TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRÓL
a 8. osztályos tanulók számára

A tanulók jelentkezés a központi írásbeli vizsgára közvetlenül a vizsgát
szervező intézménybe:
2018. 12.07.
Felvételink időpontja: 2019.01.19. 10 óra
Pótfelvételi: 2019.01.24. 14 óra

(orvosi igazolás bemutatása szükséges)

A központi, egységes írásbeli felvételi vizsgák jellemzői:






a Nemzeti alaptanterv alapján készülnek,
egyik tankönyvcsalád ismeretanyagát sem preferálják,
legnagyobb részt az adott évfolyamot megelőző évfolyamok követelményeire épülnek,
céljuk az eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek, -képességek,
kompetenciák felmérése,
az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok változatlanul alkalmasak a
gyakorlásra.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok)

1.

A 9. évfolyamra történő felvételi eljárás részei:
 Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele (7. év végi és 8. félévi
érdemjegyek)


Általános iskolai eredmények: 50%

Hozott pontok a 7. év végi jegyek alapján
magyar nyelv és irodalom (átlagolva)

5 pont

történelem

5 pont

matematika

5 pont

fizika

5 pont

idegen nyelv

5 pont

Hozott pontok a 8. félévi jegyek alapján
magyar nyelv és irodalom (átlagolva)

5 pont

történelem

5 pont

matematika

5 pont

fizika

5 pont

idegen nyelv

5 pont

Hiányzó tantárgy esetén az informatika tantárgy osztályzatát számítjuk be.

 Írásbeli vizsgarész
matematika, magyar (szövegértés, logikai feladatok)


45-45 perc

Írásbeli felvételi eredmények: 50%

Írásbeli vizsgán szerezhető felvételi pontok (a dolgozati pontokat megfelezzük)
matematika

25 pont

magyar

25 pont

Minden írásbeli feladatot a központi javítási útmutató alapján értékeljük. Az eredményt a
pontok összege adja.
A vizsga eredményét az iskola bejárati ajtaján és az iskola honlapján is nyilvánosságra
hozzuk.

o Szóbeli vizsga: nincs
Hozott pontok:
Felvételi ponttok:
Összesen:

50 pont
50 pont
100 pont

Az SNI-s tanulóknak az írásbeli alól felmentést adni nem tudunk, kérelmére a következő
kedvezményeket biztosítjuk:
 magyar:
a felügyelőtanár segít a felolvasásban, a rendelkezésre álló 45 percet igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk
 matematika: a saját számológép használatát engedélyezzük, a rendelkezésre álló
45 percet - igény esetén - 15 perccel meghosszabbítjuk
Az igénybevett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük.

A kijavított dolgozatokat az értékelő lapok átvételekor (2019. január 25.
péntek) lehet megtekinteni.
A javítással kapcsolatos észrevételeket a következő munkanap (hétfő) 1600 óráig lehet
benyújtani.
A vizsgázó kérésére és költségére másolat készíthető, melyet az igazgató aláírásával, és az
iskola pecsétjével kell átadni a tanulónak.
Az iskolánk kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap

másolatának csatolását a jelentkezési laphoz (2019. febr. 18.)

