
A 6. osztályos tanulók számára a következő képzésünket ajánljuk: 

Hat évfolyamos gimnáziumi képzések 

 

A gimnázium OM azonosítója: 030192 

 

Tagozatkód 6000 

Osztály Hat évfolyamos gimnázium  

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból 

Oktatott idegen nyelv  Az angol nyelv emelt szintű oktatása mellett, II. idegen 

nyelv oktatása a 9. évfolyamtól: német vagy francia vagy 

spanyol vagy orosz vagy olasz nyelv. Választható 

továbbá a latin nyelv. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban tanult 

tantárgyak 

Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

  

Tagozatkód 6100 

Osztály Hat évfolyamos gimnázium 

Induló osztályok száma 1/2 

Felvehető tanulók max. száma 16 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból 

Oktatott idegen nyelv  A német nyelv emelt szintű oktatása mellett, II. idegen 

nyelv oktatása a 9. évfolyamtól: angol vagy francia vagy 

spanyol vagy orosz vagy olasz nyelv. Választható 

továbbá a latin nyelv. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban tanult 

tantárgyak 

Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

  

Tagozatkód 6200 

Osztály Hat évfolyamos gimnázium 



Induló osztályok száma 1 

Felvehető tanulók max. száma 32 

Az oktatás sajátos jellemzője Emelt szintű oktatás matematika tantárgyból, első 

idegen nyelv: angol nyelv 

Oktatott idegen nyelv  A 7. évfolyamtól angol nyelv, a II. idegen nyelv oktatása 

a 9. évfolyamtól: német vagy francia vagy spanyol vagy 

orosz vagy olasz nyelv. Választható továbbá a latin 

nyelv. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül:  

biológia, kémia, fizika, informatika. 

Csoportbontásban tanult 

tantárgyak 

Idegen nyelvek, matematika, informatika. 

Felvételi követelmény Az intézmény a felvételi kérelmekről: 

 a tanulmányi eredmények és  

 magyar nyelv és matematika központilag 

kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett 

írásbeli vizsga (központi írásbeli vizsga) 

eredményei alapján dönt. 

Felvételi pontszámítás módja Tanulmányi eredmények:  

 magyar nyelv 

 irodalom,  

 történelem,  

 idegen nyelv,  

 matematika,  

 egy a Nat ’Ember és természet’ műveltségi terület 

tartalmát közvetítő, az adott bizonyítványt kiállító 

általános iskola helyi tantervében szereplő 

tantárgy - 5. évfolyam év végi és 6. évfolyam I. 

félévi osztályzata, tantárgyanként legfeljebb 10 

pont, összesen legfeljebb 60 pont. 

Az angol nyelvi irányultságú osztályba történő 

jelentkezés esetén az idegen nyelvi tanulmányi 

eredmény csak az angol nyelv osztályzata lehet.  

A német nyelvi irányultságú és a matematikai 

irányultságú osztályba történő jelentkezés esetén az 

idegen nyelvi tanulmányi eredmény bármely tanult 

idegen nyelv osztályzata lehet. 

Felvételi pontszámítás módja: 

A hat évfolyamos gimnáziumok számára készített 

központilag kiadott egységes magyar nyelvi feladatlap 

1,4 szorzója, legfeljebb 70 pont. 



A hat évfolyamos gimnáziumok számára készített  

központilag kiadott egységes  matematika feladatlap 

1,4 szorzója, legfeljebb 70 pont. 

Kollégiumi elhelyezés Biztosított 

 


