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tanévre



4 évfolyamos képzés
 Induló osztályok száma: 2

 ♦ Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű,
matematikából emelt óraszámú

 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0003
 A 9. és 10. évfolyamon a matematikát, fizikát és az angol nyelvet emelt

óraszámban; a matematikát, kémiát, biológiát, digitális kultúrát és az idegen
nyelveket csoportbontásban tanulják.

 Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a matematika iránt, és
továbbtanulásukhoz a tárgy emelt szintű ismerete szükséges (pl. mérnöki,
pénzügyi, gazdálkodási és kereskedelmi karok).

 A kötelezően tanult idegen nyelv az angol vagy német /a felvett tanulók nyelvi 
eloszlása függvényében/.



ÓRATERV A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja



4 évfolyamos képzés
 ♦ Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi

tantervű, természettudományos tantárgyakból emelt óraszámú

 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0004
 A 9. és 10. évfolyamon kémiát, biológiát, fizikát és az angol nyelvet

emelt óraszámban; a kémiát, biológiát, matematikát, digitális kultúrát
és az idegen nyelveket csoportbontásban tanulják.

 Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a
természettudományok iránt, és továbbtanulásukhoz e tárgyak emelt
szintű ismerete szükséges (pl. orvos, állatorvos, fogorvos, gyógyszerész,
agrár-, környezet-, bio- és erdőmérnök, vegyész, biológus, fizikus).

 A kötelezően tanult idegen nyelv az angol vagy német/a felvett 
tanulók nyelvi eloszlása függvényében/.



ÓRATERV A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja



4 évfolyamos képzés
 ♦ Egy osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű,

angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT!).
 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0005
 Az angol nyelvet magas óraszámban, csoportbontásban tanulják.
 A képzés célja a nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való

felkészítés.
 Azon tanulók jelentkezését fogadjuk, akik legalább 6-7-8. osztályban

tanulták az angol nyelvet.
 Azoknak a jelentkezőknek, akiknek nincs angol nyelvből osztályzatuk

6-7-8. évben, de egyéb módon tanulták az angol nyelvet, a
gimnáziumban kell kérniük a nyelvi meghallgatásukat, s ha azon
megfelelően teljesítettek, jelentkezhetnek a képzésre.

 Csoportban tanulják az idegen nyelveket, a matematikát és az digitális 
kultúrát.



ÓRATERV A pirossal szereplő óraszámokat a tanuló választhatja



4 évfolyamos képzés
 Minden képzésre vonatkozik:

 Az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag
elsajátítása érdekében a tanulóknak vállalniuk kell az
órarendbe iktatott, nem kötelező tanítási órákon való
részvételt is.

 A második idegen nyelv a 9. évfolyamtól a német, az angol,
a francia, az olasz, és az orosz közül kerül ki a tanuló
választása, illetve az iskola lehetősége szerint.

 A 11-12. évfolyamon az iskola Pedagógiai Programja és a
tanulók választása szerint közép- és emelt szintű
érettségire felkészítő csoportokban tanulják a tárgyakat.



FELVÉTELI MENETREND
 Felvételi eljárás: A felvételi eljárást megelőző

központi írásbeli vizsgán kötelező a részvétel.

 A felvételi vizsga az Oktatási Minisztérium által
kidolgozott tételek felhasználásával történik.

 Az írásbeli felvételi megírására a bejelentkezés
határideje: 2022. december 2. (péntek).

 Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21.
(szombat) 10.00 óra

 A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2023.
február 22.



PONTSZÁMÍTÁS
 A felvételi pontszámítás módja: a hozott és a

felvételin szerzett pontok összegeként.

 · A hozott pontoknál a 7. év végi és a 8. félévi
osztályzatok összegének 2,22-szeresét vesszük
figyelembe a készségtárgyak kivételével. Ez a felvételi
pontok 50 %-át jelenti, maximálisan 200 pont.

 · A másik 50 %-ot a központi írásbeli vizsga
eredménye alapján számítjuk (50-50 pontos
feladatlapok esetén 100x2), ami szintén maximálisan
200 pont lehet.

 Az elérhető legmagasabb eredmény tehát: 400 pont



JELENTKEZÉSI LAP 
AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

Jelentkezési lapok az írásbeli vizsgára

Jelentkezési lap a 4 évfolyamos képzés központi írásbeli
vizsgájára ha a dolgozatot a Vasvári Pál Gimnáziumban
kívánja megírni ( az iskolába kell beküldeni!)

www.vasvarigimn.hu
BEISKOLÁZÁS

JELENTKEZÉSI LAPOK

(Aki jelentkezési lapot nyújt be az írásbeli vizsgára, annak
automatikusan jönnie kell az írásbeli vizsgára. Külön behívót nem

küldünk!)



Megtekintés,
értékelő lapok átvétele

 2023. február 02. (csütörtök) 8.00-16.00



JELENTKEZÉS 
(2023. február 22-ig)

Jelentkezési lap a megjelölt iskolá(k)ba kell egyet(-egyet) küldeni 
/postabélyegző kelte!/

Adatlap a felvételi jelentkezéshez Győrbe küldendő 
/postabélyegző kelte!/

Az iskolánkba:
- a jelentkezési lapot,
- a felvételi eredményéről kapott lap másolatát

FIGYELEM !!! Jelentkezés módja csak ELEKTRONIKUS rendszeren 
történhet, információ a honlapon lesz található!



KORÁBBI VIZSGÁK 
FELADATLAPJAI

www.vasvarigimn.hu
BEISKOLÁZÁS

RÉGI FELADATLAPOK

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljar
as/kozponti_feladatsorok/

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/


HONLAP

www.vasvarigimn.hu



INFORMÁCIÓK A HONLAPUNKON



OM AZONOSÍTÓ

037857

Telephelykód: 001


