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2. Egyéb vizsgák 

 

Felvételi vizsga 

 

Iskolá nk nyolcé vfolyámos ké pzé séiré ko zponti í rá sbéli vizsgá t kéll ténni mágyár nyélvbo l 

é s mátémátiká bo l, szo béli vizsgá nincs. A félvé télizo k rángsorá t á 3. osztá lyos é v vé gi, á 4. 

osztá lyos fé lé vi jégyék (50%), é s áz í rá sbéli érédmé nyék (50%) álápjá n álákí tjuk ki.  

A né gyé vfolyámos ké pzé sékré ko zponti í rá sbéli vizsgá t kéll ténni mágyár nyélvbo l é s 

mátémátiká bo l, válámint szo béli vizsgá t á vá lásztott tágozátoknák mégfélélo  

tántá rgyákbo l. A félvé télizo k rángsorá t á 7. osztá lyos é v vé gi, á 8. osztá lyos fé lé vi jégyék 

(25%), áz í rá sbéli érédmé nyék (50%) é s á szo béli vizsgá (25%) álápjá n álákí tjuk ki. 

Minden tagozatra szóbeli felvételi vizsgát kell tenni!  

 

Szóbeli vizsgák követelményei: 

 

Magyar-történelem-művészetek képzés: 

Há rom, szábádon vá lásztott szé pirodálmi mu  szo véghu  félidé zé sé (mémoritér) é s 

é rtélmézé sé 5-7 pércbén áz álá bbiák ko zu l: 

Ady Endré, Jo zséf Attilá, Kosztolá nyi Dézso  égy-égy ko ltémé nyé; Arány Já nos égy bálládá já, 

Csokonái Vité z Mihá ly: A Rémé nyhéz; Jánus Pánnonius: Pánno niá dicsé rété; Ko lcséy 

Férénc: Hymnus, Huszt; Péto fi Sá ndor: Az Alfo ld, Némzéti dál; Rádno ti Miklo s: Ném 

tudhátom; Vo ro smárty Mihá ly: Szo zát; Wéo rés Sá ndor égy vérsé; kortá rs mágyár szérzo  

égyko ltémé nyé. 

 

 



Matematika-fizika-informatika képzés: 

A vizsgá zo k égy 15 té télbo l á llo  té télsorbo l fognák égy té télt hu zni. Mindén té tél áz álá bbi 

ké rdé sékbo l kéru l o sszéá llí tá srá. Egy té tél 5-6 ké rdé st tártálmáz végyésén, ku lo nbo zo  

té má kbo l. 

 

Az ányág né há ny tulájdonsá gá 

1. Há égy félélo tlén émbér bédobná  á to bá á féléslégés vágy mégromlott végyszéré t, ákkor 

áz csák á bédobá s hélyé n mé rgézné  áz é lo lé nyékét? Indokold á llí tá sodát! 

2. A ková cs áz izzo  vásdárábot ví zbé tészi. Milyén vá ltozá sok jo hétnék lé tré á vás é s á ví z 

térmikus ko lcso nhátá sá ko zbén? 

3. Mié rt vészé lyés á téngérbé o mlo tt oláj á mádárákrá? 

4. Hogyán vá ltozik á mé ro szá m, há nágyobb mé rté kégysé ggél ádjuk még ugyánázt á 

ménnyisé gét? 

A tésték mozgá sá 

5. A kisvonát ko rpá lyá n égyénlétésén hálád (téhá t sébéssé gé nék nágysá gá ném vá ltozik). 

Vá ltozik-é á vonát mozgá sá llápotá? Mié rt? 

6. Az égyik futo  11, á má sik 12 má sodpérc álátt futott vé gig á 100 m-és pá lyá n. Mélyiknék 

volt nágyobb á sébéssé gé? 

7. Léhét-é nyugálombán á Fo ldho z ké pést á mu ko do  mozgo lé pcso n lévo  utás, há á 

mozgo lé pcso ho z ké pést á ll, illétvé mozog? Indokold vá lászodát! 

8. Ké t égyénlétésén mozgo  tést ko zu l á má sodik hosszább ido  álátt hosszább utát tész még. 

Léhét-é á ké t tést sébéssé gé égyénlo ? Indokold vá lászod! 

9. Mékkorá á szábádon éso  tést má sodpércénké nti sébéssé gvá ltozá sá? 

10. A llápí tsd még á gráfikon álápjá n, hogy: 

á) Mélyik téstnék nágyobb á sébéssé gé? 

b) Ménnyi utát tésznék még há rom 

má sodpérc álátt? 

c) Ménnyi utát tésznék még á hármádik 

má sodpércbén? 

 

d) Hásonlí tsd o sszé á hármádik má sodpércbén mégtétt utákát áz élso  má sodpércbén 

mégtétt utákkál! 

é) Mékkorá utát tésznék még ézék á tésték á 100. má sodpércbén? 



11. Léhét-é égy vá ltozo  mozgá st vé gzo  tést pillánátnyi sébéssé gé nullá? 

12. Egy golyo  á llo  hélyzétbo l indulvá 1,5 má sodpércig ésik szábádon. Mékkorá sébéssé gré 

gyorsul?  

13. Mihéz viszonyí tvá igáz á hájo  kormá nyosá nák áz á kijélénté sé: „Ko zélédik á kiko to ”? 

14. Mibo l véhétéd é szré, hogy égy tést mozgá sá ném égyénlétés? 

Dinámiká 

15. Mié rt kéll kápászkodni á mozgo  já rmu vékbén á llo  utásoknák? 

16. Az égyik tést to mégé 2 kg, á má siké  4 kg. Mit tudsz árro l á ké t éro hátá sro l, áméllyél á 

ké t tést sébéssé gé t ugyánánnyi ido  álátt ugyánánnyivál léhét mégvá ltoztátni? 

17. Vá ltozott-é á „holdjá ro  áuto ” to mégé illétvé su lyá ázá ltál, hogy félvitté k á Holdrá? (2 

ké rdé s!) 

18. Mié rt „ru g” há trá á puská élsu té skor? 

19. Milyén éro hátá sok é rik áz ásztálodon nyugvo  tolltárto t? Mi féjti ki ézékét áz 

éro hátá sokát? Mit tudsz áz o két jéllémzo  éro kro l? 

20. Léhét-é ku lo nbo zo  ányágu  téstéknék égyénlo  á to mégé? 

21. Egy golyo  to mégé 1 kg. Ké t fiu  ko zu l áz égyik 1,5 má sodpérc, á má sik 2 má sodpérc álátt 

gyorsí tottá fél ézt á golyo t nyugálmi hélyzété bo l 5 m/s sébéssé gu ré. Mélyik fiu  volt áz 

éro sébb? 

22. Léhét-é ugyánánnák á téstnék ku lo nbo zo  ko ru lmé nyék ko zo tt ku lo nbo zo  á to mégé, 

illétvé á su lyá? 

Enérgiá 

23. Egy émbér kiskocsit hu z. Vé géz-é munká t? Mié rt? 

24. Léhét-é ké t ku lo nbo zo  sébéssé gu  téstnék égyénlo  á mozgá si énérgiá já? 

25. Egy héngérkéré kén há romszor nágyobb á kéré k sugárá, mint á héngéré . Mit tudsz á 

téhér su lyá t kiégyénsu lyozo  éro ro l? 

26. Az é pí to ányágot dáruvál émélik á mágásbá. Kéréss olyán énérgiává ltozá sokát, ámélyék 

ébbén á folyámátbán ném hásznos énérgiává ltozá sok! 

27. Milyén énérgiá i léhétnék égy gumilábdá nák? 

28. Milyén égyszéru  gé pnék tékinthéto : á féjszé, á gyálu, á szo lo pré s é s á szég? 

29. Forro  téá bá hidég fé mkánálát tészu nk. E rtélmézd é s jéllémézd á ké t tést bélso énérgiá-

vá ltozá sá t! 

30. Mit jélléméz á hátá sfok? 



31. Mit jélént áz, hogy á cukor fájho jé 1,2 
Ckg

kJ


? 

32. Az é pí to ányágot dáruvál émélik á mágásbá. Kéréss olyán énérgiává ltozá sokát, ámélyék 

ébbén á folyámátbán ném hásznos énérgiává ltozá sok! 

Nyomá s 

33. Mié rt léhét ugyánázt á hu st é lés ké ssél ko nnyébbén élvá gni, mint é létlénnél? 

34. Hogyán mu ko dik á pipéttá félszí vá skor é s á folyádé k ádágolá sá ko zbén? 

35. Hogyán vé dékéznék á térmo táláj kiszá rádá sá éllén? 

36. Egyénlo  té rfogátu  vás é s álumí nium tést ví zbén élméru lt. Hásonlí tsd o sszé á téstré háto  

félhájto éro két! Fu gg-é á félhájto éro  á tést ányágá to l? 

37. Mié rt émélkédik fél á mélég lévégo vél to lto tt ho lé gbállon? 

38. Mié rt é pí tik á folyo k gá tjá t álul sokkál szé lésébbré, mint fo lu l? 

39. A hégy lá bá ná l vágy á hégytéto n nágyobb á lé gnyomá s? Mié rt? 

40. Mié rt féktétnék ká trá nyré tégét á há zák fálá bá? 

41. Egyénlo  to mégu  to mo r vás é s álumí nium téstét bénzinbé mérí tu nk. Mélyikré hát 

nágyobb félhájto éro ? Indokold! 

42. Hogyán vá ltozik á folyo ro l á so s vizu  téngérré u szo  hájo  méru lé sé? Mié rt? 

43. Egy fá- é s égy váshordo  szí nu ltig ván to ltvé ví zzél. Elsu llyédnék-é, há ví zbé hélyézzu k 

o két? 

"Ho jélénsé gék" 

44. Mié rt cé lszéru  ré tégésén o lto zko dni té lén? 

45. A széké r é s á vásu ti kocsi kérékéiré áz ábroncsokát félforro sí tvá hu zzá k rá . Mié rt 

cé lszéru  éz áz éljá rá s? 

46. A forro  ká vé  hámárább kihu l, há fu jod. Mié rt? 

47. Mié rt cé lszéru  nyá ron vilá gosább szí nu  ruhá kbán já rni? 

48. Mi to rté nik, há ví zzél télt é s lézá rt u végét á hu to székré ny fágyászto  ré szé ré tésszu k? 

49. Mié rt ván véntillá toron kí vu l fu to szá l is á hájszá rí to bán? 

50. MIE RT KELL KIENGEDNI A SZABADBAN LEVŐ  VI ZVEZETE KCSŐ VEKBŐ L A VIZET FAGYA SVESZE LY ESETE N? 

51. MIE RT FA ZŐL, HA KILE PSZ A STRANDŐN A VI ZBŐ L? 

52. NYA RŐN SZI VESEN VISELNEK FEHE R RUHA T AZ EMBEREK. MI ENNEK AZ ŐKA? 

Eléktromos álápjélénsé gék 

53. Ké szí tsd él ánnák áz á rámko rnék á kápcsolá si rájzá t, ámélybén zsébtélép, 



éléktromotor, izzo lá mpá é s vézété k ván! A motor é s áz izzo  pá rhuzámos kápcsolá sbán 

légyén áz á rámko rbén, é s á méllé ká gákát ku lo n-ku lo n kápcsolo vál léhéssén zá rni é s 

nyitni! 

54. Mié rt ném márád éléktromos á llápotbán á kézu nkbén tártott mégdo rzso lt fé mru d? 

55. Pozití v éléktromos á llápotu  éléktroszko pot fé mru ddál é rintéttu nk még. Mit jéléz áz 

éléktroszko p? Mélyik téstro l hová vá ndorolnák á t áz éléktronok? 

Elléná llá s. Az égyéná rám hátá sái 

56. A zsébtélépré kápcsolt zsébizzo n é s á há lo záti á rámforrá srá kápcsolt izzo lá mpá n 

égyénlo  éro ssé gu  á rám hálád á t. Mit tudunk á ké t izzo lá mpá élléná llá sá ro l? 

57. Há rom izzo  pá rhuzámosán ván kápcsolvá. Az égyikét kikápcsoljuk. Vá ltozik-é á 

fo á gbán folyo  á rám éro ssé gé? Vá ltozik-é á békápcsolvá márádt izzo k fé nyéssé gé? 

58. Ké t á rámko rbé égyénlo  fészu ltsé gu  á rámforrá srá ku lo nbo zo  élléná llá su  fogyászto t 

kápcsoltunk. A má sodik á rámko rbén á fogyászto  élléná llá sá félé áz élso ho z ké pést. Mi 

énnék á ko vétkézmé nyé? 

59. Egy huzáldárábot félé bé vá gtunk é s o sszésodortunk. Hogyán vá ltozott még áz 

élléná llá sá? 

60. Ké t éléktromotor ko zu l áz égyik há romszor ákkorá munká t vé gzétt, mint á má sik. 

Milyén félté téllél igáz, hogy á ké t motor téljésí tmé nyé égyénlo ? 

61. Há rom izzo  pá rhuzámosán ván kápcsolvá. Az égyikét kikápcsoljuk. Vá ltozik-é á 

fo á gbán folyo  á rám éro ssé gé? Vá ltozik-é á békápcsolvá márádt izzo k fé nyéssé gé? 

62. Igáz-é, hogy pá rhuzámosán kápcsolt fogyászto k szá má t no vélvé áz á ráméro ssé g no ? 

Mié rt? 

Indukcio  

63. Egy má gnésrudát ugyánábbo l á tékércsbo l hu zunk ki élo szo r há rom, má sodszor égy 

má sodpérc álátt. Mélyik ésétbén nágyobb áz induká lt á rám éro ssé gé? Mié rt? 

64. Né há ny orszá gbán á vá ltákozo  á rám 60 pério dusu . Mit jélént éz? 

65. Mié rt ném mélégszik fél á vásálo zsino r is vásálá s ko zbén ánnák élléné ré, hogy rájtá 

ugyánákkorá éro ssé gu  á rám folyik, mint á vásálo  élléná llá shuzálá n? 

66. A légégyszéru bb tá vvézété kréndszérbén há ny á rámko r ván? 

67. Ugyánázzál áz éléktromá gnéssél ké t ésétbén hoznák lé tré éléktromá gnésés indukcio t. 

Elo szo r égy 100, májd égy 600 ménétés tékércs bélséjé bén mozgátjá k ugyánolyán 



sébéssé ggél. Mélyik ésétbén nágyobb áz induká lt éléktromos mézo  fészu ltsé gé? Mié rt? 

Biológia-kémia képzés: 

Biolo giá bo l é s ké miá bo l égy-égy 7. osztá lyos é s égy-égy 8. osztá lyos kihu zott té tél 

kiféjté sé. 

Biológia tételek: 

7. osztá ly 

Mélyék á hálák ko zo s jéllémzo i? 

Mélyék á ké té ltu ék ko zo s jéllémzo i? 

Mélyék á hu llo k ko zo s jéllémzo i? 

Mélyék á mádárák ko zo s jéllémzo i? 

Mélyék áz émlo so k ko zo s jéllémzo i? 

Hásonlí tsd o sszé á rovárok é s á po kszábá su ák szérvézéti sájá tossá gáit! 

Mélyék á nyitvátérmo k ko zo s jéllémzo i? 

Hásonlí tsd o sszé áz égysziku ék é s á ké tsziku ék csoportjá t? 

Milyén o sszéfu ggé s ván á jégésmédvé szérvézéti félé pí té sé é s á térmé szétés é lo hélyé 

ko zo tt? 

Hogyán álkálmázkodott á fo ká é s á pingvin szérvézété á ví zi é létmo dhoz? 

Milyén o sszéfu ggé s ván á ko rnyézéti té nyézo k é s á to lgyésék é s á bu kko so k élo fordulá sá 

ko zo tt? 

Hogyán álkálmázkodták á sivátági é lo lé nyék á sivátági ko rnyézéthéz? 

8. osztá ly 

Szé nhidrá tok émé szté sé—hol to rté nik, mély énzimék á ltál? 

Féhé rjé k émé szté sé-- hol to rté nik, mély énzimék á ltál? 

Zsí rok émé szté sé-- hol to rté nik, mély énzimék á ltál? 

Hogyán já tszik szérépét á bo r á ho há ztártá sbán? 

A tu do  félé pí té sé. 

Lé gzo  mozgá sok. (A bélé gzé s –kilé gzé s sorá n féllé po  nyomá s é s té rfogátvá ltozá sokrá té rj 

ki.) 

A vé r álkoto éléméi. 

A szí v félé pí té sé. 

Az érék tí pusáinák o sszéhásonlí tá sá. 

Az izomszo véték jéllémzo i. 

A csontszo vét jéllémzé sé. 



A csont hosszmétszété, ré széi, féládátá. Csonto sszéko ttété sék fájtá i- pé ldá kkál. 

 

Kémia tételek: 

Té télék á 7. osztá lyos ányágbo l 

Anyágok tulájdonsá gái é s vá ltozá sái (fizikái tulájdonsá gok, ké miái tulájdonsá gok, 

hálmázá llápotok jéllémzo i, hálmázá llápot-vá ltozá sokát kí sé ro  énérgiává ltozá sok) 

Őldátok é s kévéré kék (oldát é s kévéré k fogálmá, oldo dá s énérgiává ltozá sái 

Őldátok to mé nysé gé, oldé konysá g, oldátok é s kévéré kék szé tvá lásztá sá pé ldá kkál 

Elém é s átom (élém é s átom fogálmá, átom szérkézété, élémi ré szécské k, réndszá m, 

végyjéljélénté séi) 

Pério dusos réndszér (csoport, pério dus, fo csoportok élnévézé sé, pério dusos réndszér é s 

átomszérkézét kápcsolátá pé ldá kon kérésztu l) 

Fé mék (hélyu k á pério dusos réndszérbén, fizikái tulájdonsá gáik, fé més ko té s fogálmá, 

fé mrá cs) 

Elémmolékulá k (oxigé nmolékulá, nitrogé nmolékulá, hidrogé nmolékulá, klo rmolékulá, 

o sszégké plété é s szérkézéti ké plét; ké plét jélénté séi) 

Végyu létmolékulá k (ví zmolékulá, szé n-dioxid molékulá, hidrogé n-klorid molékulá, 

ámmo niámolékulá o sszégké plété é s szérkézéti ké plété) 

Ionok é s ionvégyu léték (égyszéru  ionok kiálákulá sá pé ldá kkál, ionko té s, ionvégyu léték 

jélo lé sé é s jélénté sé) 

Ké miái réákcio k csoportosí tá sá é s to rvé nyszéru sé géi (énérgiává ltozá s, ré szécskészá m 

vá ltozá s, ré szécskéá tménét, to mégmégmárádá s) 

Rédoxiréákcio k (oxidá cio , rédukcio , oxidá lo szér, réduká lo szér pé ldá kon kérésztu l) 

Sáv-bá zis réákcio k (sáv, bá zis, ko zo mbo sí té s, ké mhátá s, indiká torok, pH) 

Té télék á 8. osztá lyos ányágbo l 

Hidrogé n (hélyé á pério dusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, 

ké miái tulájdonsá gok, élo á llí tá s, élo fordulá s, félhászná lá s) 

A klo r (hélyé á pério dusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, ké miái 

tulájdonsá gok, élo á llí tá s, élo fordulá s, félhászná lá s) 

A jo d (hélyé á pério dusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, ké miái 

tulájdonsá gok, élo á llí tá s, élo fordulá s, félhászná lá s) 

A hidrogé n-klorid (molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, ké miái tulájdonsá gok, 

élo á llí tá s, élo fordulá s, félhászná lá s) 



Az oxigé n (hélyé á pério dusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, 

ké miái tulájdonsá gok, élo á llí tá s, élo fordulá s, félhászná lá s, é léttáni hátá s, biolo giái 

jélénto sé gé) 

A ví z (molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, ké miái tulájdonsá gok, élo á llí tá s, 

élo fordulá s, félhászná lá s) 

A ké n (hélyé á pério dusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, ké miái 

tulájdonsá gok, élo á llí tá s, élo fordulá s, félhászná lá s) 

A ké nsáv (molékulászérkézét, fizikái tulájdonsá gok, ké miái tulájdonsá gok, élo á llí tá s, 

élo fordulá s, félhászná lá s)  

 

Emelt szintű angol képzés: 

A félvé téli bizottsá g á tánulo k nyélvi, kommuniká cio s ké szsé géi méllétt légfontosább 

szémé lyisé gjégyéikét, é rzélmi vilá gukát, visélkédé skultu rá jukát vizsgá ljá.  

A nyélvi ké szsé gék ko zu l á szo béli vizsgá n á hállott é s olvásott szo végé rté s, illétvé á 

kommuniká cio s ké szsé g mé ré sé ré ván léhéto sé gu nk. A szo béli vizsgá ángol nyélvén folyik. 

 

A szo béli vizsgá féládátái:  

1. tá rsálgá s áz álá bb mégádott té má k álápjá n 

2. ro vid olvásott szo vég é rtélmézé sé, tártálmá nák élmondá sá 

3. ké p álápu  o ná llo  té mákiféjté s 

 

Tá rsálgá si té má k: 

- bémutátkozás 

- csálád 

- otthon 

- iskola 

- napirend 

- bárátok 

- szábádidős tévékénységék 

- utázás 

- időjárás, évszákok 

- öltözködés 

- házi kédvéncék (kisállátok) 


