
Kedves Pályaválasztó Diákok! Kedves Szülők! 
 

A Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (OM 100527) a 2019/2020 tanévben egy 4 

évfolyamos és egy nyelvi előkészítő évfolyammal induló 1+4 évfolyamos gimnáziumi osztályt indít.  

 A nyelvi előkészítős osztályban (tagozatkód: 0012) az első idegen nyelv az angol, a második pedig a német 

lesz. A tanulók a tanév eleji felmérés alapján kerülnek a gyorsabban illetve lassabban haladó angol csoportba. 

Felvehető létszám: 30 fő. 

A 4 évfolyamos osztály köznevelési típusú sport orientációjú osztály (tagozatkód: 0011) lesz, ami azt jelenti, 

hogy a mindennapos testnevelésen túl heti 2 órában sporttal kapcsolatos ismereteket tanulnak, például 

sporttörténet, sportegészségtan, sportpszichológia stb. Ebben az osztályban a tanulók felének az angol, másik 

felének pedig a német nyelv lesz az első idegen nyelv. Az angol illetve német nyelvi csoportba a beosztás a felvételi 

rangsor alapján, a felvételi pontszámok csökkenő sorrendjében történik lehetőség szerint figyelembe véve, hogy 

a tanulók melyik nyelvet kívánják tanulni.  Felvehető létszám: 30 fő. 

Tanulóinknak mindkét osztályban hasznosítható gazdasági ismereteket nyújtunk a világgazdaságról, a 

vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról, a 

marketingről.  

Matematikából a tudásszint alapján történő csoportbontással segítjük a gyerekek minél sikeresebb tanulását. 

Informatikából szintén csoportbontással támogatjuk az ismeretek hatékony megszerzését.  

A képzés célja a sikeres felsőoktatási felvételire történő felkészítés. 

A felvételi rangsort a tanulmányi eredmények, a szóbeli felvételi és a magyar nyelvi és a matematika központi 

írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján állítjuk fel.  

A felvételi eljárással kapcsolatos információk 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas 

A felvételről mindkét osztály esetében az írásbeli vizsga, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi 

alapján döntünk. Minden jelentkezőnek részt kell vennie a központi írásbeli vizsgán, és a szóbeli vizsgán. 

Iskolánkba történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz kérünk a központi írásbeli felvételi eredményekről egy 

másolatot csatolni! 

Elérhető pontok: 

Hozott pontok: magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az idegen 

nyelv és egy szabadon választott természettudományos tárgy (földrajz, biológia, fizika, 

kémia) hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi osztályzatai 
50 pont 

A központi felvételi eredménye (2*50) 100 pont 

Szóbeli felvételi eredménye  

 magyar nyelv és irodalom: 10 pont 

 matematika: 10 pont 

 nyelvi előkészítő osztály: angol nyelv: 25 pont (azok a tanulók, akik általános 

iskolában német nyelvet tanultak német nyelven felvételiznek) sport 

orientációjú osztály: sportegészségügyi alkalmassági és a fizikai képesség 

felmérése: 25 pont  

 egyéb: 5 pont 

50 pont 

Összesen elérhető: 200 pont 

A szóbeli vizsgára azokat a tanulókat hívjuk be, akik a központi felvételin összesen legalább 40 pontot 

elértek és a 7. évvégén és a 8. félévkor semmilyen tantárgyból nem kaptak elégtelen osztályzatot.  
 

szóbeli felvételi vizsga rendje: 

helye: Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 

ideje: 2019. február 25-március 1. pótfelvételi időpontja: 2019. március 5.  

szóbelin szerezhető pontszám: 50 pont 

Sport orientációjú osztály 

Magyar nyelv és irodalom: 10 pont 

Matematika: 10 pont 

Sportegészségügyi alkalmassági 

és a fizikai képesség felmérése: 25 pont 

Egyéb:        5 pont  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas


Nyelvi előkészítő osztály 

Magyar nyelv és irodalom: 10 pont 

Matematika: 10 pont 

Angol (német) nyelv: 25 pont 

Egyéb: 5 pont 

 

Szóbeli felvételi vizsga témakörei: 

Magyar nyelv és irodalom: 

1. A szöveg hangos olvasása (2 pont) 

2. A szöveg tartalmának összegzése (2 pont) 

3. A kapcsolódó nyelvtani feladat (szófajfelismerés, mondatelemzés stb.) (2 pont) 

4. Szólások, közmondások kiegészítése (2 pont) 

5. Irodalmi ismeretek, személyes olvasmányélmények (2 pont) 

Matematika: 

Számtan, algebra 

- Számok számegyenesen való ábrázolása 

- Egyszerű százalékszámítási feladatok. 

- Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben, a racionális számkörben. 

- Elsőfokú egyenletek megoldása. 

- Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Geometria, mérés 

- Háromszögek, négyszögek kerületének és területének kiszámítása. 

- Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. 

- Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül). 

Valószínűség, statisztika 

- Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása. 

- Egyszerű grafikonok olvasása 

Angol nyelv: 

1. Daily routine/free time activities 

2. My school/favourite subjects 

3. My home 

4. Reading ( my favourite book), listening to music 

5. Sport 

6. Clothes and fashion  

7. Travelling/holiday 

8. Shopping 

9. Meals/eating habits 

10. Seasons/weather 

Német nyelv 

1. Tagesablauf, Freizeitgestaltung 

2. Meine Schule, meine Lieblingsfächer 

3. Mein Haus, meine Wohnung 

4. Lesen 

5. Sport 

6. Mode und Bekleidung 

7. Urlaub, Reisen 

8. Einkauf 

9. Speisen, Essgewohnheiten 

10. Jahreszeiten, Wetter 

Sportegészségügyi alkalmassági, fizikai és pszicho-motorikus képesség felmérése: 

Fizikai mérések feladatai: 

 Ülésben előre nyújtás (2 pont) 

 Helyből távolugrás (2 pont) 

 Felülések 30’ (2 pont) 

 Súlypont-emelkedés (2 pont) 

 4x10 m ingafutás (2 pont) 

 30 m síkfutás (2 pont) 

 Kötélmászás lányoknak, függeszkedés fiúknak (2 pont) 

 Szlalom labdavezetés kosárlabdával vagy 



 kézilabdával, futball labdavezetés lábbal (2 pont) 

 Választott sportág bemutatása (6 pont) 

 Versenyeredmények dokumentálása (3 pont) 

Értékelés NETFITT táblázat alapján. 

A felvételi elbeszélgetés alapján szerezhető 5 pont.  
 

Sajátos nevelési igényű é s beilleszkedési tanulási magatartászavaros gyer meke k:  

A gimnáziumban a mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, hallási 

és látási fogyatékos gyermekek integrált oktatása folyik. A szakvélemény és a szülő írásos kérelme alapján – mely 

iratokat a felvételi jelentkezési laphoz mellékelni kell - a tanuló a következő kedvezményekben részesülhet az 

írásbeli vizsga során: 

 hosszabb idő biztosítása a feladatmegoldásra, 

 segédeszköz használatának engedélyezése vagy értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli 

felmentés (ebben az esetben ezeket a részeket sem a tanuló pontjaiba, sem az elérhető pontokba nem 

számítjuk be). 

Az iskolánkba jelentkező tanulók szülei a szakvélemény alapján kérhetik az írásbeli vizsga alóli felmentést. A 

felvételi pontok számításánál 

 amennyiben a tanuló az egyik tárgyból felmentést kap, a másik tárgyból szerzett eredményének 2-

szeresét számítjuk, amennyiben mindkét tárgyból felmentett, a hozott pontjainak vesszük a 3-szorosát. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf

  

Azonos pontszám esetén a következő szempontok szerint rangsoroljuk a jelentkezőket: 

 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

 azok a gyerekek, akik az általános iskolai tanulmányaikat a Kardosban végezték  

 a központi felvételin magasabb összpontszámot elérő tanulók 

 amennyiben az előző szempontok alapján esetlegesen még nem lehet egyértelműen rangsorolni a 

diákokat, a szóbeli felvételi eredménye dönt  

 ezt követően a szigetszentmiklósi állandó lakhely az utolsó rangsorolási szempont. Ehhez 

szigetszentmiklósi diákok esetében kérjük a jelentkezési laphoz mellékelni a lakcímkártya másolatát.  

 

Mindkét tagozaton legalább 120 pontot kell elérni ahhoz a tanulóknak, hogy a felvételi listán rangsorolásra 

kerüljenek. A rangsorba állítás nem jelenti, hogy a tanuló felvételt nyert, a felvételi keretszámok alapján alakul 

ki a felvehető diákok névsora. 

 

Jó felkészülést, sikeres felvételi vizsgát kívánunk! Szeptemberben pedig várjuk nagy 

szeretettel a Kardos-gimnazistákat!  

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf

