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A KÉPZÉS JELLEMZŐI
Első idegen nyelvként angol és német nyelvet
oktatunk.
Második idegen nyelvként angol, német, olasz és
spanyol nyelvet választhatnak tanulóink a 9.
évfolyamtól. A csoportokat 8 fő esetén indítjuk el.
Emelt óraszámban tanulnak magyar nyelv és
irodalom tantárgyat, történelemet, matematikát,
első és második idegen nyelvet.
Diákjaink a 11-12. évfolyamon tanulhatnak emelt
szinten választott tantárgyakat.

Kötelező hitoktatásban részesülnek tanulóink,
felekezeti hovatartozásuk szerint katolikus vagy
református hittant választhatnak.
Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelveknél,
matematikából, digitális kultúra, technika és
tervezés tantárgyakból.
Igény esetén menzát és az 5.-6. évfolyamnak 15:10-ig
tanulószobai ellátást biztosítunk.

A JELENTKEZÉS MÓDJA
A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22., 10 óra
A központi felvételi vizsgára jelentkezés határideje 2021. december 3.
A leendő növendékek megismerése érdekében szóbeli elbeszélgetést tartunk, ahol a jelentkező hitéletéről,
vallásosságáról, illetve e téren nagyfokú és tudatosan vállalt nyitottságáról is meg kívánunk győződni.
A szóbeli felvételi vizsgát 2022. március 5-én, 8 órától tartjuk az iskola Főépületében (Esztergom, Mindszenty tér 7.)
A felvételi időpontjáról írásban értesítjük az intézményünkbe jelentkezőket.
Az iskolánknak küldendő jelentkezési laphoz kérjük, csatolják:
a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát,
a 3. év végi és 4. félévi bizonyítvány másolatát,
a plébánosi vagy lelkészi ajánlást (letölthető honlapunkról),
a jelentkező kézzel írt önjellemzését.
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PONTSZÁMÍTÁS
A felvételizők rangsorát az alábbi pontszerzés alapján állítjuk össze:
• központi matematika írásbeli: 50 pont
• központi magyar nyelv írásbeli: 50 pont
• 3. év végi jegyek:
15 pont
(Figyelembe vehető osztályzatok: magyar nyelv és irodalom,
matematika, környezetismeret)
• 4. félévi jegyek:
20 pont
(Figyelembe vehető osztályzatok: magyar nyelv és irodalom,
matematika, környezetismeret, idegen nyelv)
• szóbeli felvételi vizsga:
15 pont
Összpontszám: 150 pont
A 8 évfolyamos gimnázium a kiemelten tehetséges gyermekek tehetséggondozásának színhelye. Olyan
tanulók jelentkezésére számítunk, akik az alsó tagozaton „görcsös" tanulás nélkül érik el a jeles tanulmányi
eredményt. Kérjük a szülőket, vegyék figyelembe az osztályfőnökök javaslatát, amikor döntenek gyermekük
továbbtanulásáról.
A 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe különleges bánásmódot igénylő /sajátos nevelési igényű (SNI) és
beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral (BTM) küzdő/ tanulót nem veszünk fel.

A SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI
I. CSALÁD, OTTHON
Mutasd be a családodat!
családtagok száma, szülők, testvérek?
mi a foglalkozásuk a szülőknek, a testvérek hol tanulnak, hány évesek?
Kivel tudod megosztani a problémáidat?
Milyen házban laktok?
családi, kertes, panel, stb.?
van-e külön szobád?
Szoktál-e segíteni a házimunkában? Ha igen, miben?
Van-e háziállatod? Ha igen milyen? Ki gondozza?
Melyik a kedvenc állatod? Miért?
II. TANULÁS, NAPIREND
Melyik a kedvenc tantárgyad? Miért?
Hány órát szoktál tanulni?
Melyik a legnehezebb tantárgy szerinted? Miben látod a nehézségét?
Hogyan osztod be az idődet, milyen egy iskolai napod?
Részt vettél-e valamilyen versenyen, pályázaton? Ha igen, milyen
eredménnyel?
III. HOBBI, SZAKKÖR
Játszol-e valamilyen hangszeren? Hány éve tanulod?
Szeretsz-e énekelni?
Sportolsz-e, ha igen, mit? Milyen eredményeket értél el?
Jársz-e valamilyen szakköre? Ha igen milyenre?
Milyen szakkörökre járnál a jövőben?
Mi a kedvenc olvasmányod? Mit olvastál utoljára?
Szoktál-e TV-t nézni? Mennyit? Mi a kedvenc műsorod?
Szoktál-e számítógépezni? Mennyit? Melyik a legkedvesebb
számítógépes játékod?
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IV. HITÉLET
Tanultál már hittant? Ha igen, hány éve, és hol: plébánián, vagy iskolában?
Milyen keresztény ünnepeket ismersz?
Voltál-e már hittantáborban?
Melyik a legkedvesebb bibliai történeted?
Tudnál-e néhány személyt felsorolni a Bibliából?
V. FOLYAMATOS BESZÉD
Mutasd be:
a legjobb barátodat/barátnődet!
a legkedvesebb állatodat!
a legkedvesebb tantárgyadat!
egy kedves tárgyadat!
a legkedvesebb mesédet!
a jelenlegi osztályodat!
Ajánld a kedvenc könyvedet!
Meséld el, hogyan töltöd a hétvégét!
Idézd fel a legkedvesebb nyári emlékedet!
Milyen volt a farsangi bálotok az iskolában?
VI. ÖNJELLEMZÉS
Mutasd meg a kéziratos önjellemzésedet!
Mutasd be önmagadat! Melyek szerinted a jó és a rossz tulajdonságaid?
Milyennek látnak téged mások? Miben szeretnél változni?
Van-e példaképed, ha igen, ki és miért pont ő?
Mi szeretnél lenni?
Melyek számodra a legértékesebb tulajdonságok?

TOVÁBBHALADÁS ISKOLÁNK 4. ÉVFOLYAMÁBÓL
Az általános iskolánk 4. évfolyamáról a szülők írásbeli kérelmére a 3. évfolyam év végén és a negyedik évfolyam
félévekor kitűnő (150 pont) vagy jeles (mindkét évfolyamon legfeljebb két „jó” osztályzat: -5 – -5 pont) eredményt
elérő diákjaink felvételt nyernek a 8 évfolyamos gimnáziumba. Az átlagok számításába a magatartás és
szorgalom jegyek nem számítanak bele.
Azok a negyedik osztályos diákjaink, akik szeretnének a 8 évfolyamos gimnáziumunkba bekerülni, de nem kitűnő
vagy jeles eredményt (legfeljebb két jó osztályzat) értek el, rendes felvételi eljárás keretében nyerhetnek
felvételt.
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