INFORMÁCIÓK A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

Iskolánk 2015. február 23. és február 26. között szóbeli meghallgatást tart, melynek pontos
beosztásáról honlapunkon vagy az iskola titkárságán, telefonon tájékozódhatnak 2015. január
18-a után.
Szóbeli meghallgatásra az általános iskolai eredmény (hozott pontszám) és az írásbeli
vizsgán nyújtott teljesítmény alapján hívjuk be a felvételi követelményeknek megfelelő
jelentkezőket.
A szóbeli meghallgatás háromtagú bizottság előtt történik, két részből áll (matematika és
magyar irodalom), és legfeljebb 15 percet vesz igénybe. A szóbeli felvételin szövegértést és
gondolkodáskészséget ellenőrzünk, beszélgetünk a diákokkal. Nem kifejezetten
„vizsgáztatás” folyik. Az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódóan a gyerekek általános
tájékozottságára, műveltségére, ötletességére vagyunk kíváncsiak. A tanulók személyiségéről,
érdeklődési köréről igyekszünk képet kapni, ezért versenyeredményeket, okleveleket is
hozhatnak magukkal.
Kérjük a jelentkezőket, hogy hozzák magukkal diákigazolványukat, ellenőrzőjüket
(elektronikus napló esetén a félévi tájékoztatót), valamint a matematika és magyar
füzetüket.
SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK

Szóbeli témakörök magyar nyelv és irodalom tantárgyból
A felvételi meghallgatáson értékeljük az értő szövegolvasást, a megfelelő szóbeli
kommunikációs készséget. A tanulók az általuk húzott témakörhöz szövegrészletet kapnak,
mely segítséget nyújt a hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolásában.
1. A mese jellemzői
2. A monda jellemzői
3. Az elbeszélő költemény műfaji jellemzői (Petőfi Sándor János vitéz című műve
alapján)
4. Költői szóképek, alakzatok jellemzőinek szövegelemzésen alapuló bemutatása (Petőfi
Sándor János vitéz című műve alapján.)
5. Mesei elemek a János vitézben
6. Az életkép költői eszközeinek bemutatása (Arany János: Családi kör)
7. A tájleíró költemény költői eszközeinek bemutatása (Petőfi Sándor: Az alföld)
8. Az elbeszélő művek cselekményének szakaszai (Arany János Toldi című műve
alapján)
9. A szereplők jellemzésének módjai az elbeszélő művekben (Toldi Miklós jellemének
változása)
10. A regény műfaji jellemzői (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk)

Szóbeli témakörök matematika tantárgyból
Önállóan is előforduló elméleti tudnivalók, témakörök

-

Osztó, többszörös
Oszthatósági szabályok
Prímszám, összetett szám fogalma
LNKO, LKKT (legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös)
Számok helye a számegyenesen
Abszolút érték, ellentett, reciprok fogalma
A tört értelmezése
Közönséges tört, tizedes tört és vegyes szám alak
Közönséges törtek összehasonlítása
Közönséges- és tizedes törtek összeadása és kivonása
Közönséges törtek szorzása, osztása 0-tól különböző egész számmal
Egész számok és tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel
Tizedes törtek szorzása, osztása természetes számmal (írásban)
Átlagszámítás
Diagramok leolvasása, értelmezése
A derékszögű koordináta-rendszer, pontok koordinátákkal
Síkbeli alakzatok, síkidomok, sokszögek; konvex és konkáv alakzatok
Szög fogalma, szögfajták
A négyzet és tulajdonságai, kerülete, területe
A téglalap és tulajdonságai, kerülete, területe
A kocka és jellemzői, testháló, felszín, térfogat
A téglatest és jellemzői, testháló, felszín, térfogat
Mennyiség, mérőszám és mértékegység, mértékváltás

Ezen felül bármilyen 5. osztályban illetve a 6. osztály első félévében tanult elméleti ismeret
alkalmazása előfordulhat a szóbeli felvételi vizsgán szereplő feladatokban.

A szóbeli vizsgáig még tartunk egy előkészítő foglalkozást az alábbi időpontban:
2015. február 18. 14:30-15:30 (magyar irodalom); 15:30-16:30 (matematika)

