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SZTEJKI Eötvös Jzsef Gimnázium

1/C. mellklet:
A szbeli felvteli vizsga követelmnyei
a gimnázium 9. vfolyamára jelentkező tanulk számára
A szbeli felvteli vizsga tmakörei s krdsei, az rtkels szempontjai

Magyar nyelv s irodalom
(humán tagozat)

Angol nyelv
(angol nyelv tagozat)

Informatika
(mdia–informatika tagozat)

Biolgia
(biolgia tagozat)
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Magyar nyelv s irodalom
szbeli felvteli tmakörök s krdsek
(humán tagozat)
A szbeli vizsga clja, hogy a felvteliző számot adjon kreativitásárl, gyors reakcikpessgről,
változatos szkincsről, szituácikezelsről, fejlett kommunikácis kpessgeiről, szbeli
szövegalkotási tudásárl.
Alapvető kommunikácis ismeretek
1. Bemutatkozás, önjellemzs
2. A köszöns/elköszöns, megszlítás különböző formái
3. Vlemnynyilvánítás s indoklás különböző szituácikban
Beszdkszsg, szbeli szövegek megrtse, rtelmezse s alkotása
4. Az önkifejezshez s a társas-társadalmi párbeszdhez szüksges szbeli nyelvi kpessgek
5. A beszdpartnerekhez alkalmazkod, a beszdhelyzetnek megfelelő, artikulált nyelvi magatartás
6. Magabiztos fellps, a szbeli kommunikáci verbális s nem verbális eszközeinek magabiztos
használata
7. Alkalmazkodás a kommunikácis folyamat tnyezőihez különfle konkrt beszdhelyzetekben
8. A különfle mondatok változatos s tudatos használata a közlsi clnak s szándknak megfelelően
9. Törekvs a nyelvileg ignyes s helyes beszdre
10. A szöveg tartalmát s a beszlő szándkát tükröző kiejtsmd eszközeinek alkalmazása (helyes
hangkpzs, a mondat- s szövegfonetikai eszközök megfelelő alkalmazása)
11. A testbeszd, az arcjátk nhány jelnek ismerete, törekvs ezek tudatos alkalmazására
12. Érvels: rvelő szöveg alkotása szban, vlemny, állásfoglalás kialakítása
13. Különfle beszdműfajok kommunikácis technikáinak alkalmazása s rtkelse (pl.
a szándk, a hatáskelts eszközei a kommunikáci eredmnyessge szempontjábl)
14. Gondolatok, rzelmek kifejezse különböző nzőpontokbl
15. A tájkoztat s vlemnyközlő műfajok közötti különbsg (pl. hír s kommentár)
16. Különböző vlemnyek összevetse, különbsgek s hasonlságok megfigyelse, vlemny
megfogalmazása szban
Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről
17. Alapvető tájkozottság a mindennapi kommunikácis s az irodalmi stílusjelensgek körben
Irodalmi kultúra, irodalmi művek rtelmezse
18. A főbb költői kpek s alakzatok, szkincsbeli s mondattani jellegzetessgek azonosítása a lírai
szövegben
19. Kreatív törtnetelbeszlsi s törtnetátírási jártasság
20. Rögtönzött törtnet ltrehozása megadott szempontok alapján
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Magyar nyelv s irodalom
szbeli felvteli vizsga rtkelsnek szempontjai
(humán tagozat)
A felvteli bizottságok 2 főből állnak.
Az elbeszlgetsek az előre elkszített krdssorok alapján törtnnek s 10 percig tartanak.
A szbeli meghallgatáson szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont.
A felvteli eljárás során szerezhető maximális pontszám 200 pont, a következő megoszlásban:
Matematika írásbeli

50 pont

Olvasás szövegrts írásbeli

50 pont

Hozott pontok

50 pont

Szbeli vizsga

50 pont

A szbeli vizsgán szerezhető 50 pontrtkelsi szempontjai:
–

megjelens, kommunikácis kszsg (5 pont)

–

olvasottság (5 pont)

–

továbbtanulási elkpzels, a jövőre vonatkoz tanulmányi tervek (5 pont)

–

szaktárgyi tudás (15 pont)

–

az ismeretek alkalmazásának kpessge (10 pont)

–

önáll gondolkodás (10 pont)
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Angol nyelv
szbeli felvteli tmakörök s krdsek
(angol nyelv tagozat)
A) Personal particulars
1.
2.
3.
4.

name (short name)
family background (brothers, sisters)
profession of family members
age (date/place of birth)

B) Relationships, appearance, character
5.
6.
7.
8.

getting on with family members
friends, classmates (time out)
looks (clothes, fashion)
personality (strong/weak points)

C) Daily routine
9.
10.
11.
12.

on weekdays (routine tasks in the morning/afternoon)
at weekends (differences from weekdays)
at school/ at home (going out, watching TV, surfing the Net
free-time activities (sports and games, hobbies)

D) Housing, household chores
13.
14.
15.
16.

address, neighbourhood (getting to school, public transport)
rooms and furnishings (description of the home, activities connected)
housework (individual responsibilities)
cooking and meals (eating habits)

E) Holidays, travelling, weather
17.
18.
19.
20.

summer/winter holiday (latest experience)
family occasions (birthdays, Christmas, Easter…)
holidays in Hungary/abroad (differences of climate)
travelling (by train/car/coach or plane)
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Angol nyelv
szbeli felvteli vizsga rtkelsnek szempontjai
(angol nyelv tagozat)
A felvteli bizottságok 2 főből állnak..
Az elbeszlgetsek az előre elkszített krdssorok alapján törtnnek s 10 percig tartanak.
A szbeli meghallgatáson szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont.

A felvteli eljárás során szerezhető maximális pontszám 200 pont, a következő megoszlásban:
Matematika írásbeli

50 pont

Olvasás szövegrts írásbeli

50 pont

Hozott pontok

50 pont

Szbeli vizsga

50 pont

A szbeli vizsgán szerezhető 50 pontrtkelsi szempontjai:
–

megjelens, kommunikácis kszsg (5 pont)

–

olvasottság (5 pont)

–

továbbtanulási elkpzels, a jövőre vonatkoz tanulmányi tervek (5 pont)

–

szaktárgyi tudás (15 pont)

–

az ismeretek alkalmazásának kpessge (10 pont)

–

önáll gondolkodás (10 pont)
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Informatika
szbeli felvteli tmakörök s krdsek
(mdia–informatika tagozat)
1. A számítástechnika alapfogalmai: informáci, tárolása, mrtkegysgek, tárolegysgek
kapacitása.
2. Központi egysgek: processzor s memria, feladatai, jellemzse, memriák típusai.
3. Beviteli eszközök jellemzse, billentyűzet, egr, szkenner, stb.
4. Kiviteli eszközök, monitorok, típusai, működsi elvek, használatának szabályai.
5. Kiviteli eszközök, nyomtatk, típusai, működsük, felhasználásuk.
6. Háttrtárak: mágneslemezek, mágnesszalagok, optikai lemezek, pendrive; feladatuk,
felhasználásuk.
7. Operácis rendszerek, csoportosításuk, feladatok; a Windows használata (ablakok, menük,
tálca, Start menü, ikonok).
8. Adatok tárolása lemezen, fájlok; típusai, nvadási szabályok, műveletek fájlokkal.
9. Mappák s meghajtk, típusai, műveletek.
10. Windows beállítási lehetősgei, programok installálása s törlse, programok indítása a
Windows rendszerben (ikon, Start menü, Fájlkezelő, Keress, Futtatás).
11. Hálzatok csoportosítása, pldák; hálzatok használata s a bejelentkezshez szüksges
adatok, a kijelentkezs fontossága.
12. Internet: szolgáltatások s lehetősgek, keress a weben, keresőszerverek alkalmazásai,
megosztott adatbázisok, URL-címek felpítse.
13. Elektronikus levelezs, előnyei, levelezőprogramok használata s lehetősgei, az e-mail címek
felpítse.
14. Szövegszerkeszts: a szövegszerkesztők lehetősgei.
15. Táblázatkezels alapjai, kpletek, cellahivatkozások.
16. Biztonság s jogi szabályozás: jelsz szüksgessge, hozzáfrs korlátozása, számítgp
vdelme a támadások ellen; szoftverhasználat s a szerzői jogok.
17. Vírusok, vírusvdelem: károkozás s vdekezs.
18. Archiválás, tömöríts: szüksgessge, lehetősgei.
19. Egyszerű algoritmus-leír eszközük (diagramok, mondatszerű leírás), változk cserje egy
programban.
20. Algoritmus leír mdjai, egyszerű rendezsi mdszerek (bubork, beszúr, minimumelvű).
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Informatika
szbeli felvteli vizsga rtkelsnek szempontjai
(mdia–informatika tagozat)
A felvteli bizottságok 2 főből állnak..
Az elbeszlgetsek az előre elkszített krdssorok alapján törtnnek s 10 percig tartanak.
A szbeli meghallgatáson szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont.

A felvteli eljárás során szerezhető maximális pontszám 200 pont, a következő megoszlásban:
Matematika írásbeli

50 pont

Olvasás szövegrts írásbeli

50 pont

Hozott pontok

50 pont

Szbeli vizsga

50 pont

A szbeli vizsgán szerezhető 50 pontrtkelsi szempontjai:
–

megjelens, kommunikácis kszsg (5 pont)

–

olvasottság (5 pont)

–

továbbtanulási elkpzels, a jövőre vonatkoz tanulmányi tervek (5 pont)

–

szaktárgyi tudás (15 pont)

–

az ismeretek alkalmazásának kpessge (10 pont)

–

önáll gondolkodás (10 pont)
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Biolgia
szbeli felvteli tmakörök s krdsek
(biolgia tagozat)
1. A sejt fogalma, sejtalkotk típusai, szerepük
2. A mozgásszerv-rendszer felpítse, működse
3. Az lőlnyek rendszertani csoportosítása a bioszfrában
4. A hüllők általános jellemzse
5. A gombák különleges helye az lőlnyek rendszerben
6. A vrkerings felpítse s működse
7. Az lőlnyek táplálkozási típusai
8. Ízeltlábúak jellemzse
9. A szövet fogalma, állati szövetek típusai, szerepük
10. A virág felpítse, terms kialakulása
11. Az ember tápcsatornájának felpítse, működse
12. A növnyi szövetek típusai, feladata
13. Az ember lgzőszervnek felpítse s működse
14. A bőr felpítse, bőrápolás
15. A gerincesek egyes osztályainak a kültakarja, szerepe az állat letben
16. Vízi lőlnyek lgzse
17. A halak testfelpítse s letmdja közötti összefüggs
18. A gyökr feladatai, típusai
19. Nyitvatermők, zárvatermők általános jellemzse, különbsgek
20. Anyagcsere fogalma, jelentősge, szervrendszerei
21. A növnyek letműködsei
22. Az anyagok körforgása
23. A mikroszervezet (mikroorganizmus) fogalma, típusai, jelentősgük
24. Az emlősök általános jellemzse
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25. Környezetszennyezs típusai, káros hatása az lőlnyekre
26. Hüllők változ testhőmrskletnek oka – vrkeringsük
27. Az őshüllők (dinoszauruszok) evolúcis jelentősge
28. Madarak lgzse s a repülő letmd közötti összefüggs
29. Az állatok egyedfejlődsnek típusai
30. Növnyek vízháztartásának befolyásol tnyezők
31. A madarak testfelpítse s letmdja közötti összefüggsek
32. A szem felpítse, a látás folyamata
33. Az ember rzkszervei s feladatuk
34. A levl (lomblevl) felpítse s funkcii
35. A ktltűek s hüllők letmdja közötti különbsgek, lettr, lgzs, szaporodás
36. A táplálkozás, táplálk s fogazat típusai közötti összefüggsek
37. Az egszsges letmd felttelei, egszsges táplálkozás, mozgás, káros szenvedlyek
38. Frgek csoportjainak általános jellemzse
39. Fertőző betegsgek kialakításában, a baktriumok, vírusok szerepe, gyermekkori fertőző
betegsgek, elkerülsük, vdőoltások, immunrendszer szerepe
40. Szaporodási mdok: ivaros, ivartalan
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Biolgia
szbeli felvteli vizsga rtkelsnek szempontjai
(biolgia tagozat)
A felvteli bizottságok 2 főből állnak..
Az elbeszlgetsek az előre elkszített krdssorok alapján törtnnek s 10 percig tartanak.
A szbeli meghallgatáson szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont.

A felvteli eljárás során szerezhető maximális pontszám 200 pont, a következő megoszlásban:
Matematika írásbeli

50 pont

Olvasás szövegrts írásbeli

50 pont

Hozott pontok

50 pont

Szbeli vizsga

50 pont

A szbeli vizsgán szerezhető 50 pontrtkelsi szempontjai:
–

megjelens, kommunikácis kszsg (5 pont)

–

olvasottság (5 pont)

–

továbbtanulási elkpzels, a jövőre vonatkoz tanulmányi tervek (5 pont)

–

szaktárgyi tudás (15 pont)

–

az ismeretek alkalmazásának kpessge (10 pont)

–

önáll gondolkodás (10 pont)
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