Szóbeli felvételi vizsga rendje:
Szóbelin szerezhető pontszám: 50 pont
Nyelvi előkészítő osztály
Magyar nyelv és irodalom:

10 pont

Matematika:

10 pont

Angol nyelv:

25 pont

Egyéb:

5 pont

Sport orientációjú osztály
Magyar nyelv és irodalom:

10 pont

Matematika:

10 pont

Sportegészségügyi alkalmassági
és a fizikai képesség felmérése:

25 pont

Egyéb:

5 pont

Szóbeli felvételi vizsga témakörei:
Magyarnyelv és irodalom:
1. A szöveg hangos olvasása (2 pont)
2. A szöveg tartalmának összegzése (2 pont)
3. A kapcsolódó nyelvtani feladat (szófajfelismerés, mondatelemzés stb.) (2 pont)
4. Szólások, közmondások kiegészítése (2 pont)
5. Irodalmi ismeretek, személyes olvasmányélmények (2 pont)
Matematika:
Számtan, algebra
- Számok számegyenesen való ábrázolása
-

Egyszerű százalékszámítási feladatok.

-

Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése egyszerű esetekben a racionális számkörben.

-

Elsőfokú egyenletek megoldása.

-

Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

Geometria, mérés
- Háromszögek, négyszögek kerületének és területének kiszámítása.
-

Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.

-

Pitagorasz-tétel ismerete (bizonyítás nélkül).

Valószínűség, statisztika
- Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.
-

Egyszerű grafikonok olvasása

Angol nyelv:
Szóbeli témakörök:
1. Daily routine / free time activities
2. My school / favourite subjects
3. My home
4. Reading
5. Sport
6. Clothes and fashion
7. Travelling / holiday
8. Shopping
9. Meals / eating habits
10. Seasons / weather

Témalista a szóbeli felvételi vizsgához, azok számára, akik az angol nyelvi előkészítő
osztályba felvételiznek, de az általános iskolában németül tanultak:
Német nyelv:
Szóbeli témakörök:
1. Tagesablauf, Freizeitgestaltung
2. Meine Schule, meine Lieblingsfächer
3. Mein Haus, meine Wohnung
4. Lesen
5. Sport
6. Mode und Bekleidung
7. Urlaub, Reisen
8. Einkauf
9. Speisen, Essgewohnheiten
10. Jahreszeiten, Wetter

Sportegészségügyi alkalmassági, fizikai és pszicho-motorikus képesség felmérése:
fizikai mérések feladatai:
•

Ülésben előre nyújtás (2 pont)

•

Helyből távolugrás (2 pont)

•

Felülések 30’ (2 pont)

•

Súlypont-emelkedés (2 pont)

•

4x10 m ingafutás (2 pont)

•

30 m síkfutás (2 pont)

•

Kötélmászás lányoknak, függeszkedés fiúknak (2 pont)

•

Szlalom labdavezetés kosárlabdával vagy

•

kézilabdával, futball labdavezetés lábbal (2 pont)

•

Választott sportág bemutatása (6 pont)

•

Versenyeredmények dokumentálása (3 pont)

Értékelés NETFITT táblázat alapján.

