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2023/2024-ES TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK 

 

0001 GIMNÁZIUMI SPORTOSZTÁLY (9-12.ÉVFOLYAM) 

emelt óraszámú angolnyelv-oktatással 

Képzés ideje: 4 év 

Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz 

Felvehető létszám: 50 fő 

 

Ebbe az osztályba olyan tehetséges sportoló diákokat várunk, akik valamilyen sport szakosztály-

ban versenyszerűen sportolnak, kiemelkedő sporteredményeket értek el, szeretnék a tanulást ösz-

szehangolni az edzésekkel, versenyzéssel. Számukra nyújt segítséget az órarendbe beépített reg-

geli edzéssáv, a digitális tananyagbank és mentortanári rendszerünk. 

A köznevelési típusú sportiskolai osztályba csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel a sport-

egészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. 

A felvételi során, a tanulók fizikai képességfelmérésén használt gyakorlatsort a testnevelőtanárok 

választják ki, és állítják össze. 

 

0002 GIMNÁZIUMI OSZTÁLY (9-12.ÉVFOLYAM) 

emelt óraszámú biológia és angolnyelv-oktatással 

Képzés ideje: 4 év 

Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz 

Felvehető létszám: 25 fő 

 

Ebbe az osztályba olyan tehetséges diákokat várunk, akik kiemelten érdeklődnek a biológia iránt, 

akik az érettségi vizsgát követően biológiával és/vagy angol nyelvvel szeretnének továbbtanulni. 

Külföldi nyelvtanulási lehetőség az ERASMUS+ program keretében. A felvételi során a tanulók-

nak angol nyelvi meghallgatáson kell részt venniük. A szóbeli angol meghallgatáson a következő 

témakörökről beszélgetünk a jelentkezővel (család, iskola, közlekedés, vásárlás, sport, egészséges 

életmód, környezetvédelem általános összefüggései, szabadidő, lakhatás), emellett egy másik té-

makörrel kapcsolatos fényképet kap a tanuló, amelyről összefüggően kell tudnia beszélni. 

Az angol nyelvi szóbeli meghallgatás pontozása:  

   Tartalom   10 pont 

   Szókincs   10 pont 

   Nyelvhelyesség 10 pont 

   Beszédkészség    5 pont 

   Kiejtés                5 pont 

 

Összesen:              40 pont 
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0003 ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI OSZTÁLY (9-12.ÉVFOLYAM) 

 

Képzés ideje: 4 év 

Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz 

Felvehető létszám: 25 fő 

 

Ebbe az osztályba olyan tehetséges diákokat várunk, akik még nem döntötték el, hogy milyen 

irányban szeretnének továbbtanulni. Mi hiszünk abban, hogy mindenki tehetséges. A tehetségek 

sokoldalú kibontakoztatásában szeretnénk segítséget nyújtani a hozzánk jelentkezőknek. Diákja-

ink részt vehetnek az iskola különböző tagozatainak programjaiban. Külföldi nyelvtanulási lehe-

tőséget biztosítunk az ERASMUS+ program keretében. 11. és 12. évfolyamokon a tanulók fakul-

tációs órák keretében mélyíthetik el tudásukat. A felvételi során a tanulóknak szóbeli meghallga-

táson kell részt venniük. 

 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY 

 

 A felvételi eredményeket az általános iskolai osztályzatok, a központi írásbeli felvételi 

(magyar nyelv, matematika) valamint a szóbeli meghallgatás alapján állapítjuk meg. A je-

lentkezőknek fizikai képességfelmérésen is részt kell venniük. A fizikai képességfelmérés 

feladatai az iskola honlapján megtekinthetőek. 
 

 A felvételi pontok számítása gimnáziumi sportosztályban 

 
a pontszámítás alapja elérhető maximális pontszám összesen 

hozott pontok 

 magyar nyelv és irodalom átlaga 

 idegen nyelv 

 matematika 

 történelem 

 biológia 

7. év vége: 

maximum 

25 pont 

8. félév: 

maximum 

25 pont 
50 pont 

szerzett pontok (központi írásbeli) 

 magyar nyelv 

 matematika 

magyar 

nyelv 

maximum 

50 pont 

matematika 

maximum 

50 pont 
100 pont 

szerzett pontok (szóbeli elbeszélgetés) maximum 50 pont 50 pont 

 összesen 200 pont 

 

 A felvételi pontok számítása gimnáziumi osztályban 

 
a pontszámítás alapja elérhető maximális pontszám összesen 

hozott pontok 

 magyar nyelv és irodalom átlaga 

 idegen nyelv 

 matematika 

 történelem 

 biológia 

7. év vége: 

maximum 

25 pont 

8. félév: 

maximum 

25 pont 
50 pont 

szerzett pontok (központi írásbeli) 

 magyar nyelv 

 matematika 

magyar 

nyelv 

maximum 

50 pont 

matematika 

maximum 

50 pont 

 

100 pont 

 

 

szerzett pontok (szóbeli) 

 

angol  

nyelvi 

maximum  

40 pont 

magyar nyelvi 

maximum 

10 pont 
50 pont 

 összesen 200 pont 
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 A felvételi pontok számítása általános tantervű gimnáziumi osztályban 

 
a pontszámítás alapja elérhető maximális pontszám összesen 

hozott pontok 

 magyar nyelv és irodalom átlaga 

 idegen nyelv 

 matematika 

 történelem 

 természettudományos tantárgy 

(biológia, kémia, fizika, földrajz) 

7. év vége: 

maximum 

25 pont 

8. félév: 

maximum 

25 pont 
50 pont 

szerzett pontok (központi írásbeli) 

 magyar nyelv 

 matematika 

magyar 

nyelv 

maximum 

50 pont 

matematika 

maximum 

50 pont 
100 pont 

szerzett pontok (szóbeli elbeszélgetés) maximum 50 pont 50 pont 

 összesen 200 pont 

 

 Köznevelési típusú sportiskolai osztályba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegész-

ségügyi alkalmassági (sportorvosi igazolás) és fizikai képességfelmérési vizsgálat követel-

ményeinek. 

 A szóbeli meghallgatásra már csak a központi írásbeli felvételin megfelelő szintet elérő 

tanulókat hívjuk be, ahol a tanulók viselkedéskutúráját, kommunikációs-, kognitív készsé-

gét és motivációját mérjük fel és értékeljük. 

 

 

 

 

 

 

FONTOSABB DÁTUMOK: 

 

Nyílt napok (regisztrációhoz kötött) 

 2022. október 11., kedd     (9 óra) 

 2022. november 10., csütörtök  (9 óra) 

 

A központi írásbeli időpontja:             2023. január 21.  (10 óra) 

A fizikai képességfelmérés időpontja:  2023. február 23.    

A szóbeli meghallgatás időpontja:        2023. március 1-3. 

Angol nyelvi szóbeli meghallgatás időpontja:        2023. március 8-10. 

 

A szóbeli elbeszélgetés, az egészségügyi alkalmassági vizsgálat és a képességfelmérés időpontjá-

ról írásban (e-maliban) értesítjük a tanulókat, és a beosztás megtekinthető lesz a honlapunkon is. 

 

Beiskolázásért felelős: 

 Derdák Mercedes 

derdak.mercedes@cserepkasuli.hu 
 
 
 
 
 
 

 

Pécs, 2022. október 17.     

 

Dr. Szabó Attila  

      igazgató 
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