
 

AZ ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 2021-BEN INDULÓ 9. OSZTÁLYAI  

„A” osztály:  

0001 EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA CSOPORT   17 fő  

matematika: heti 4, majd heti 5 órában  

(angol: heti 4 óra + német vagy spanyol: heti 3 óra) 

pontszámítás:  

hozott pontok (7. év vége, 8. félév: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika)  50 pont  

szerzett pontok: központi írásbeli felvételi                    100 pont  

  szóbeli beszélgetés (feladatmegoldások kapcsán)          30 pont  

(témák: a honlapon a részletes felvételi tájékoztatóban)  

megszerezhető összpontszám: 180 pont  



 

AZ ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 2021-BEN INDULÓ 9. OSZTÁLYAI  

„A” osztály:  

0002 EMELT ÓRASZÁMÚ DIGITÁLIS KULTÚRA (INFORMATIKA) CSOPORT 17 fő  

digitális kultúra: heti 3, majd 2, majd 3 órában  

(angol: heti 4 óra + német vagy spanyol: heti 3 óra) 

pontszámítás: hozott pontok:  

(7. év vége, 8. félév: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika)+ informatika   60 pont  

szerzett pontok: központi írásbeli felvételi                     100 pont  

megszerezhető összpontszám: 160 pont  

  



 

AZ ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 2021-BEN INDULÓ 9. OSZTÁLYAI  

„B” osztály:   

0003 EMELT SZINTŰ, EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELV –  EMELT 

ÓRASZÁMÚ SPANYOL NYELVI CSOPORT 17 fő  

angol nyelv emelt szinten heti 5 óra + spanyol nyelv kezdő szinten heti 5 óra pontszámítás:  

hozott pontok (7. év vége, 8. félév: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika)    50 pont  

szerzett pontok: központi írásbeli felvételi                      100 pont  

  szóbeli felvételi beszélgetés (az angol nyelvi szint felmérésére)       30 pont  

(témák: a honlapon a részletes felvételi tájékoztatóban)  

megszerezhető összpontszám: 180 pont  



 

AZ ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 2021-BEN INDULÓ 9. OSZTÁLYAI  

„B” osztály:   

0004 EMELT SZINTŰ, EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELV –  EMELT 

ÓRASZÁMÚ NÉMET NYELVI CSOPORT  17 fő  

angol nyelv emelt szinten heti 5 óra + német nyelv kezdő szinten heti 5 óra  

pontszámítás:  

hozott pontok (7. év vége, 8. félév: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika)    50 pont  

szerzett pontok: központi írásbeli felvételi                     100 pont  

 szóbeli felvételi beszélgetés (az angol nyelvi szint felmérésére)       30 pont  

megszerezhető összpontszám: 180 pont  
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„C” osztály: ÚJ KÉPZÉS – ÚJ LEHETŐSÉG!  SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLY  

0005 PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ->PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS  

0006 PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉS ->GYÓGYPED.-I ASSZISZTENS  

/4 ÉV KÖZISMERETI ÉS SZAKMAI ALAPKÉPZÉS,  

5. ÉV: SZAKMAI KÉPZÉS + SZAKMAI ANGOL/  

9-12. évf.:  

• érettségire való felkészítés gimnáziumi szinten: magyar, történelem, matematika, angol nyelv, 

állampolgári ismeretek, digitális kultúra, testnevelés  

• szakgimnáziumi felkészítés: komplex természettudomány  

• szakmai alapozó tárgyak: pedagógia, pszichológia, és pedagógiai gyakorlat  



 

13. évf.:  

• pedagógiai asszisztens képzésben:  

pedagógiai szociológia, mentálhigiéné, szabadidőszervezés, gondozás és egészségnevelés, kommunikáció és pedagógiai 

gyakorlat;  

• gyógypedagógiai asszisztens képzésben:  

gyógypedagógiai alapismeretek, gyógypedagógiai pszichológia, gyógypedagógiai tantárgypedagógiák, gyógypedagógiai 

egészségtan és gyógypedagógiai gyakorlat. Kiemelt közismereti tantárgy: angol nyelv  

Az iskola eredményes hagyományainak megfelelően kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelv oktatására.  

Célunk az emelt szintű érettségivel megszerezhető középfokú nyelvvizsga angol nyelvből (a felsőfokú tanulmányok 

kritériuma) Óraszámok: 9. évf.: 4 óra; 10. évf.: 6 óra; 11. évf.: 5 óra; 12. évf.: 6 óra; 13. évf.: 4 óra (szakmai angol/ 

pontszámítás:  

hozott pontok (7. év vége, 8. félév: magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika)    50 pont  

szerzett pontok: központi írásbeli felvételi                     100 pont  

 szóbeli felvételi beszélgetés     30 pont  

megszerezhető összpontszám: 180 pont  


