Gimnázium
Reál tantervű osztály – Emelt matematika-informatika csoport,
tagozatkód: 0343 (17 fő)
Választható idegen nyelvek:
1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv
2. idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy latin nyelv
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:
Ebben az osztályban a választott természettudományos tárgyak oktatása nagyobb óraszámban történik.
(Matematika heti 4-4-4-4 óra/évfolyam, Informatika heti 3-2-2-1 óra/évfolyam). A felsőoktatásba való
továbblépést segítjük 11-12. évfolyamon emelt szintű képzések tartásával igény szerint bármely
tárgyból. Ingyenes nyelvvizsga-felkészítést tartunk élő idegen nyelvekből szakkör formájában. Azoknak
a tanulóknak ajánljuk, akik a természettudományok iránt érdeklődnek és továbbtanulási szándékuk az
egyetemek és főiskolák természettudományi szakjaira, agrár-, műszaki és közgazdaságtudományi
egyetemekre vagy főiskolákra irányul.
Írásbeli vizsga: van (2021. január 23-án 10.00 órától, pótló írásbeli: 2021. január 28-án 14.00 órától)
Szóbeli meghallgatás: van (2021. február 24-25-26.,külön beosztás szerint, helye iskolánk III. emelete)

Információk a szóbeli meghallgatásról:
Szóbeli meghallgatás: Szövegértési-, szóbeli kifejező- és gondolkodási képesség felmérése. A szóbeli
meghallgatásra is szervezünk felkészítő foglalkozásokat.
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: informatika vagy fizika)
és központi felvételi (írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján történik. (A választható tantárgyak
közül az intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.)

Reál tantervű osztály – matematika - informatika csoport
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*Ebből 25 pont beszámításra kerül a házi felkészítő versenyen nyújtott 80% feletti összteljesítmény
esetén. Azonos pontszám esetén előnyt élvez a magasabb szóbeli vizsgapontot elért jelentkező.
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák)
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /BTMN/nagyothalló/egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók
jelentkezését is tudjuk fogadni.

