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Azoknak ajánljuk a képzést, akik érdeklődnek a reál tantárgyak iránt, nyitottak a matematika, a 

természet titkainak megismerésére. A kiadott kerettantervi ajánláshoz viszonyítva magasabb 

óraszámban tanulják a biológiát, kémiát, matematikát, fizikát, valamint az angol és német nyelvet. 

 

A 11. és 12. évfolyamon 2-4 órában a tanulók határozhatják meg, hogy milyen tanórákon kívánnak 

részt venni. Ezzel azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél jobban felkészülhessenek az egyetemi 

továbbtanulásra, az emelt szintű érettségire. Olyan tantárgyakat tanuljanak magasabb óraszámban 

melyekre vélhetően szükségük lesz. 

 

Az osztály tanulói angol és német nyelvet tanulnak. Az angol nyelv haladó színtől indul. Az a célunk, 

hogy a tanulók legalább egy B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezzenek a gimnáziumi évek befejezésekor. 

Építünk az általános iskolából hozott nyelvi tudásra, a 10. év befejezése után, igény esetén 

nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat indítunk. 

 

 

Mit kell tudni a felvételiről? 

 

A szóbeli felvételi angol nyelvből van. A képzés középhaladó szintről indul.  

 
 

Szóbeli követelmények angol nyelvből 

A szóbeli felvételi két részből áll: 

 

I, Bemelegítő beszélgetés 

 - néhány kérdést teszünk fel a vizsgázónak, amire rögtön kell reagálnia: 

 Pl: What sports do you like? Why? 

  What do you do in your free time? 

  

  



II, Képleírás  

 A vizsgázó kap két képet.  

A képek közül választhat, hogy melyikről szeretne önállóan beszélni. 

Egy kép és ennek mintamegoldása angol nyelven: 

 

                     

 

 

 

In this picture I can see different kinds of sports. The girl in the middle is doing gymnastics, the other 

girl is playing basketball. The boy in the bottom left hand corner is swimming , another one is skiing. 

The picture also shows a boy who is kicking a football and,in my opinion,the boy in the right hand 

corner has just won a boxing match so he is smiling and is very proud of himself. Doing sports is very 

healthy and very important to keep fit, to have a good time and to learn how to be a member of a 

team as there are a lot of team sports like football, volleyball, basketball. Some people, however, don’t 

like to be part of a team so for them jogging, swimming or skiing might be a better choice. For some 

sports you need special equipment, for example if you want to ski, you need a pair of skis, ski poles 

and ski goggles and warm clothes as well. Skiing can only be done in winter so you have to travel to a 

place where it is cold and snowy. Personally, I don’t like winter sports as I can’t stand cold weather. I 

prefer doing sports outdoors when the weather is nice. I love cycling, playing volleyball with my friends 

in the fresh air or swimming in the sea when we go on holiday abroad.          

 

 

 

 



Témakörök a bemelegítő beszélgetéshez, és a képleíráshoz 

 

1. Személyes vonatkozások, család: 

Családi élet 

Mindennapi otthoni teendők  

2. Ember: 

Emberek külső/belső jellemzése 

Barátok 

Vásárlás 

3. Környezetünk: 

Otthon 

Lakóhely 

Házi kedvencek 

Időjárás 

4. Az iskola: 

Tantárgyak, órarend 

5. Életmód: 

Napirend 

Étkezési szokások 

Ételek 

Betegségek 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Sportolás 

Olvasás, tv, számítógép, stb. 

7. Utazás, turizmus: 

A közlekedés eszközei 

Nyaralás 

  


