
                                                                                                                                                            

 

Tájékoztató aBudapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 

 2017/2018. tanévre tervezett felvételi rendjéről 

 

Kedves Nyolcadikosok! 

 
Szeretettel várunk titeket a családias hangulatú iskolánkba, amely hagyományokban gazdag, de a kor 

szellemével is lépést tart. 

Az iskola típusa: 8 évfolyamos általános iskola és 4 évfolyamos gimnázium. A 2017-2018-as tanévben két 

kilencedik osztályt indítunk.  

 

A gimnáziumban az angolt, a spanyolt és a németet tanítjuk idegen nyelvként.  

 

Az általános tantervű osztályban az első idegen nyelvet (angol) a 9-12. évfolyamon heti 4 órában tanítjuk, a 

második idegen nyelvet (spanyol, német) 9-12. évfolyamon kezdő szintről, heti 3 órában. A 9-10. évfolyamon az 

„A” osztályban tanulóink heti 2 órában tanulnak informatikát, a 11. évfolyamon heti 3 órában, a 12. évfolyamon 

heti 1 órában.  
 

Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban az első idegen nyelvet (angol) a 9-12. évfolyamon heti 5 órában haladó 

szintről indulva tanítjuk emelt szinten (tagozat), a második idegen nyelvet a spanyolt kezdő szintről indulva 

emelt óraszámban (heti 5 óra), a német nyelvet szintén kezdő szintről indulva heti 5 órában tanítjuk.  

 

Az emelt szintű nyelvi osztályban lehetőség van humán orientáció választására is, amely magyar nyelv és 

irodalomból, történelemből és médiaismeretből jelent többlet órát. Az általános tantervű osztályban 

választható a természettudományos orientáció: földrajzból (az orientáció keretében pénzügyi ismerek), 

fizikából, kémiából, biológiából van lehetőség plusz órákra. 

 
A 2017-2018-as tanévben két kilencedik osztályt indítunk: 
 
     I. idegen nyelv      II. idegen nyelv 

 
 
                                                      Angol nyelv (4 óra)        Spanyol nyelv (3 óra) 

  „A” osztály   (001)    (nem kezdő szint)          (kezdő szint)    
      (Általános tantervű osztály)                                       
 Természettudományos orientáció          

                    Angol nyelv (4 óra)        Német nyelv (3 óra) 
       (nem kezdő szint)        (kezdő szint) 
……………………………………………………………………………………………………........................... 

 
 
                 

         (002)   Spanyol nyelv (5 óra) 
                                   (kezdő szint) 
             „B” osztály   Angolt nyelv (5 óra) 

   (Emelt szintű nyelvi osztály)                       (emelt szint) 
 Humán orientáció        (003)   Német nyelv (5 óra) 
                   (kezdő szint) 

 
Csoportbontást alkalmazunk: idegen nyelvekből, informatikából, matematikából, a 9. évfolyamon magyar 

nyelvből, évfolyamszintű bontást testnevelésből. 

 

Tanulóink a kötelező érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkeznek érettségi vizsgára: 

második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, rajz és vizuális kultúra, testnevelés. 

 

Az emelt szintű érettségire való felkészítésre az órakeretünk a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot. Az 

iskola magyarból, történelemből, matematikából, idegen nyelvekből és egy természettudományos tantárgyból 

biztosítja az emelt szintű érettségire történő felkészítést. 

 

Budapest, XIV. Kerületi  

Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola  

1144 Budapest Álmos vezér tér 9. 

Tel.: 222-65-21; 363-46-77 fax.: 222-65-22 

OM azonosító: 035314  

e-mail: info@almosvezer.hu 

honlap: www. almosvezer.hu 

 

mailto:info@almosvezer.hu


A mindennapos tanuláson kívül számos más szabadidős programot kínálunk. Tagja lehetsz iskolánk futball, 

kosárlabda, kézilabda vagy röplabda csapatának, kórusának, színjátszó körének és önismereti körének. Részt 

vehetsz az angol, német és spanyol nyelvi tanulmányutakon, sítáborban, stb.  

 

Felvételi eljárás a gimnázium nappali tagozatára 

 

Az iskola 9. évfolyamára jelentkezők felvételéről az alábbiak szerint történik a döntés: 

Nem kell felvételi vizsgát tenniük azoknak a tanulóknak, akik az általános iskolai tanulmányaikat a felvételi 

évében az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában fejezik be. A továbbhaladást a nyolcadik 
évfolyamról a kilencedik évfolyamra az elért tanulmányi eredményekből számított pontok alapján biztosítjuk az 

alábbiak szerint: 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy szabadon 

választott természettudományos tantárgy 7. év végi és 8. félévi osztályzatai. Elérhető 

maximális pontszám: 60 pont. 

 

Ha a tanuló pontszáma nem éri el a 48 pontot, felvételi kérelme elutasítható. 

Különösen indokolt esetben a fenti feltételektől az igazgató eltérhet. Az eset indokoltságának mérlegelése, a 

tanuló felvétele az igazgató hatásköre. 

 

 

Az általános tantervű osztályba jelentkezők az elért tanulmányi eredményeik és a központilag szervezett írásbeli 
vizsga eredményei alapján kerülhetnek be az iskolába. A jelentkezők az elért pontszámok szerint történő 

rangsorolás alapján nyerhetnek felvételt. Ennek összetevői: 

 hozott pontok: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv 

tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok (max. 50 pont) 

 szerzett pontok: az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el. 

 

Az emelt szintű angol – emelt óraszámú spanyol nyelvi csoportba jelentkezők és emelt szintű angol – emelt 

óraszámú német nyelvi csoportba jelentkezők az elért tanulmányi eredményeik, a központilag szervezett írásbeli 

vizsga, valamint az angol nyelvű szóbeli vizsga eredményei alapján kerülhetnek be az iskolába. A jelentkezők az 

elért pontszámok szerint történő rangsorolás alapján nyerhetnek felvételt. Ennek összetevői: 

 hozott pontok: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv 
tárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok (max. 50 pont) 

 szerzett pontok:  

- az írásbeli vizsgán 100 pont érhető el, 

- a szóbeli vizsgán 50 pont érhető el. 

 

 

Az angol nyelvű szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

Az idegen nyelvi felvételi vizsga anyaga a 8. évfolyam félévéig előírt követelményeket nem lépi túl. A szóbeli 

vizsga kötetlen formájú beszélgetés, idegen nyelven az alábbi témákból: 

 

 Bemutatkozás 

 Család 

 Otthon/lakóhely 

 Napirend 

 Hétvége, családi ünnepek 

 Hobbi, szabadidő, érdeklődési körök: könyvek, filmek, sport stb. 

 Időjárás, öltözködés 

 Nyaralás 

 Iskola 

 Étkezés, vásárlás 
 

 

A felvételi vizsgát az iskola pedagógusaiból és a DÖK tagjaiból álló bizottság előtt kell letenni. A bizottság 

tagjait az igazgató bízza meg. 

 

 

 

 

 



 

A szóbeli vizsgán a tanuló kommunikatív készséget az alábbiak szerint értékeljük: 

 kommunikációs készség: 20 pont 

 szókincs: 15 pont 

 nyelvhelyesség: 10 pont 

 kiejtés, hanglejtés: 5 pont 

 

Az elért pontszámok alapján a jelentkezések, és a felvehető tanulók számának függvényében az igazgató dönt a 

felvételhez szükséges minimális pontszámról.  
 

Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolásánál előnyt jelent, ha a tanuló: 

 

- hátrányos helyzetű 

- sajátos nevelési igényű 

- igazoltan zuglói lakóhellyel rendelkezik 

- testvére az iskola jelenlegi vagy volt tanulója 

- szülője az iskola volt tanulója  

- zuglói általános iskola tanulója. 

 

A tanuló felvétele az igazgató hatásköre. 

A felvételi eljárás időbeli ütemezését az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelete 
szabályozza. 

 

Tanulmányi területek kódjai: 

 

Általános tantervű osztály: 001 

Kérjük, hogy az általános tagozatra jelentkezők jelöljék meg a jelentkezési lapon, hogy második idegen 

nyelvként a német, vagy a spanyol nyelvet választják. 

Emelt szintű angol nyelvi csoport, emelt óraszámú spanyol nyelvvel: 002 

Emelt szintű angol nyelvi csoport, emelt óraszámú német nyelvvel: 003 

 

Fontos dátumok 

 

 

A nyílt napok pontos programjáról és a jelentkezés módjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást az iskola 

honlapján. 

 

 

Gyere el hozzánk, jelentkezz, szeretettel várunk! 

 

dr. Puszter Bernadett 

       igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

Hónap, nap Óra Esemény 

November 7. 17.00 Szülői tájékoztató a leendő 9. osztályosok szüleinek. 

November 10; 15; 23. 08.00-12.00 Nyílt napok a gimnáziumban.  

December 9-ig  Jelentkezés a középfokú írásbeli felvételi vizsgákra 

Január 21. 10.00 Írásbeli felvételi vizsgák a 8. évfolyamosok számára 

Január 26. 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák 

Február 20. 14.00 Szóbeli felvételi vizsga (1. nap) 

Február 21. 14.00 Szóbeli felvételi vizsga (2. nap) 

Február 22. 14.00 Szóbeli felvételi vizsga (3. nap) 

Március 10-ig  A középiskolai ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozatala 

Március 16-17-ig  Tanulói adatlapok módosítása 

Április 26-ig  Értesítések kiküldése a tanulók felvételéről 


