Nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnázium
2018.

Beiskolázási tájékoztató füzet a 2019/20-as tanévre

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
OM azonosító: 033653
Telefon: 42/500-058
Honlap: www.kolcseygimnazium.hu
E-mail: kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com

2

Tisztelt Szülők!
Kedves leendő Kölcseysek!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnázium iránt érdeklődő kedves
Szülőket és Tanulókat.
Kiadványunkkal az iskola- és pályaválasztás előtt
álló 8. osztályos diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Az iskola rövid története
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium a 2017/2018. tanévben
ünnepelte a 60. éves jubileumát.
Az iskola 1958-ban kapta meg az „Állami Kölcsey Ferenc Leánygimnázium”
nevet. Az iskola épülete több mint száz éves, s eredetileg pénzügyi palota volt.
Az első gimnáziumi osztály 1958-ban érettségizett.
Az első fiú tanulók 1963-ban iratkoztak be, de számuk a 90-es évekig
alacsony volt. Az iskola erősségévé az idegen nyelvi képzés vált. A megyei
beiskolázású orosz és német tagozatos osztályok jó hírnevet vívtak ki. Az
egykori tanítványok közül sokan választották a tanári hivatást.
1967-től jelentős változás történt a képzés szerkezetében. 20 éven át
vegyes profilú intézményként működött az iskola: évfolyamonként két
osztályban egészségügyi szakközépiskolai képzés is folyt.
Az 1988/89-es tanévtől csak négy évfolyamos gimnáziumi osztályokkal
működött

az

intézmény,

előbb

öt,

majd

1999-től

állandó

jelleggel

évfolyamonként négy osztállyal.
2000-ben fejeződött be a százéves épület felújítása, illetve bővítése. A
Nyíregyháza belvárosában lévő iskolaépület városképi szempontból is
impozáns.
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Az iskola jelenlegi arculata és képzési rendszere
A differenciált, színvonalas oktatásnak köszönhetően a Nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnázium a nevelő-oktató munka különböző mutatóit tekintve
az ország legeredményesebb gimnáziumai közé tartozik. Fontos pedagógiai
elvünk

a

tanulók

adottságainak,

képességeinek

kibontakoztatása,

a

következetesség az oktatásban és a nevelésben egyaránt.
Az intézményben adottak a feltételek a színvonalas képzéshez. Összesen
24

helyiségben

–

16

tanterem,

2

informatikaterem,

tornaterem,

természettudományi előadó, csoportszobák, könyvtár – folyik az oktatás. 2015
novemberétől a minisztérium által koordinált projekt keretében sulinet

+

multimédia központ került kiépítésre az iskolában. Ez egy nagy értékű
videokonferencia lebonyolítására is alkalmas technika. A szakmai munkába
történő bevezetéséhez az iskola külső mentort is kapott. Ez a rendszer tanítási
órák rögzítésére, az óráknak az interneten a videotoriumba való feltöltésére és
praktikusan, a skype-hoz hasonló videó-beszélgetések lefolytatására is alkalmas.
Biztosítottak a kor követelményeinek megfelelő szintű oktatás személyi- és
tárgyi feltételei. A közel 15.000 kötetes könyvtár jó hátteret biztosít a tartalmas
szakmai munkánkhoz.
A gimnáziumba az általános iskolát végzett tanulók a felvételi eljárás során
kerülhetnek be. A felvételi rendszere lehetővé teszi, hogy a diákok
képességeiknek

megfelelően

azonos

érdeklődésű,

homogén

összetételű
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osztályokban,

illetve

tanulói

csoportokban

folytathassák

gimnáziumi

tanulmányaikat. A csoportokat a tanulói igényeknek megfelelően szervezzük.
Egy osztályban a tanulók létszáma átlagosan 35 fő körül mozog. Tanulói
létszámunk jelenleg 546 fő.
Az iskolában folyó munkát a Pedagógiai Program szabályozza, amelyet
folyamatosan áttekintünk, és az igényeknek megfelelően módosítunk. A képzés
a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján folyik.
Gimnáziumunk

fő

célja

az

általános

műveltség

magas

szintű

megalapozása, és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítés. Az
iskola profiljában korábban a humán tantárgyak és az idegen nyelvek voltak a
meghatározóak. A felsőoktatás folyamatos és gyökeres átalakításával, a tanulók
érdeklődésével összhangban pedagógiai munkánkban egyre nagyobb hangsúlyt
kap a matematika, a természettudományi képzés és az informatika is.
Ennek a kihívásnak köszönhetően 8. osztályos tanulók számára a
2015/2016. tanévtől informatika csoport beindítását is meghirdettük. A
kerettanterv alapján a kötelező heti 1 óra helyett heti 3 órában tanulhatják a
diákok a tantárgyat a 12. évfolyammal bezárólag.
Nyíregyházán, sőt a megyében is egyedülállóan széles a nyelvi
kínálatunk, mintegy 6 idegen nyelv tanulását biztosítjuk tanórai keretek
között. A Kölcsey Ferenc Gimnázium minden diákja tanul angol nyelvet első
vagy második idegen nyelvként, és választhat még a német, a francia, az olasz,
a spanyol vagy az orosz nyelvek közül. Nyelvoktatásunk eredményességét
igazolja a sikeres közép- és felsőfokú nyelvvizsgák kiemelkedően nagy
száma.
A 9. és a 10. évfolyamon minden osztályban a matematikát, a történelmet, az
idegen nyelveket, az informatikát csoportbontásban tanítjuk. A magyar nyelv
és irodalom tantárgyat évfolyamonként több osztályban is tudjuk bontásban
tanítani.
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A kétszintű érettségi vizsga rendszerének megfelelően alakítjuk ki a közép- és
emelt szintű tantárgyi csoportokat a 11-12. évfolyamokon. Magyar nyelv és
irodalomból, matematikából, történelemből, idegen nyelvekből, kémiából,
biológiából, informatikából indítunk az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő
csoportokat. Az idegen nyelvek közül a tanuló tagozatának megfelelő egyik
nyelvet ezeken az évfolyamokon is az emelt szintű képzésnek megfelelő heti 5
órában tanítjuk. Ezekből a tárgyakból bontott csoportokban készülhetnek fel
a diákjaink az emelt szintű érettségi vizsgára magas óraszámban (heti 4-6
óra, a tantárgy jellegétől függően).
A tanulóink a 10. évfolyam végén választanak maguknak közép- és emelt szintű
tárgyakat a következő tanévre, az érdeklődési körüknek megfelelően, a
továbbtanulási szándékaikhoz igazodva. Ebből adódóan közép-és emelt szintű
érettségi vizsgára felkészítő tanulói csoportok jönnek létre a felsorolt
tantárgyakból. Az adott tantárgyból tehát a tanuló választásának megfelelően
differenciált módon folyik a továbbtanulásra való felkészítés. Ezért az utolsó két
évfolyamon sokkal inkább csoportos rendszerben tanulnak a gyerekek, az
osztálykeret főként a művészeti tárgyak, testnevelés, osztályfőnöki óra esetén
marad meg.
Tanulóink a képzési rendszerünknek, a tanuló által választott szinteknek
megfelelő felkészítésnek köszönhetően sikeresen szerepelnek a különböző
országos tanulmányi versenyeken, az érettségi vizsgákon és a felsőoktatási
felvételi eljárásban. Minden tanévben több diákunk jut be az OKTV
döntőjébe.
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A MINŐSÉGI MUNKAVÉGZÉS EREDMÉNYEI
A

legfrissebb felmérési adatok szerint a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc

Gimnázium az előkelő országos 42. helyezést érte el száz legjobb gimnázium
rangsorában a mintegy ötszáz gimnázium közül. Ez a rangsor a nevelő-oktató
munka leglényegesebb 7 elemét tartalmazza: az érettségi vizsga eredményeit
tantárgyanként magyarból, matematikából, történelemből, nyelvekből, továbbá a
10. évfolyamon az országos kompetencia-felmérés eredményeit magyarból és
matematikából, illetve az ország legnépszerűbb felsőoktatási karaira, szakjaira
bekerült tanulók arányát.
Az érettségi vizsga eredményeink átlaga alapján elért helyezés kiemelkedő
országos teljesítményt mutat.
Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a közép- és emelt szintű érettségi vizsga
összesítése alapján országos 1. helyezést értünk el 7 éven át, 2010-től minden
évben.
Történelem tantárgyból az országos 2. helyen állunk.
Nagyon büszkék vagyunk erre a teljesítményünkre, igyekszünk a továbbiakban
is megtartani ezt a nívós színvonalat mind magyarból, mind történelemből!
Az idegen nyelvek érettségi vizsgaeredménye az országos 66. helyre, a
matematika tantárgy a 81. helyre sorolta az iskolánkat.
A felsőfokú felvételi eredmények tükrében az országos 27. helyet érte el a
Kölcsey.
Az idegen nyelvek tanításában elért kimagasló eredményeinket mutatja a
nyelvvizsgák száma is. A végzős 12. évfolyam tanulóinak 92%-a szerzett
legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsgát. A tanulók harmada két komplex
nyelvvizsgát szerez, 25%-a pedig felsőfokú nyelvtudás birtokában hagyja el az
„alma matert”.
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Az iskola nevelő munkája
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelésközpontú iskola. A
nevelőmunkánk középpontjában a tanulók minél jobb megismerése, segítése és
személyiségük tiszteletben tartása áll. Alapvető feladatunknak tartjuk a tanulók
egyéni képességeinek minél szélesebb körű kibontakoztatását, a reális önismeret
kialakítását, a hagyományok őrzését. Különösen fontosnak tartjuk a kölcseys
hagyományok ápolását.
Az egyéni tanulói jogok érvényesülése közben hangsúlyt helyezünk a
felelősségteljes, szabad véleménynyilvánításra, mások megbecsülésére és
tiszteletben tartására. Tanulóinkkal szemben tiszta és világos követelményeket
támasztunk. A tanulói jogok érvényesülése mellett elvárjuk kötelességeik
maximális teljesítését is.
Nevelési-oktatási céljaink megvalósítása során teljes mértékben építünk a
szülőkre, a szülők által megfogalmazott elvárásokra és véleményekre, a
teljes szülői munkaközösségre.

Külföldi kapcsolataink
Iskolánk kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik Európa több
országában. Célunk az idegen nyelvek eredményesebb oktatásának segítése és
egymás megismerése, jobb megértése, a célnyelvi civilizációba való betekintés.
Testvériskolánk Németországban az iserlohni Märkisches Gymnasium,
Franciaországban partneriskolánk a Saint Pandelonban lévő Lycee Sainte
Elisabeth szakképző iskola.
1996 óta ápolunk szoros barátságot a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc
Főgimnáziummal kulturális rendezvények kapcsán.
Igény

esetén

szervezünk

tanulmányutat

Angliába,

Franciaországba,

Spanyolországba, Oroszországba, Olaszországba és Advent idején Bécsbe.
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Diákélet – szabadidő, kultúra
Iskolánkban sokoldalú délutáni programok várják az érdeklődő tanulókat.
Az önállóan tevékenykedő Diákönkormányzat (DÖK) segíti a diákok tanórán
kívüli programjainak megszervezését: minden évben diákgálát tartunk, melyen
a különböző művészeti ágakban legeredményesebb tanulók mutatkozhatnak be
(ének, hangszeres zene, modern és klasszikus tánc, szavalat stb.) produkciókkal.
Szintén hagyomány, hogy diáknap is színesíti a tanévet (játékos szellemi- és
sportvetélkedők, tanár-diák mérkőzések, kirakodóvásár, énekes-zenés-táncos
produkciók, prevenciós előadások, képzett kortárs előadók).
A tanév során több alkalommal is szervezünk budapesti színházlátogatást,
amelyet lehetőség szerint összekötünk más budapesti kulturális programokkal.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal szoros kapcsolatot ápolunk,
évadonként mintegy négyszáz Kölcsey-bérlettel rendelkezünk, megtöltve a
színház nézőterét.
Rendhagyó órák keretében egyetemi professzorok, színművészek, rádiós, tévés
szakemberek tartanak elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, előadásokat.
Évente kiadjuk az iskolai évkönyvet, a tanév során pedig háromszor jelentetjük
meg az iskolaújságot (Diáktükör) is.
Működik az iskolarádió is.
Iskolai könyvtárunk éveken át jelentős részt vállalt a megye és a város
könyvtárosainak képzésében és továbbképzésében, sőt megyei és országos
versenyeket

is

szerveztünk.

Többezres

kötettel

bíró

könyvtárunkban

megtalálhatóak a kötelező és ajánlott olvasmányok, szépirodalom, a
tantárgyakhoz szükséges szakirodalom, idegen nyelvi szótárak és helytörténeti
gyűjtemény is.
A tanulók számára hozzáférhető az iskola tankönyvtára, ahol az
iskolában használandó tankönyvek kölcsönözhetők ki.
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A diákok hasznos szabadidejük eltöltésére igénybe vehetik a könyvtár
szolgáltatásai

közül

az

internethasználatot,

folyóiratokat,

magazinokat

olvasgathatnak, böngészhetnek, illetve az elmélyült tanulásra is lehetőségük van.
Az iskola egész területén ingyenes wifi elérhetőséget biztosított.

Sportélet
Az iskola sportéletét színesíti a Diáksport-egyesület (DSE). Országos hírnevű a
női kézilabdacsapat, amely az NB II-es felnőtt bajnokságban is szerepel,
Magyarországon egyedüli diákcsapatként a mezőnyben.
Egyre több sportágban eredményesek tanulóink a területi és az országos
versenyeken. 2011-ben a női amatőr kézilabda csapatunk ezüstérmet szerzett a
diákolimpia országos döntőjében. A fiú amatőr kézilabdacsapat az országos
Diákolimpián 7. helyezést ért el a 2016/17-es tanévben.
Eredményeink legszebb bizonyítéka, hogy a gimnáziumok közötti összesített
diáksport pontversenyben a harmadik helyen végeztünk.
Szakosztályaink iskolai keretek között: kézilabda leány és fiú, labdarúgás
leány és fiú, kosárlabda leány és fiú, röplabda leány, atlétika leány és fiú.
A mindennapos testnevelésórák keretében a diákoknak lehetőségük nyílik a
labdajátékokra, az atlétikai sportokra, a szertornára, a kondicionáló terem
használatára és az úszásoktatásra is.
A gyógytestnevelés órák keretében gyógytestnevelő szakember foglalkozik az
érintett tanulókkal.
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Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ)
A törvényi szabályozás

értelmében a középiskolákban az érettségi vizsga

megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
A közösségi szolgálat feladatai: egészségügyi, szociális és jótékonysági,
oktatási,

kulturális

és

közösségi,

környezet-

és

természetvédelmi,

katasztrófavédelmi, valamint óvodáskorú, SNI fiatal, idős emberek segítése,
szabadidő és sport szervezésének területén végzett tevékenység.
Iskolánk több együttműködési megállapodást kötött Nyíregyházán és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyaránt.
(A

partnerek

listája

az

iskola

honlapján

megtekinthető:

www.kolcseygimnazium.hu/ Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ))
Szerződött partnerek - Nyíregyháza

76 darab

Szerződött partnerek (megyei

107 darab

lefedettség) –
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Összesen:

183 darab
együttműködési megállapodás

A Kölcseyben a közösségi szolgálat teljesítése az országos felmérések
eredményeihez viszonyítva kiemelkedő teljesítményt mutat.
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A 2019/2020-as tanév beiskolázási terve
Felvehető osztályok száma:

4 osztály

Felvehető tanulók száma:

136 fő

Az iskola egyedi azonosítója:

033 653

Valamennyi osztályba történő jelentkezéshez minden jelentkező tanulónak
meg kell írni a központi írásbeli felvételi vizsgát magyar nyelvből és
matematikából.
A nyelvi csoportok kialakítása a tanulói igények szerint előképzettségüknek
megfelelően történik (haladó, középhaladó vagy kezdő).
Választható tagozatok (jelentkezési kódok):
0001. Angol nyelv haladó emelt szintű
0002. Francia nyelv kezdő emelt szintű
0003. Olasz nyelv kezdő emelt szintű
0004. Spanyol nyelv kezdő emelt szintű
0005. Magyar --Történelem
0006. Német nyelv haladó emelt szintű
0007. Német nyelv kezdő emelt szintű
0008. Informatika

Az egyes tagozatokra való jelentkezés feltételei a következő táblázatban
tekinthetők meg.

A képzés szerkezete tagozatok szerint a 2019/2020-as tanévre:
Szakmai
azonosító kód
0001

Csoport megnevezése

I. idegen nyelv

Angol nyelv haladó
emelt szintű

Angol nyelv
5 óra/hét

Francia nyelv kezdő
emelt szintű
Olasz nyelv kezdő
emelt szintű
Spanyol nyelv kezdő
emelt szintű
Magyar --Történelem
(magyar 5 óra/hét
történelem 3 óra/hét)

Francia nyelv 5 óra/hét +
1 óra/hét anyanyelvi lektor
Olasz nyelv
5 óra/hét
Spanyol nyelv
5 óra/hét
Angol nyelv (szintjének
megfelelő csoportban)
4 óra/hét

Német nyelv haladó
emelt szintű

Német nyelv
5óra/hét

0007

Német nyelv kezdő
emelt szintű

Német nyelv
5 óra/hét

0008

Informatika
(3 óra/hét)

Angol nyelv (szintjének
megfelelő csoportban)
4 óra/hét

0002
0003
0004
0005

0006

II. idegen nyelv
német vagy francia
vagy orosz vagy spanyol
nyelv
3 óra/hét

Felvételi vizsga
tárgyai
 központi írásbeli (magyar
nyelv és matematika) és
 angol szóbeli

angol
(középhaladó ill.
kezdő szintfelmérő alapján)
3 óra/hét

 központi írásbeli
(magyar nyelv és
matematika)

német vagy francia
vagy orosz vagy spanyol
nyelv
3 óra/hét

 központi írásbeli
(magyar nyelv és
matematika) és
 történelem szóbeli

angol nyelv (szintjének
megfelelő csoportban)
4 óra/hét

 központi írásbeli (magyar
nyelv és matematika) és
 német szóbeli
 központi írásbeli (magyar
nyelv és matematika)

német vagy francia
vagy orosz vagy spanyol
nyelv
3 óra/hét

 központi írásbeli
(magyar nyelv és
matematika)

A felvételi eljárás során elérhető pontszámok:
Kezdő nyelvi (francia, olasz, spanyol, német) és informatika tagozat:
Hozott pont

Központi írásbeli

Összesen

(50 %)

(50 %)

(100 %)

100 pont

100 pont

200 pont

A hozott pontokat az alábbi tíz tantárgy 7. osztály év végi, illetve 8. osztály
félévi eredményei alkotják:
 magyar nyelv,

 földrajz,

 magyar irodalom,

 fizika,

 matematika,

 kémia,

 idegen nyelv,

 biológia,

 történelem,

 informatika.

Haladó nyelvi csoportok (angol, német) és a magyar-történelem tagozat:
/angol (01), német (06), magyar-történelem (05) tagozat/
Hozott
felvételi pont
(35 %)

70 pont

Központi írásbeli

Szóbeli

Összesen

(50 %)

(15 %)

(100 %)

100 pont

30 pont

200 pont

Ezekben a csoportokban a fent felsorolt tantárgyak eredményéből maximálisan
elérhető 100 pont átszámítva 70 felvételi pontnak felel meg, pontarányos
átszámítással.
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ÁLTALÁNOS JELENTKEZÉSI TUDNIVALÓK:
Beiskolázási nyílt nap

Pályaválasztási szülői értekezlet
A 8. osztályos tanulók jelentkezése a
központi írásbeli felvételi vizsgára
A felvételi vizsgák időpontjai:
- Központi írásbeli felvételi vizsga
(magyar nyelv, matematika):

2018. szeptember 12. (szerda)
1. óra igazgatói tájékoztató
2-6. tanítási órák látogatása
2018. szeptember 12. (szerda)
16.30 óra (tornaterem)
2018. december 7-ig

2019. január 19. (szombat) 10.00

- Pótló írásbeli:

2019. január 24. (csütörtök) 14.00

A tanulók értesítése az írásbeli felvételi
vizsga eredményéről
Az általános iskola továbbítja a
jelentkezési lapokat intézményünkbe
Szóbeli
felvételi
vizsgák
tervezett
időpontjai:
- angol nyelv (haladó)
- német nyelv (haladó)
- történelem

2019. február 7. (csütörtök)
8.00 – 16.00
2019. február 18-ig

Pótnap

- 2019. február 25. (hétfő) 14.00
- 2019. február 26. (kedd) 14.00
- 2019. február 27. (szerda) 14.00

- 2019. március 6. (szerda) 14.00
jegyzékének 2019. március 18. (hétfő)

A jelentkezők felvételi
nyilvánosságra hozása
A tanulói adatlapok módosításának 2019. március 21-22.
lehetősége az általános iskolában (iskolák (csütörtök-péntek)
közötti sorrend cseréje, új tagozatkódok
felvétele)
2019. április 30-ig
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium megküldi a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak
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Kérelmek előterjesztése a középfokú

A felvétel elutasításáról szóló

iskola igazgatójához a felvételi döntéssel

értesítés kézhezvételétől számított

szemben (fellebbezések határideje)

15 nap

A benyújtott fellebbezési kérelmek

2019. június 1. (szombat)

fenntartói elbírálása
A felvett tanulók beírása a kilencedikes

2019. június 20. (csütörtök)

osztályokba

8.00 – 16.00
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Szeretettel várunk tanulóink sorába minden olyan kedves 8. osztályos
diákot, akinek célja a minél nagyobb tudás megszerzése, adottságainak,
képességeinek sokoldalú fejlesztése, a nyelvvizsgákra és a felsőfokú
tanulmányokra való eredményes felkészülés.

Üdvözlettel:
Márk Attila Olivér
igazgató
Nyíregyháza, 2018. szeptember 3.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEINK:

Szóbeli vizsga - Angol haladó emelt szintű
A szóbeli vizsga két feladatból áll, mely kb. 10 percig tart. A szerezhető
maximális pontszám 30 pont. Az 1. és 2. feladat értékelésénél figyelembe vett
szempontok a témakörben való jártasság, szókincsgazdagság és nyelvhelyesség.

1.

feladat: A vizsgázó egy-egy kérdést kap három különböző szóbeli
témakörből. A maximális elérhető pontszám 15 pont.

2.

feladat: Képleírás – A képleírás feladatnál a tanuló által választott kép által
közvetített témáról kell beszélni általánosságban. A maximális elérhető
pontszám 15 pont.

A feladatok a következő szóbeli témakörökre épülnek:
1. Family and Friends
2.Daily Routine
3.Housing
4.School
5. Free Time Activities
6. Sports and Games
7. Health and Illnesses
8.Meals and Eating out
9. Computer and the Internet
10.Shopping
11.Weather and Seasons
12.Travelling
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Az angol haladó nyelvi csoportba jelentkező tanulóknak az alábbi nyelvtani
szerkezeteket ajánlott ismerni, mivel a szóbeli elbeszélgetésen értékelésre
kerülnek:
 Főnevek többes száma;
 névelők (határozott, határozatlan) használata;
 megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (some, any, much, many,
a lot of, little, a little, few, a few - somebody, something, somewhere,
any~, every~);
 melléknév fokozása;
 összehasonlító szerkezetek;
 igeidők (Present Simple, Continuous, Present Perfect - Past Simple, Past
Continuous, Past Perfect - Future Simple - going to - used to);
 módbeli segédigék (can, could, be able to - must, have to - may, might should);
 passzív szerkezet;
 felszólító mód;
 prepozíciók;
 függő beszéd ismerete egyszerű jelen és egyszerű múlt időben;
 feltételes mód 1. és 2. típusa.
Az angol nyelv szóbeli felvételi elbeszélgetés mintafeladatai az iskolánk
honlapján érhetők el (www.kolcseygimnazium.hu).
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Szóbeli vizsga - Német haladó emelt szintű
A szóbeli vizsga két feladatból áll, mely kb. 10 percig tart. A szerezhető
maximális pontszám 30 pont. Az 1. és 2. feladat értékelésénél figyelembe vett
szempontok a témakörben való jártasság, szókincsgazdagság és nyelvhelyesség.
feladat: A vizsgázó egy-egy kérdést kap három különböző szóbeli

1.

témakörből. A maximális elérhető pontszám 15 pont.
feladat: Képleírás – A képleírás feladatnál a tanuló által választott kép által

2.

közvetített témáról kell beszélni általánosságban. A maximális elérhető
pontszám 15 pont.
A feladatok a következő szóbeli témakörökre épülnek:
1.

Familie, Freunde

2.

Haus und Wohnung,Wohnort

3.

Schule, Lernen

4.

Freizeit, Hobby

5.

Reise, Ausflug

6.

Mahlzeiten

7.

Gesunde Lebensweise (Ernährung, Bewegung)

8.

Wetter, Jahreszeiten

9.

Haushalt, Hausarbeiten

10.

Feste und Feiertage (Geburtstag, Namenstag,Weihnachten)

11.

Handy, Computer

12.

Sport

13.

Tagesablauf (an Wochentagen und am Wochenende)

A német haladó nyelvi csoportba jelentkező tanulóknak az alábbi nyelvtani
szerkezeteket ajánlott ismerni:
 Főnévragozás
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 Melléknév fokozása
 Igeragozás (jelen idő, tőhangváltós igék)
 Személyes névmások
 Birtokos névmások
 Igeidők használata (jelen, egyszerű múlt, összetett múlt, jövő)
 Felszólító mód
 Mellérendelő és alárendelő összetett mondatok
 Elöljárószavak
 Módbeli segédigék
 Tagadás
 Sich-es igék
A német nyelv szóbeli felvételi elbeszélgetés mintafeladatai az iskolánk
honlapján érhetők el (www.kolcseygimnazium.hu).

Szóbeli vizsga – Történelem
A humán tagozatra egy 10 perces elbeszélgetésre kerül sor a megadott
témakörökből összeállított kérdések alapján.
Maximálisan elérhető pontszám: 30 pont.
Témakörök:
1. A magyar nép vándorlása, a honfoglalás és az államalapítás
2. Az Árpád-kor (II. András, IV. Béla)
3. Mindennapi élet a középkori városokban és a falvakban
4. Az Anjou-királyok kora /Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos/
5. A Hunyadiak (Hunyadi János, Hunyadi Mátyás)
6. A földrajzi felfedezések és következményeik
7. A reformáció
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8. Az ország 3 részre szakadása, a végvári harcok
9. Habsburg- és törökellenes harcok a XVII-XVIII. században (Bocskai
István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc)
10. Magyarország a Habsburg Birodalomban (Mária Terézia, II. József)
11. Az I. ipari forradalom
12. A reformkor (Széchenyi István, Kossuth Lajos)
13. Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848-49-ben
14. A nemzetállamok kialakulása a XIX. század 2. felében (USA,
Németország, Olaszország)
15. A kiegyezés előzményei és tartalma
16. Az I. világháború kirobbanásának előzményei

A történelem szóbeli felvételi elbeszélgetés mintafeladatai az iskolánk honlapján
érhetők el (www.kolcseygimnazium.hu)

Jó tanulást és sikeres felvételi vizsgát kívánunk:
a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Nevelőtestülete és Tanulói

Szerkesztette:
Felelős kiadó: Márk Attila Olivér igazgató
Nyomdai munkálatok: Örökségünk Könyvkiadó Kft.

