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Kedves iskolaválasztás előtt álló Szülők és Diákok! 
 

 

Általános iskolában mindig nagy kérdés, hogy melyik középiskolát válasszák a tanulók. Szeretnénk 

megkönnyíteni a döntést a felvételi tájékoztatóban található információkkal.  

Ajánljuk továbbá figyelmükbe az intézmény honlapját ,amely a „Hatodikosok és nyolcadikosok 

figyelmébe” menüpontban aktuális tudnivalókkal, szóbeli mintafeladatokkal segít a 

tájékozódásban. 

 

Szeretettel várunk minden 6. és 8. évfolyamos diákot! 

 

Jó tanulást és sikeres felvételi vizsgát kíván a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tantestülete 

nevében: 

 

 Torda István Tamásné Nagy Ildikó  

 intézményvezető 
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FELVÉTELI ELJÁRÁS/ KÖVETELMÉNYEK 

Jogszabályi háttér: 

 A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet XI. fejezete 

 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/23-as tanév rendjéről 

o A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés (2022. 

december 2.) nem azonos a középfokú iskolába való jelentkezéssel (2023. február 22.). A 

két jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a 

két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. 

o Iskolánk kéri az általános iskolai (tanév végi és félévi eredményeket tartalmazó) bizonyítvány 

másolatát vagy elektronikus napló kivonatának másolatát. 

o Intézményünkbe a nyolcadik és hatodik osztályos tanulók felvételi vizsgával kerülhetnek be. 

o Minden jelentkező tanulónak meg kell írnia a központi írásbeli felvételi feladatlapot magyar 

nyelvből és matematikából.  

o A haladó szintű angol nyelvi csoportba és a magyar-történelem tagozatra jelentkezőknek 

szóbeli meghallgatást is tartunk, előbbi esetén angol nyelvből, utóbbinál történelemből. 

o Az írásbeli és szóbeli felvételi vizsga időpontjáról a felvételire jelentkezőknek iskolánk 

külön értesítést nem küld! 

A 2023/2024. tanév beiskolázási terve: 

Felvehető osztályok száma: 4 osztály 

Felvehető tanulók száma: 128 fő 

Az iskola egyedi azonosítója: 033 653 

Választható tanulmányi területek (jelentkezési kódok): 

Szakmai azonosító kód Tagozat neve 

0001 Angol nyelv haladó emelt szintű 

0002 Francia nyelv kezdő emelt szintű 

0003 Olasz nyelv kezdő emelt szintű 

0004 Magyar –Történelem 

0005 Német nyelv kezdő emelt szintű 

0006 Informatika 

0007 Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 

 



 

 

 

A 2023/2024. TANÉVRE MEGHIRDETETT TANULMÁNYI TERÜLETEK / TAGOZATOK 

Szakmai 

azonosító kód 

Tanulmányi terület 

megnevezése 

1. idegen nyelv 2. idegen nyelv  

 

Felvételi vizsga 

tárgyai 

Felvehető 

létszám 

0001 Angol nyelv haladó 

emelt szintű* 

Angol nyelv  

 

német vagy francia, 

vagy olasz, vagy spanyol 

nyelv 

 központi írásbeli 

(magyar nyelv és 

matematika) és 

 szóbeli angol nyelvből  

20 fő 

0002 Francia nyelv kezdő 

emelt szintű* 

francia nyelv + 

(anyanyelvi lektor) 

angol nyelv 

 központi írásbeli 

(magyar nyelv és 

matematika) 

12 fő 

0003 Olasz nyelv kezdő 

emelt szintű* 

olasz nyelv 

 

16 fő 

0004 Magyar -Történelem* 

 
angol nyelv 
 

német vagy francia, 

vagy olasz, vagy spanyol 

nyelv 

 

 központi írásbeli 

(magyar nyelv és 

matematika) és 

 szóbeli történelemből  

16 fő 

0005 Német nyelv kezdő 

emelt szintű* 

német nyelv 

 
angol nyelv  

 
 központi írásbeli 

(magyar nyelv és 

matematika) 

16 fő 

0006 Informatika emelt szintű* 

(digitális kultúra) 

 

angol nyelv  

 

német vagy francia, 

vagy olasz, vagy spanyol 

nyelv 

 

 központi írásbeli 

(magyar nyelv és 

matematika) 

16 fő 

0007 Hat évfolyamos 

gimnáziumi képzés 

(hatodikosoknak)* 

az általános 

iskolában tanult 

nyelv 7. osztálytól 

angol vagy német, vagy 

francia, vagy olasz, vagy 

spanyol nyelv 

9. osztálytól 

 központi írásbeli 

(magyar nyelv és 

matematika) 

32 fő 

*Tanulmányi területek / tagozatok / idegen nyelvi csoportok tantárgyi óraszáma a Pedagógiai program 78-93. oldalán megtalálható. 

(www.kolcseygimnazium.hu/dokumentumok/pedagogiaiprogram) 

A nyelvi csoportok megszervezése a 2. idegen nyelv esetében (kivéve angol nyelv) az egyes nyelveket választó tanulók létszámától függ. 
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PONTSZÁMÍTÁS (8. OSZTÁLYOSOKNAK) 

Kezdő emelt szintű nyelvi (francia, olasz, német) és informatika tagozat:  

Hozott pont 

(50 %) 

Központi írásbeli 

(50 %) 

Összesen 

(100 %) 

100 pont 100 pont 200 pont 

A hozott pontokat az alábbi 10 tantárgy 7. osztály év végi, illetve 8. osztály félévi eredményei 

alkotják:  

 magyar nyelv 

  irodalom 

 matematika 

 idegen nyelv 

 történelem 

 földrajz 

 fizika 

 kémia 

 biológia 

 informatika 

 

Angol nyelv haladó emelt szint és magyar-történelem tagozat:  

Hozott pont 

(35 %) 

Központi írásbeli 

(50 %) 

Szóbeli 

(15 %) 

Összesen 

(100 %) 

70 pont 100 pont 30 pont 200 pont 

 

Ezekben a csoportokban a fent felsorolt tantárgyak eredményéből legfeljebb elérhető 100 pont 

átszámítva 70 felvételi pontnak felel meg, pontarányos átszámítással. A szóbeli felvételi 

vizsgán való részvétel kötelező ezen a két tagozaton. 

  



5 

 

TUDNIVALÓK A HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉSHEZ 

A hat évfolyamos gimnáziumi képzésünk sajátosságai: 

 Az osztály első idegen nyelve az általános iskolában tanult nyelv, melyet 7. osztálytól emelt 

szinten (5 óra/hét) tanulnak a diákok.  

 A második idegen nyelvet a 9. osztálytól kezdik tanulni emelt óraszámban (4 óra /hét) és 

szabadon választhatnak az angol, a német, az olasz, a francia, a spanyol nyelvek közül.  

 Az első két év (7-8. osztály) egy előkészítő, ráhangoló szakasz. Az első idegen nyelvet, a 

magyar nyelvet, az irodalmat, a történelmet és a matematika tantárgyat emelt óraszámban 

tanulják a diákok. 

 A 9-10. osztály az alapműveltség elsajátításának szakasza. Ezeken az évfolyamokon már 

két idegen nyelvet tanulnak a diákok, ezeken kívül a kötelező érettségi tantárgyak (magyar 

nyelv és irodalom, matematika, történelem) óraszámait növeljük meg. 

 A 11-12. osztály a specializáció szakasza. Ebben a szakaszban a tanulók érdeklődésüknek, 

továbbtanulási szándékuknak megfelelően választhatnak emelt szinten tantárgyakat.  

 Ekkor jelentkeznek igazán a hat évfolyamos képzés előnyei: a folyamatosság, a nyugodt 

haladási tempó, az ismétlés és a gyakorlás széles lehetőségei. A diákoknak több idő áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljenek egy vagy akár több sikeres nyelvvizsgára és a 

12. évfolyam végén jó eredménnyel teljesítsék a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák 

követelményeit.  

Hogyan lehet bekerülni a hat évfolyamos képzésre? 

A tanulókat az általános iskolai eredményük és a felvételi teljesítményeik alapján vesszük fel. 

A hozott pontokat az alábbi 5 tantárgy 5. osztály év végi, illetve 6. osztály félévi eredményei 

alkotják:  

 magyar nyelv 

 irodalom 

 matematika 

 idegen nyelv 

 történelem 
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A hozott pontokkal 2 x 25 = 50 pont érhető el. 

A tanulóknak ezen kívül részt kell venniük a hatodikosok egységes írásbeli felvételi vizsgáján 

magyar nyelvből és matematikából.  

Felvételi során szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és 

matematikából (2x 50 pont= 100 pont). 

Hozott pont 

1/3 
Központi írásbeli 

2/3 
Összesen 

 

50 pont 100 pont 150 pont 
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FELVÉTELI ELJÁRÁS ÜTEMEZÉSE 

2022. december 2-ig A 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezése a központilag, 

egységes követelmények szerint szervezett írásbeli felvételi 

vizsgákra. 

2023. január 21. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák magyar nyelvből és 

matematikából, amelyről külön értesítést nem küld az iskola. 

2023. január 31. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák. 

2023. február 10-ig A tanulók értesítése az írásbeli felvételi vizsga eredményéről. 

2023. február 22-ig  Az általános iskolai felvételi lapok beérkezése 

intézményünkbe (jelentkezési határidő). 

Kérjük a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó 

értékelő lap másolatának és az általános iskolai bizonyítvány 

másolatának (vagy elektronikus napló kivonatának) csatolását 

a jelentkezési laphoz!  

2023. február 27 – március 6. Szóbeli felvételi vizsgák angol nyelvből és történelemből.  

2023. február 27. angol nyelv,  

2023. február 28. történelem  

Pótnap: március 06. 

2023. március 17. Az ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozása a 

honlapon. 

2023. április 28-ig A jelentkezők és az általános iskolák értesítése a felvételről 

vagy elutasításról. 

2023. június 22. (8:00-16:00) A felvett tanulók beírása a hetedikes/kilencedikes 

osztályokba  
 

 

A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele: 

Intézményünk a nálunk írt felvételi vizsgák megtekintésének időpontját az írásbeli felvételi 

vizsga napján megadja, illetve a honlapon is közzéteszi. A megtekintés során tájékoztatjuk a 

vizsgázókat oly módon, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola 

körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával 

hitelesített értékelő lapot minden tanulónak átadjuk. 

Az értékelő lap eredeti példánya a jelentkezőnél marad.  
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A tanulmányi területre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai 

Az angol haladó emelt szintű és a magyar-történelem tagozatra a felvétel a tanulmányi 

eredmények, a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga 

eredményei alapján történik. 

A többi tagozaton a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli 

vizsga eredménye a rangsorolás és felvétel alapja. 

Az azonos felvételi pontszámot elérő tanulók esetében a rangsor elkészítésénél megvizsgáljuk 

és súlyozzuk a részeredményeket. 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók (sajátos nevelési igényű 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel rendelkező) jelentkezőkre vonatkozó 

elbírálási szabályok 

Az esélyegyenlőség valamint az egyenlő bánásmód követelményének eleget téve a sajátos 

nevelésű igényű tanulókat és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő 

gyerekeket a felvételi vizsgán is megilletik a köznevelési törvényben felsorolt kedvezmények 

(számítógép használata, többletidő, nagyított feladatlap stb.). 

A kedvezményekre való jogosultságot a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői 

bizottsága által kiadott érvényes szakértői véleménnyel kell igazolni.  

A dokumentumokat a jelentkezési lappal és szülői kérelemmel együtt kell beküldeni az 

iskolába az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezéskor. 

Az elektronikus programot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó 

kérések rögzítése is a programfelületen történik. 

Az Oktatási Hivatal által kiküldött KIFIR tájékoztató szerint a sajátos nevelési igényű tanuló, 

illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló (BTMN) esetében 

szakértői vélemény alapján a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkoztatva 

határozat hozható (időhosszabbítás, segédeszköz használata).  

 

Ebben a határozatban leírtak szerint az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli 

felmentés biztosítható. Ennek megfelelően a központi felvételi értékelésekor a szakértői 

véleményben megfogalmazottaknak megfelelően a tanuló számára a legkedvezőbb 

pontszámítás alapján járunk el.  
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SZÓBELI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

1.  Angol nyelv 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 – Ennél a 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 

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; 
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 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). 

2. Történelem 

A magyar-történelem 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 

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). 

http://www.kolcseygimnazium.hu/
http://www.kolcseygimnazium.hu/

