
• beszélgetés adott kép és/vagy szöveg alapján
A szóbeli vizsga pontozása
• kifejezőkészség, választékos szókincs
• Alapvető civilizációs ismeretek
• kreativitás, ötletesség
• a téma önálló kifejtése (kép és/vagy szöveg alapján)
• alapvető nyelvi struktúrák felismerése és alkalmazása
• kommunikatív készség
Összesen:

5 pont
5 pont
5 pont
15 pont
5 pont
5 pont
40 pont

0007 Arany János Tehetséggondozó Program osztálya
A számítás alapja
Hozott pontok:
Figyelembe vesszük a tanuló
általános iskola 7. év végi és 8.
félévi eredményeinek átlagát az
alábbi tantárgyakból:
• magyar nyelv
• magyar irodalom
• történelem
• idegen nyelv
• matematika
Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga
• matematika
• magyar nyelv
Pszichológia teszt
Összesen

Elérhető maximális pontszám

Százalékos megoszlás

25 pont

25%

matematika:
magyar nyelv:
maximum 25 maximum
25
pont
pont

50%

maximum 50 pont
25 pont

25%

100 pont

100%

A tanulók rangsorolása pontazonosság alapján
Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a jogszabály szerint (20/2012 EMMI rendelet
40.§ (3)) az alábbi tanulók:
• halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
• pécsi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók (kivéve az AJTP osztályba jelentkezőket)
• különleges helyzetű tanulók (az iskola pedagógiai programja alapján)
o tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény
o művészeti tevékenység
o iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe)
o a szerzett pontok száma magasabb, mint a hozott pontok száma

0008 Emelt szintű matematika – emelt óraszámú informatika képzés
a pontszámítás alapja
Hozott pontok: figyelembe
vesszük a tanuló általános
iskola 7. év végi és 8. félévi
osztályzatait az alábbi
tantárgyakból:
• magyar nyelv,
• magyar irodalom,
• történelem,
• matematika,
• egy idegen nyelv

elérhető maximális pontszám
7. év vége:
8. félév:
maximum 25 maximum
25
pont
pont

Szerzett pontok:
Írásbeli:
központi írásbeli vizsga
• matematika
• magyar nyelv

matematika: magyar nyelv:
maximum 50 maximum
50
pont
pont

Szerzett pontok:
Szóbeli:
• matematika

Összesen

százalékos megoszlás

30%
50 pont X 1,2=
maximum 60 pont

maximum 100 pont

50%

maximum 40 pont

20%

200 pont

100%

Követelmények a szóbeli vizsgán matematikából
számolás racionális számokkal
elsőfokú egyenletek
egyszerű szöveges feladatok
százalékszámítás
oszthatósági alapfogalmak, szabályok
halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak
sokszögek osztályozása, speciális sokszögek
a háromszög szögeinek összege, a háromszög nevezetes vonalai, pontjai
területszámítás
grafikonok értelmezése, adatok rendezése, táblázatok értelmezése
alapvető függvények grafikonjai
egyszerű összeszámolási feladatok

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Értékelési szempontok matematika szóbeli vizsgán
• Feladatmegoldás
20 pont
• Fogalmak ismerete
5 pont
• Kifejezési képesség, kérdésekre való válaszok
5 pont
• Logikus gondolkodás, problémamegoldó készség 10 pont
•
Összesen
40pont

