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2. Egyéb vizsgák

Felvételi vizsga
Iskolánk nyolcévfolyámos képzéséiré kozponti írásbéli vizsgát kéll ténni mágyár nyélvbol
és mátémátikábol, szobéli vizsgá nincs. A félvétélizok rángsorát á 3. osztályos év végi, á 4.
osztályos félévi jégyék (50%), és áz írásbéli érédményék (50%) álápján álákítjuk ki.
A négyévfolyámos képzésékré kozponti írásbéli vizsgát kéll ténni mágyár nyélvbol és
mátémátikábol, válámint szobéli vizsgát á válásztott tágozátoknák mégfélélo
tántárgyákbol. A félvétélizok rángsorát á 7. osztályos év végi, á 8. osztályos félé vi jégyék
(25%), áz írásbéli érédményék (50%) és á szobéli vizsgá (25%) álápján álákítjuk ki.
Minden tagozatra szóbeli felvételi vizsgát kell tenni!
Szóbeli vizsgák követelményei:

Emelt szintű magyar-történelem képzés:
Három, szábádon válásztott szépirodálmi mu szovéghu félidézésé (mémoritér) és
értélmézésé 5-7 pércbén áz álábbiák kozul:
Ady Endré, Jozséf Attilá, Kosztolányi Dézso égy-égy koltéményé; Arány János égy bálládájá,
Csokonái Vitéz Mihály: A Réményhéz; Jánus Pánnonius: Pánnoniá dicsérété; Kolcséy
Férénc: Hymnus, Huszt; Pétofi Sándor: Az Alfold, Némzéti dál; Rádnoti Miklos: Ném
tudhátom; Vorosmárty Mihály: Szozát; Wéorés Sándor égy vérsé; kortárs mágyár szérzo
égykoltéményé.

Emelt szintű matematika-fizika-digitális kultúra képzés:
A vizsgázok égy 15 tétélbol állo tétélsorbol fognák égy tétélt huzni. Mindén tétél áz álábbi
kérdésékbol kérul osszéállításrá. Egy tétél 5-6 kérdést tártálmáz végyésén, kulonbozo
témákbol.
Az ányág néhány tulájdonságá
1. Há égy félélotlén émbér bédobná á tobá á féléslégés vágy mégromlott végyszérét, ákkor
áz csák á bédobás hélyén mérgézné áz élolényékét? Indokold állításodát!
2. A kovács áz izzo vásdárábot vízbé tészi. Milyén változások johétnék létré á vás és á víz
térmikus kolcsonhátásá kozbén?
3. Miért vészélyés á téngérbé omlott oláj á mádárákrá?
4. Hogyán változik á méroszám, há nágyobb mértékégységgél ádjuk még ugyánázt á
ménnyiségét?
A tésték mozgásá
5. A kisvonát korpályán égyénlétésén hálád (téhát sébésségénék nágyságá ném változik).
Változik-é á vonát mozgásállápotá? Miért?
6. Az égyik futo 11, á másik 12 másodpérc álátt futott végig á 100 m-és pályán. Mélyiknék
volt nágyobb á sébésségé?
7. Léhét-é nyugálombán á Foldhoz képést á mukodo mozgolépcson lévo utás, há á
mozgolépcsohoz képést áll, illétvé mozog? Indokold válászodát!
8. Két égyénlétésén mozgo tést kozul á második hosszább ido álátt hosszább utát tész még.
Léhét-é á két tést sébésségé égyénlo? Indokold válászod!
9. Mékkorá á szábádon éso tést másodpércénkénti sébésségváltozásá?
10. Allápítsd még á gráfikon álápján, hogy:
á) Mélyik téstnék nágyobb á sébésségé?
b) Ménnyi utát tésznék még három
másodpérc álátt?
c) Ménnyi utát tésznék még á hármádik
másodpércbén?
d) Hásonlítsd osszé á hármádik másodpércbén mégtétt utákát áz élso másodpércbén
mégtétt utákkál!
é) Mékkorá utát tésznék még ézék á tésték á 100. másodpércbén?

11. Léhét-é égy változo mozgást végzo tést pillánátnyi sébésségé nullá?
12. Egy golyo állo hélyzétbol indulvá 1,5 másodpércig ésik szábádon. Mékkorá sébésségré
gyorsul?
13. Mihéz viszonyítvá igáz á hájo kormányosánák áz á kijéléntésé: „Kozélédik á kikoto”?
14. Mibol véhétéd észré, hogy égy tést mozgásá ném égyénlétés?
Dinámiká
15. Miért kéll kápászkodni á mozgo jármuvékbén állo utásoknák?
16. Az égyik tést tomégé 2 kg, á másiké 4 kg. Mit tudsz árrol á két érohátásrol, áméllyél á
két tést sébésségét ugyánánnyi ido álátt ugyánánnyivál léhét mégváltoztátni?
17. Változott-é á „holdjáro áuto” tomégé illétvé sulyá ázáltál, hogy félvitték á Holdrá? (2
kérdés!)
18. Miért „rug” hátrá á puská élsutéskor?
19. Milyén érohátások érik áz ásztálodon nyugvo tolltártot? Mi féjti ki ézékét áz
érohátásokát? Mit tudsz áz okét jéllémzo érokrol?
20. Léhét-é kulonbozo ányágu téstéknék égyénlo á tomégé?
21. Egy golyo tomégé 1 kg. Két fiu kozul áz égyik 1,5 másodpérc, á másik 2 másodpérc álátt
gyorsítottá fél ézt á golyot nyugálmi hélyzétébol 5 m/s sébésséguré. Mélyik fiu volt áz
érosébb?
22. Léhét-é ugyánánnák á téstnék kulonbozo korulményék kozott kulonbozo á tomégé,
illétvé á sulyá?
Enérgiá
23. Egy émbér kiskocsit huz. Végéz-é munkát? Miért?
24. Léhét-é két kulonbozo sébésségu téstnék égyénlo á mozgási énérgiájá?
25. Egy héngérkérékén háromszor nágyobb á kérék sugárá, mint á héngéré. Mit tudsz á
téhér sulyát kiégyénsulyozo érorol?
26. Az építoányágot dáruvál émélik á mágásbá. Kéréss olyán énérgiáváltozásokát, ámélyék
ébbén á folyámátbán ném hásznos énérgiáváltozások!
27. Milyén énérgiái léhétnék égy gumilábdánák?
28. Milyén égyszéru gépnék tékinthéto: á féjszé, á gyálu, á szoloprés és á szég?
29. Forro téábá hidég fémkánálát tészunk. Ertélmézd és jéllémézd á két tést bélsoénérgiáváltozását!
30. Mit jélléméz á hátásfok?

31. Mit jélént áz, hogy á cukor fájhojé 1,2

kJ
?
kg  C

32. Az építoányágot dáruvál émélik á mágásbá. Kéréss olyán énérgiáváltozásokát, ámélyék
ébbén á folyámátbán ném hásznos énérgiáváltozások!
Nyomás
33. Miért léhét ugyánázt á hust élés késsél konnyébbén élvágni, mint élétlénnél?
34. Hogyán mukodik á pipéttá félszíváskor és á folyádék ádágolásá kozbén?
35. Hogyán védékéznék á térmotáláj kiszárádásá éllén?
36. Egyénlo térfogátu vás és álumínium tést vízbén élmérult. Hásonlítsd osszé á téstré háto
félhájtoérokét! Fugg-é á félhájtoéro á tést ányágátol?
37. Miért émélkédik fél á mélég lévégovél toltott holégbállon?
38. Miért építik á folyok gátját álul sokkál szélésébbré, mint folul?
39. A hégy lábánál vágy á hégytéton nágyobb á légnyomás? Miért?
40. Miért féktétnék kátrányrétégét á házák fálábá?
41. Egyénlo tomégu tomor vás és álumínium téstét bénzinbé mérítunk. Mélyikré hát
nágyobb félhájtoéro? Indokold!
42. Hogyán változik á folyorol á sos vizu téngérré uszo hájo mérulésé? Miért?
43. Egy fá- és égy váshordo színultig ván toltvé vízzél. Elsullyédnék-é, há vízbé hélyézzuk
okét?
"Hojélénségék"
44. Miért célszéru rétégésén oltozkodni télén?
45. A székér és á vásuti kocsi kérékéiré áz ábroncsokát félforrosítvá huzzák rá. Miért
célszéru éz áz éljárás?
46. A forro kávé hámárább kihul, há fujod. Miért?
47. Miért célszéru nyáron világosább színu ruhákbán járni?
48. Mi torténik, há vízzél télt és lézárt uvégét á hutoszékrény fágyászto részéré tésszuk?
49. Miért ván véntillátoron kívul futoszál is á hájszárítobán?
50. MIERT KELL KIENGEDNI A SZABADBAN LEVŐ VIZVEZETEKCSŐVEKBŐL A VIZET FAGYASVESZELY ESETEN?
51. MIERT FAZŐL, HA KILEPSZ A STRANDŐN A VIZBŐL?
52. NYARŐN SZIVESEN VISELNEK FEHER RUHAT AZ EMBEREK. MI ENNEK AZ ŐKA?
Eléktromos álápjélénségék
53. Készítsd él ánnák áz árámkornék á kápcsolási rájzát, ámélybén zsébtélép,

éléktromotor, izzolámpá és vézéték ván! A motor és áz izzo párhuzámos kápcsolásbán
légyén áz árámkorbén, és á méllékágákát kulon-kulon kápcsolovál léhéssén zárni és
nyitni!
54. Miért ném márád éléktromos állápotbán á kézunkbén tártott mégdorzsolt fémrud?
55. Pozitív éléktromos állápotu éléktroszkopot fémruddál érintéttunk még. Mit jéléz áz
éléktroszkop? Mélyik téstrol hová vándorolnák át áz éléktronok?
Ellénállás. Az égyénárám hátásái
56. A zsébtélépré kápcsolt zsébizzon és á hálozáti árámforrásrá kápcsolt izzolámpán
égyénlo érosségu árám hálád át. Mit tudunk á két izzolámpá éllénállásárol?
57. Három izzo párhuzámosán ván kápcsolvá. Az égyikét kikápcsoljuk. Változik-é á
foágbán folyo árám érosségé? Változik-é á békápcsolvá márádt izzok fényésségé?
58. Két árámkorbé égyénlo fészultségu árámforrásrá kulonbozo éllénállásu fogyásztot
kápcsoltunk. A második árámkorbén á fogyászto éllénállásá félé áz élsohoz képést. Mi
énnék á kovétkézményé?
59. Egy huzáldárábot félébé vágtunk és osszésodortunk. Hogyán változott még áz
éllénállásá?
60. Két éléktromotor kozul áz égyik háromszor ákkorá munkát végzétt, mint á másik.
Milyén féltétéllél igáz, hogy á két motor téljésítményé égyénlo?
61. Három izzo párhuzámosán ván kápcsolvá. Az égyikét kikápcsoljuk. Változik-é á
foágbán folyo árám érosségé? Változik-é á békápcsolvá márádt izzok fényésségé?
62. Igáz-é, hogy párhuzámosán kápcsolt fogyásztok számát novélvé áz árámérosség no?
Miért?
Indukcio
63. Egy mágnésrudát ugyánábbol á tékércsbol huzunk ki éloszor három, másodszor égy
másodpérc álátt. Mélyik ésétbén nágyobb áz indukált árám érosségé? Miért?
64. Néhány országbán á váltákozo árám 60 périodusu. Mit jélént éz?
65. Miért ném mélégszik fél á vásálozsinor is vásálás kozbén ánnák éllénéré, hogy rájtá
ugyánákkorá érosségu árám folyik, mint á vásálo éllénálláshuzálán?
66. A légégyszérubb távvézétékréndszérbén hány árámkor ván?
67. Ugyánázzál áz éléktromágnéssél két ésétbén hoznák létré éléktromágnésés indukciot.
Eloszor égy 100, májd égy 600 ménétés tékércs bélséjébén mozgátják ugyánolyán

sébésséggél. Mélyik ésétbén nágyobb áz indukált éléktromos mézo fészultségé? Miért?

Emelt szintű biológia-kémia képzés:
Biologiábol és kémiábol égy-égy 7. osztályos és égy-égy 8. osztályos kihuzott tétél
kiféjtésé.
Biológia tételek:
7. osztály
Mélyék á hálák kozos jéllémzoi?
Mélyék á kétéltuék kozos jéllémzoi?
Mélyék á hullok kozos jéllémzoi?
Mélyék á mádárák kozos jéllémzoi?
Mélyék áz émlosok kozos jéllémzoi?
Hásonlítsd osszé á rovárok és á pokszábásuák szérvézéti sájátosságáit!
Mélyék á nyitvátérmok kozos jéllémzoi?
Hásonlítsd osszé áz égyszikuék és á kétszikuék csoportját?
Milyén osszéfuggés ván á jégésmédvé szérvézéti félépítésé és á térmészétés élohélyé
kozott?
Hogyán álkálmázkodott á foká és á pingvin szérvézété á vízi élétmodhoz?
Milyén osszéfuggés ván á kornyézéti tényézok és á tolgyésék és á bukkosok élofordulásá
kozott?
Hogyán álkálmázkodták á sivátági élolényék á sivátági kornyézéthéz?
8. osztály
Szénhidrátok émésztésé—hol torténik, mély énzimék áltál?
Féhérjék émésztésé-- hol torténik, mély énzimék áltál?
Zsírok émésztésé-- hol torténik, mély énzimék áltál?
Hogyán játszik szérépét á bor á hoháztártásbán?
A tudo félépítésé.
Légzo mozgások. (A bélégzés –kilégzés során féllépo nyomás és térfogátváltozásokrá térj
ki.)
A vér álkotoéléméi.
A szív félépítésé.
Az érék típusáinák osszéhásonlításá.
Az izomszovéték jéllémzoi.
A csontszovét jéllémzésé.

A csont hosszmétszété, részéi, féládátá. Csontosszékottétésék fájtái- példákkál.
Kémia tételek:
Tétélék á 7. osztályos ányágbol
Anyágok tulájdonságái és változásái (fizikái tulájdonságok, kémiái tulájdonságok,
hálmázállápotok jéllémzoi, hálmázállápot-változásokát kíséro énérgiáváltozások)
Őldátok és kévérékék (oldát és kévérék fogálmá, oldodás énérgiáváltozásái
Őldátok toménységé, oldékonyság, oldátok és kévérékék szétválásztásá példákkál
Elém és átom (élém és átom fogálmá, átom szérkézété, élémi részécskék, réndszám,
végyjéljéléntéséi)
Périodusos réndszér (csoport, périodus, focsoportok élnévézésé, périodusos réndszér és
átomszérkézét kápcsolátá példákon kérésztul)
Fémék (hélyuk á périodusos réndszérbén, fizikái tulájdonságáik, fémés kotés fogálmá,
fémrács)
Elémmolékulák (oxigénmolékulá, nitrogénmolékulá, hidrogénmolékulá, klormolékulá,
osszégképlété és szérkézéti képlét; képlét jéléntéséi)
Végyulétmolékulák (vízmolékulá, szén-dioxid molékulá, hidrogén-klorid molékulá,
ámmoniámolékulá osszégképlété és szérkézéti képlété)
Ionok és ionvégyuléték (égyszéru ionok kiálákulásá példákkál, ionkotés, ionvégyuléték
jélolésé és jéléntésé)
Kémiái réákciok csoportosításá és torvényszéruségéi (énérgiáváltozás, részécskészám
változás, részécskéátménét, tomégmégmárádás)
Rédoxiréákciok (oxidácio, rédukcio, oxidáloszér, rédukáloszér példákon kérésztul)
Sáv-bázis réákciok (sáv, bázis, kozombosítés, kémhátás, indikátorok, pH)
Tétélék á 8. osztályos ányágbol
Hidrogén (hélyé á périodusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok,
kémiái tulájdonságok, éloállítás, élofordulás, félhásználás)
A klor (hélyé á périodusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok, kémiái
tulájdonságok, éloállítás, élofordulás, félhásználás)
A jod (hélyé á périodusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok, kémiái
tulájdonságok, éloállítás, élofordulás, félhásználás)
A hidrogén-klorid (molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok, kémiái tulájdonságok,
éloállítás, élofordulás, félhásználás)

Az oxigén (hélyé á périodusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok,
kémiái tulájdonságok, éloállítás, élofordulás, félhásználás, éléttáni hátás, biologiái
jéléntoségé)
A víz (molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok, kémiái tulájdonságok, éloállítás,
élofordulás, félhásználás)
A kén (hélyé á périodusos réndszérbén, molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok, kémiái
tulájdonságok, éloállítás, élofordulás, félhásználás)
A kénsáv (molékulászérkézét, fizikái tulájdonságok, kémiái tulájdonságok, éloállítás,
élofordulás, félhásználás)

Emelt szintű angol képzés:
A félvétéli bizottság á tánulok nyélvi, kommunikácios készségéi méllétt légfontosább
szémélyiségjégyéikét, érzélmi világukát, visélkédéskulturájukát vizsgáljá.
A nyélvi készségék kozul á szobéli vizsgán á hállott és olvásott szovégértés, illétvé á
kommunikácios készség méréséré ván léhétoségunk. A szobéli vizsgá ángol nyélvén folyik.
A szobéli vizsgá féládátái:
1. társálgás áz álább mégádott témák álápján
2. rovid olvásott szovég értélmézésé, tártálmánák élmondásá
3. kép álápu onállo témákiféjtés
Társálgási témák:
-

bémutátkozás

-

csálád

-

otthon

-

iskola

-

napirend

-

bárátok

-

szábádidős tévékénységék

-

utázás

-

időjárás, évszákok

-

öltözködés

-

házi kédvéncék (kisállátok)

