
Tisztelt Intézményvezető Kollégák!  

Kérem, legyenek szívesek ifelhívni tanulóik és a szülők figyelmét a 
gimnáziumunk holnapi nyílt napi rendezvényére.  

Köszönettel: Varga Sz. Gábor intézményvezető  

 

Intézményünk 2022. november 18-án tartja nyílt napi rendezvényét, melyre 
szeretettel várjuk a gimnázium iránt érdeklődő szülőket és tanulókat. 

A hatévfolyamos képzés, a matematika-digitális kultúra és biológia tagozatos, 
valamint a nyelvi tagozatos osztály képzési kínálata iránt 
érdeklődő tanulók kiscsoportos bemutatók keretében ismerkedhetnek képzési 
kínálatunkkal. Kérjük, hogy a tanulók 14:45-re érkezzenek meg a gimnáziumba, 
ahol tanáraink és diákjaink segítik eligazodásukat.   

Egyidejűleg a szülők számára délután 15 órai kezdettel intézményvezetői 
tájékoztatót tartunk a gimnázium képzési kínálatáról és a felvételi tudnivalókról. 
(Helyszín: Mozgás Háza - Erzsébet királyné útja 2). 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!  

 

 
Varga Sz. Gábor 

intézményvezető 

Keszthelyi Vajda János Gimnázium 

8360 Keszthely, Fő tér 9. 

Tel.: +36 30/355-7190 

E-mail: igazgato@vajda-khely.edu.hu 
Web: www.vajdajanosgimnazium.hu 

 

tel:+36303557190
mailto:igazgato@vajda-khely.edu.hu
https://www.vajdajanosgimnazium.hu/
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01 Négy évfolyamos 

emelt szintű 

matematika-

informatika fél 

osztály 

első idegen nyelv 

az angol v. német 

haladó, 

második idegen 

nyelv az angol*, 

német*, olasz*, 

francia* v. orosz* 

kezdő 

Emelt szintű képzés 

matematikából és 

emelt óraszám 

informatikából 

15 

02 Négy évfolyamos 

emelt szintű 

biológia fél 

osztály 

Emelt szintű képzés 

biológiából, emelt 

óraszám kémiából (9-

10. évf.) 

15 

03 Négy évfolyamos 

emelt szintű nyelvi 

fél osztály – angol 
nyelv 

első idegen nyelv 

az angol haladó, 

második idegen 
nyelv a német*, 

olasz*, francia* v. 

orosz* kezdő 

Emelt szintű képzés 

mindkét nyelvből 

20 

04 Négy évfolyamos 

emelt szintű nyelvi 

fél osztály – német 

nyelv 

első idegen nyelv 

a német haladó, 

második idegen 

nyelv az angol*, 

olasz*, francia* v. 

orosz* kezdő 

Emelt szintű képzés 

mindkét nyelvből 

10 
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05 Hat évfolyamos 

osztály 

(tehetséggondozó 
osztály csoport-, 

ill. a 11. 

évfolyamtól sávos 

bontással) 

első idegen nyelv 

az angol v. német 

haladó, 
második idegen 

nyelv a 9. 

évfolyamtól: az 

angol*, német*, 

olasz*, francia* v. 

orosz* kezdő 

A 7-10. 

évfolyamokon 

változó 
kombinációban emelt 

óraszám magyar, 

matematika, idegen 

nyelv, történelem, 

biológia, fizika, 

kémia tantárgyakból; 

A 11. és 12. 

évfolyamon a 

továbbtanulási céltól 

függően a tanulók 

választhatnak, 

matematika vagy 
biológia vagy 

történelem emelt 

óraszámú sávos 

felkészítők közül.  

26 

A 11. és 12. évfolyamon a tanulók valamennyi osztálytípus esetében kötelezően 

legalább egy emelt, illetve közép szintű érettségire felkészítő foglalkozást 

választanak.  

A 9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező. Első idegen nyelv: haladó 

(az általános iskolában már tanult nyelv). Második idegen nyelv: kezdő. Az 

idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. 

* A második idegen nyelvi csoportok csak megfelelő számú jelentkezés esetén 

indulnak. 
 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: a 7-12. évfolyamon 
 

Nyílt nap – felvételi tájékoztató: 

Helye: Szülőknek: Mozgás Háza (Erzsébet királyné útja 2.) 

Tanulóknak: Főépület (Fő tér 9.) 

Ideje: 2022. november 18.  15.00 óra  

 Mozgás Háza 



 

További információk: 

A négyévfolyamos matematika-informatika félosztályunkba azoknak a jó 

képességű, a matematikát és informatikát intenzív módon tanulni és elsajátítani 
akaró – matematikából jeles – tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik műszaki, 

közgazdasági egyetemen, főiskolán, illetve matematikával, informatikával 

kapcsolatos felsőfokú intézményben akarnak továbbtanulni érettségi után. 

A négyévfolyamos biológia félosztályunkba azoknak a biológiából jeles, jó 

képességű tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik érettségi után orvosi, 

állatorvosi, agrártudományi, erdészeti, kertészeti egyetemre, egészségügyi 

főiskolára, biológiatanári vagy biológus szakra, illetve testnevelési egyetemre 

jelentkeznek. 

A négyévfolyamos emelt szintű nyelvi képzésünkre elsősorban azoknak a jó 

nyelvérzékkel rendelkező tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik nyelvtanárok 

akarnak lenni, vagy olyan pályára készülnek, ahol magas szintű nyelvtudás 

szükséges. 
A hatévfolyamos képzésünkre azoknak a hatodik osztályt befejező, jó 

képességű tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában 

osztálytársaiknál gyorsabban haladnak a tanulásban, több ismeret mélyebb 

elsajátítására vágynak, tudatosan készülnek a felsőfokú tanulmányokra 

A jelentkezés módjai: 

Az írásbeli felvételi vizsga: 

A jelentkező diákok szüleinek egy jelentkezési adatlapot kell kitölteniük. 

Az írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapok beérkezésének 

határideje: 2022. december 2.  

Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi vizsgára a tanulóknak 

közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános 

iskolákban beszerezhető vagy a gimnázium honlapjáról letölthető jelentkezési 

lapon 2022. december 2-ig. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 33. § (3) bekezdése alapján a részképességi 

zavarokban szenvedő diákoknak esélyegyenlőséget biztosítunk a felvételi eljárás 

során. 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a vizsgaszervezés érdekében) szükséges a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 

véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére 

vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet iskolánk 

igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga 

előtt eljuttat a tanulóhoz. 



 

Jelentkezés a gimnáziumba 

A jelentkezés határideje: 2023. február 22. 

 

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezéstől függetlenül az írásbeli vizsgák 

után minden tanulónak be kell nyújtania a felvételi jelentkezését a 

középfokú iskolába. 

 

A jelentkezés módja négy évfolyamos gimnáziumi képzés esetén 

Jelentkezési lapot a 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetén a tanuló, a szülők 

(gondviselő), az osztályfőnök, az általános iskola igazgatójának saját kezű 

aláírása és az általános iskola körbélyegzőjének lenyomata hitelesíti. A 

jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja. 

 

A jelentkezés módja hat évfolyamos gimnáziumi képzés esetén 

Jelentkezési lapon, ha a tanköteles tanuló a 9. évfolyamnál alacsonyabb 

gimnáziumi évfolyamra jelentkezik, akkor az iskolai hitelesítés elmaradhat, 

és a jelentkezési lapját a szülő is megküldheti a felvételt hirdető kö-

zépiskolába. 

 
A szülő és a tanuló az alábbiakban közölt 3 féle lehetőség közül választhat. 

Mindhárom módszer lényege az, hogy a jelentkezési lapot el kell juttatni abba a 

középfokú intézménybe, ahová a tanuló jelentkezett, esetünkben a Keszthelyi 

Vajda János Gimnáziumba (8360 Keszthely, Fő tér 9.) A tanulói adatlapot pedig 

meg kell küldeni a győri Felvételi Központ (9001 Győr, Pf.: 694) részére. 

1. A szülő a tanulói adatlapot az általános iskola bevonása nélkül, közvetlenül 

megküldi a győri Felvételi Központ részére (9001 Győr, Pf.: 694), ezzel 

egy időben a jelentkezési lapot postán megküldi a megadott címre, vagy 

személyesen közvetlenül beadja a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba 

(8360 Keszthely, Fő tér 9.).  

Ez a módszer ajánlott a kitöltési útmutató alapján és általunk is. 

2. A szülő a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapot is abba az általános 
iskolába adja be, amelyikben gyermeke tanulói jogviszonnyal rendelkezik. 

Ebben az esetben az általános iskola – a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 

esetén is használt módon – tovább küldi a kitöltött és aláírt tanulói adatlapot 

a győri Felvételi Központba (9001 Győr, Pf.: 694), illetve a jelentkezési 

lapot a Keszthelyi Vajda János Gimnáziumba (8360 Keszthely, Fő tér 9.) 

3. A szülő a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapot is a Keszthelyi Vajda 

János Gimnáziumba adja be, vagy küldi meg postai úton. Ebben az esetben 



 

a gimnázium küldi tovább a tanulói adatlapot a győri Felvételi Központ 

részére. Ennél a megoldásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

középfokú intézmény csak akkor tudja a tanulói adatlapot tovább küldeni, 
ha az biztosan előbb beérkezik az intézménybe, mint 2023. február 22. 

 

A felvétel feltételei: 

A felvétel minden osztályban az elért pontszám alapján történik. 

Négy évfolyamos emelt szintű matematika-informatika fél osztály (01) 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi tanulmányi érdemjegyeinek (történelem, 

matematika, idegen nyelv, fizika, informatika) 

összege max.: 50 pont 

az OH által összeállított általános tantervű 

matematika feladatlap max.: 150 pont 

az OH által összeállított általános tantervű  

magyar nyelv feladatlap max.: 50 pont 

szóbeli elbeszélgetés matematikából max.: 50 pont 

összesen max. 300 pont 

Négy évfolyamos emelt szintű biológia fél osztály (02) 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi tanulmányi érdemjegyeinek (biológia, kémia 

kétszeres súlyozással, valamint a fizika tantárgy 

egyszeres súlyozással) összege max.: 50 pont 
az OH által összeállított általános tantervű 

matematika feladatlap max.: 50 pont 
az OH által összeállított általános tantervű  

magyar nyelv feladatlap max.: 50 pont 
szóbeli vizsga biológiából max.: 50 pont 
összesen max. 200 pont 

 

Négy évfolyamos emelt szintű nyelvi fél osztály – angol nyelv (03) 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály 
félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv, 

magyar irodalom, választott idegen nyelv, 

történelem, matematika) összege max.: 50 pont 



az OH által összeállított általános tantervű 

matematika feladatlap max.: 25 pont 
az OH által összeállított általános tantervű  

magyar nyelv feladatlap max.: 75 pont 
szóbeli vizsga angol nyelvből max.: 50 pont 
összesen max. 200 pont 

Négy évfolyamos emelt szintű nyelvi fél osztály – német nyelv (04) 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv, 

magyar irodalom, választott idegen nyelv, 

történelem, matematika) összege max.: 50 pont 
az OH által összeállított általános tantervű 

matematika feladatlap max.: 25 pont 
az OH által összeállított általános tantervű  

magyar nyelv feladatlap max.: 75 pont 
szóbeli vizsga német nyelvből max.: 50 pont 
összesen max. 200 pont 

Hat évfolyamos képzés (05) 

hozott pontok: az 5. osztály év végi és a 6. osztály 

félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv és 

magyar irodalom tantárgy átlaga felfelé kerekítve, 

történelem, idegen nyelv, matematika és 

természetismeret [természettudományos tantárgy]) 

összege max.: 50 pont 
az OH által összeállított matematika feladatlap max.: 50 pont 
az OH által összeállított magyar nyelv feladatlap max.: 50 pont 
szóbeli vizsga  max.: 50 pont 
összesen max. 200 pont 

 

 

A felvételi vizsga követelményei 

Írásbeli: 

Írásbeli vizsga: 

- minden osztálynál országos központi feladatlap 

Írásbeli vizsga helye: 



 

- Keszthelyi Vajda János Gimnázium (Keszthely, Fő tér 9.), vagy 

 bármely más felvételi vizsgát szervező középfokú intézmény 

Írásbeli vizsga ideje: 

- 2023. január 21. 1000: egységes írásbeli felvételi vizsga a 4 és 6 évfolyamos 

képzésre központi magyar nyelvi és matematika feladatlapok 

megíratásával. 

- 2023. január 31. 1400: pótló egységes írásbeli felvételi azoknak, akik az 

előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

Kérjük, hogy a felvételizők az írásbeli vizsga megkezdése előtt fél órával 

jelenjenek meg! 

 

A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces 
feladatsor magyar nyelvből és 45 perces feladatsor matematikából. 

- Az OH által összeállított központi matematika feladatlap a tanuló általános 

iskolai matematika ismereteire támaszkodva a logikai készségeket és a 

kreativitást méri fel egyszerű példákkal. 

- Az OH által összeállított központi magyar nyelvi feladatlap a szövegértést, 

az értelmezőképességeket, a fogalmazási készséget méri, az elvárható 

anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri 

 

Szóbeli: 

A vizsga mellett elbeszélgetünk a diákokkal, ennek során többek között arra 

vagyunk kíváncsiak, mennyire motivált, mik a kedvelt szabadidős 
tevékenységei, mi az érdeklődési köre, hogyan viszonyul általában az iskolai 

munkához, közösséghez. 

Szóbeli vizsgára (meghallgatásra) korlátozott számban, a hozott pontok, 

valamint a matematika és magyar írásbeli eredménye alapján megállapított 

előzetes felvételi eredmény szerint hívunk be tanulókat. 

 

1. Szóbeli meghallgatás – angol/német nyelvből 

Szóbeli meghallgatás helye: 

 Keszthelyi Vajda János Gimnázium (Keszthely, Fő tér 9.) 

Szóbeli meghallgatás ideje: 
 2023. február 28- március 3. 1400  

  

Az angol/német szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi 

kompetenciájának felmérése. A vizsgán az instrukciók angol/német nyelven 

hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén a 
célnyelven történik. 



A felvételi beszélgetésen a tanulók tétellapot húznak, amelyen az általános 

társalgási témakörökhöz kapcsolódó képeket találnak. 5 perc felkészülési idő 

és rövid bemelegítő beszélgetés után a képekhez kapcsolódóan először 
önállóan fejtik ki gondolataikat az adott témáról, majd rövid beszélgetést 

folytatnak a szaktanárral. 

 

2. Szóbeli meghallgatás matematikából 

Szóbeli meghallgatás helye: 

 Keszthelyi Vajda János Gimnázium (Keszthely, Fő tér 9.) 

Szóbeli meghallgatás ideje: 

  2023. február 28- március 3. 1400
 

A szóbeli beszélgetés időtartama kb. 10 perc, kiindulópontja egy szöveg. A 

felvételi e részére külön készülni nem kell, mivel konkrét matematikai 

ismereteket nem kérünk számon. Az elbeszélgetés során az értő szöveg-

olvasáson, az önálló véleményformáláson, a problémamegoldó és kom-

munikációs készségen van a hangsúly. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 
tanuló mennyire motivált, mik a kedvelt szabadidős tevékenységei, mi az 

érdeklődési köre, hogyan viszonyul általában az iskolai munkához, kö-

zösséghez. 

 

3. Szóbeli meghallgatás biológiából 

Szóbeli meghallgatás helye: 

 Keszthelyi Vajda János Gimnázium (Keszthely, Fő tér 9.) 

Szóbeli meghallgatás ideje: 

  2023. február 28- március 3. 1400 

 

A biológia szóbeli vizsga célja a tanuló szaktárgyi tudásának felmérése az 

alábbi témakörökből: 

- Tájak és életközösségek: a földi élővilág általános jellemzése; a forró-, 

mérsékelt-, hideg övezet élővilága; a hegyvidékek élővilága; a tengerek és 
tengerpartok élővilága. 

- Az élőlények rendszerezése: a vírusok, a sejtmagnélküliek és a sejtmagvas 

egysejtűek, a gombák, a növények, az állatok. 

- Az ember önfenntartó szervrendszerei és működésük, az emberi test 

szerveződése, az emberi bőr, a mozgás, a táplálkozás, a légzés, a keringés, 

a kiválasztás szervrendszere. 
 



 

Formája: 

A vizsgázó egy tételt húz, ennek kidolgozására minimum 10 perc felkészülési 

időt kap. A felelet időtartama 10 perc. 
 

Minden tétel két feladatból áll. 

1. feladat: Ábraelemzés – részek felépítése, felépítés – működés kapcsolata; 

táplálkozási kapcsolatok felismerése. 

2. feladat: A felsorolt témakörök fogalmainak, összefüggéseinek értel-

mezése, szakszerű használata (rövid kérdések alapján, különös tekintettel 
az egészség- és környezetvédelemre). 

 

4. Szóbeli meghallgatás a hat évfolyamos képzésen 

Szóbeli meghallgatás helye: 

 Keszthelyi Vajda János Gimnázium (Keszthely, Fő tér 9.) 

Szóbeli meghallgatás ideje: 
    2023. február 28- március 3. 1400 
 

A szóbeli beszélgetés időtartama kb. 10 perc, kiindulópontja egy vagy több 

kép, illetve egy szöveg. A beszélgetést legalább negyedórás felkészülési idő 

előzi meg. 

A felvételi e részére külön készülni nem kell, és nem is lehet, ugyanis nem 

lexikális ismereteket kérünk számon. Az értékelésben különös figyelmet 

fordítunk az értő szövegolvasásra, az önálló véleményformálásra, a 

problémamegoldó képességre és a kommunikációs készségekre. 
 

 

Rangsorolás elvei a felvételi eljárás során 

I. Rangsor a pontszámok alapján: 

Emelt szintű matematika-informatika fél osztály (01) 

1. Összes pontszám 

2. A matematika írásbeli pontszáma 

3. A matematika szóbeli meghallgatás pontszáma 

4. Hozott pontok 

Emelt szintű biológia fél osztály (02) 

1. Összes pontszám 

2. A biológia szóbeli vizsga pontszáma 
3. Az írásbeli vizsga után kialakult összes pontszám (a hozott pontok és 

az írásbeli vizsga pontszáma összesen) 



Emelt szintű nyelvi fél osztály – angol nyelv (03) / német nyelv (04) 

1. Összes pontszám 

2. A nyelvi (angol / német) szóbeli vizsga pontszáma 
3. Az írásbeli vizsga után kialakult összes pontszám (a hozott pontok és 

az írásbeli vizsga pontszáma összesen) 

Hat évfolyamos képzés (05) 

1. Összes pontszám 

2. A szóbeli vizsga pontszáma 

3. Az írásbeli összes pontszáma (központi matematika és magyar 

feladatlap pontszámának összege) 

4. Hozott pontok 

 

II. Pontazonosság esetén: 

Amennyiben a felvételi eljárás során kialakult pontszámok, illetve a hozott 

és szerzett pontszámok alapján felállított rangsorolás után pontazonosság áll 
fenn, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdése alapján 

előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a 

jelentkező, akinek a lakóhelye (ennek hiányában a tartózkodási helye) 

Keszthelyen van. 


