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A Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium
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A felvételi tájékoztató készült: 2020. október

Honlap: www.bdeg.hu

1.

Tanulmányi területek megnevezése
OM azonosító: 030 693
Feladatellátási hely kódja: 001

Belső kód

0001

Tanulmányi terület megnevezése

8 osztályos magyar gimnáziumi osztály

0002

8 osztályos német nemzetiségi gimnáziumi osztály

0003

4 osztályos magyar gimnáziumi osztály

0004

4 osztályos német nemzetiségi gimnáziumi osztály

0005

Német nemzetiségi nyelvi előkészítő osztály

0006

(heti 21 német óra)
Angol nyelvi előkészítő osztály
(heti 16 angol óra, heti 5 német óra)
3

2.
2.1

Beiskolázás a 8 osztályos gimnáziumi osztályokba

A felvételi eljárás fontosabb dátumai:

2020. 11. 17.

Nyitott Kapuk Napja

kedd

17.30 órakor az 5. évfolyamra hozzánk felvételiző diákok és szüleik
számára tájékoztatót tartunk.

2020. 12. 04.
péntek

2021.01.23.
szombat
10.00 óra

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli vizsgákra közvetlenül a Líceumban.

Egységes írásbeli felvételi a nyolc évfolyamos, általános tantervű képzésre
jelentkezők számára a Líceumban.

2021. 01. 25.

A Líceum tanárai által összeállított, kompetenciaalapú, német nyelvű

hétfő

szövegértési feladatsor megoldása a német nemzetiségi gimnáziumi

14.30 óra

osztályba jelentkező tanulók számára.

2021. 01. 28.

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a nyolc évfolyamos, általános

csütörtök

tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin

14.00 óra

alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2021. 01. 28.

Betekintés a központi írásbeli, illetve nemzetiségi írásbeli dolgozatokba a

csütörtök

negyedik évfolyamos jelentkezők számára. Helyszín az iskola kijelölt

8.00 - 16.00 óra

terme.

2021. 01. 29.

Pótló nemzetiségi írásbeli felvételi vizsga a nyolcosztályos német

péntek

nemzetiségi gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók számára azoknak,

14.00 óra

akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
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2021. 02. 02.
kedd
8.00 - 16.00 óra

Betekintés a pótló írásbeli dolgozatokba a negyedik évfolyamos
jelentkezők számára. Helyszín az iskola titkársága.

2021. 02. 05.

A Líceum saját jelentkezési lapjának leadása.

2021. 02. 08.

A Líceum értesíti az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
2021. 02. 19.

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A szülő
közvetlenül is megküldheti a tanuló jelentkezési lapját a Líceumba, a
tanulói adatlap első példányát pedig a Hivatalba.

2021. 02. 23.03. 12.

2021. 03. 16.

2021. 03. 22-23.

2021. 04. 30.

2021. 06. 22-24.

A szóbeli meghallgatások a Líceumban az általános felvételi eljárás
keretében.

A Líceum eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

A Líceum megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Beiratkozás az iskola igazgatója által meghatározott napon.
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2.2

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja:

A tanuló a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való
jelentkezését az Oktatási Hivatal által kiadott tanulói jelentkezési lapon 2020. december 4-ig
küldheti meg közvetlenül a Líceumba. Az Oktatási Hivatal által kiadott lapot az általános
iskola biztosítja a tanuló számára vagy letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. Mivel ezen
a jelentkezési lapon nincs külön hely a nemzetiségi írásbeli vizsga teljesítésének jelölésére,
kérjük, hogy a nemzetiségi tagozatra jelentkezők a lap tetején jelezzék a német nyelvi
nemzetiségi írásbeli vizsga megírásának szándékát. A tanulók az írásbeli vizsgákra
személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt hozzanak magukkal.

2.3

Az írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az

észrevételezés lehetősége

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a tanuló és szülője az iskola képviselőjének
jelenlétében a fentiekben leírt helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy
elektronikus úton, például digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és –kizárólag a
hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt
tehet. A vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról fizetés ellenében fénymásolatot
tudunk készíteni. A vizsgázó a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig – írásban
adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon
belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje
jogvesztő.
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2.4

A jelentkezés módja:

A jelentkezőknek az eddig megszokott módon, az Oktatási Hivatal által elkészített és
honlapján közzétett jelentkezési lapon, illetve tanulói adatlapon kell jelezniük felvételi
kérelmüket. A 8 osztályos gimnáziumba való jelentkezés az alábbi két mód egyikével valósul
meg:
A tanuló jelentkezési lapját a Líceumba, illetve a tanulói adatlap egy példányát az Oktatási
Hivatalba a tanuló általános iskolája küldheti meg 2021. február 19-ig. (Ez a jelentkezési lap
nem tévesztendő össze a központi írásbeli vizsgánál említett tanulói jelentkezési lappal, azzal
az írásbeli vizsgára regisztrál be a tanuló!)
A 8 osztályos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő közvetlenül is (azaz nem csak
az általános iskola közreműködésével) megküldheti a tanuló jelentkezési lapját a Líceumba,
illetve megküldheti a tanulói adatlap egy példányát az Oktatási Hivatalba. Ebben az esetben
az említett dokumentumokon nem szükséges az általános iskola igazgatójának, illetve a
tanuló osztályfőnökének aláírása.
Azoktól a tanulóktól, akik nem a Líceumban írták meg a központi írásbeli vizsgát, kérjük,
hogy az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát csatolják a
jelentkezési laphoz. Ha a tanuló eddigi általános iskolai eredményeiről csak szöveges
értékeléssel rendelkezik, általános iskolájának helyi tanterve alapján – az abban rögzített
átváltási szabályok ismeretében – határozhatók meg osztályzatai. Ez a szöveges értékelés
külön lapként is csatolandó a jelentkezési laphoz.
A Líceum arra kéri a 8 osztályos gimnáziumi osztályokba jelentkező tanulók szüleit, hogy
töltsék ki a fent említett dokumentumokon kívül a líceumi jelentkezési lapot is, amely
átvehető a Líceum titkárságán és letölthető a Líceum honlapjáról is. Kérjük, hogy a líceumi
jelentkezési lapot minél előbb, de legkésőbb 2021. február 5-ig szíveskedjenek eljuttatni a
Líceum titkárságára.
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2.5

A felvételi vizsga követelményei:

A Líceum a felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás
eredménye alapján dönt. A központilag szervezett írásbeli vizsgához külön-külön magyar
nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok készülnek. A központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga követelményei
nem haladják meg az általános iskolában a vizsga megírásáig elsajátított tananyagot. A csak a
német nemzetiségi gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók a magyar nyelvi feladatlapok
helyett a Líceum tanárai által összeállított német nyelvű, kompetenciaalapú, adott szöveghez
kapcsolódó szövegértési, szövegalkotási, kommunikációs és nyelvi feladatokat tartalmazó
példasort oldanak meg. (Ha a tanuló jelentkezik más tanulmányi területre is, mind a magyar
nyelvi, mind a német nyelvű szövegértési feladatsort meg kell oldania.) A központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán elért eredményt
minden olyan középfokú iskola köteles elfogadni, amelyik előírta az írásbeli vizsgán való
részvételt, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt az írásbeli vizsgán.

A szóbeli meghallgatáson a tanulók logikai készségeit, feladatmegoldó jártasságát,
szövegértési és kommunikációs képességét mérjük fel. A nemzetiségi német tagozatra
jelentkezők a német nyelvi kommunikációjuk szintjét felmérő, német nyelven feltett
kérdésekre is válaszolnak. A szóbeli meghallgatás ezen kívül kiegészül egy a tanuló
érdeklődését, személyiségét feltérképező beszélgetéssel.
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2.6

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

Az eddigi tanulmányi eredmények beszámítása:
A tanulók 3. osztályos év végi, valamint a 4. osztály félévi osztályzatait számítjuk be a
következő tantárgyakból:


Magyar nyelv



Matematika



Magyar irodalom



Környezetismeret



Idegen nyelv

Az idegen nyelvnél jelölni kell, hogy melyik nyelvet tanulta a tanuló. A 3. osztályos év végi,
valamint a 4. osztály félévi idegen nyelvi osztályzatnak ugyanazon idegen nyelvből kell
származnia.
A kért osztályzatok átlagát kiszámoljuk és az így kapott értéket 10-zel megszorozzuk. A
kapott értéket a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítjük.
Ha a tanuló csak szöveges értékeléssel rendelkezik, általános iskolájának helyi tanterve
alapján – az abban rögzített átváltási szabályok ismeretében – határozhatók meg
osztályzatai. Ez a szöveges értékelés külön lapként is csatolandó a jelentkezési laphoz. Ha
az iskola alapvetően szöveges értékelést alkalmaz, de arra a továbbtanulás miatt szükség
van, a szülő vagy a tanuló kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is
elvégezni.
Amennyiben a tanuló a felvételi eljárásig külföldi iskolában folytatja tanulmányait, a hozott
eredményeknél figyelembe vett tárgyainak jegyeit a magyarországi osztályzási rendszernek
megfelelő arányosítással átváltjuk osztályzatokra.

Az elérhető maximális pontszám: 50 pont.
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Az írásbeli vizsgák beszámítása:
Minden jelentkező két (vagy magyar nyelvi és matematikai, vagy német nyelvű
szövegértési és matematikai kompetenciákat mérő) feladatlapot old meg. A feladatlapok
megoldása során elérhető maximális pontszám feladatlaponként 50 pont.
Az elérhető maximális pontszám: 100 pont.

A szóbeli meghallgatás beszámítása:
A magyar tagozat szóbeli meghallgatásán a tanulók logikai készségeit, feladatmegoldó
jártasságát, szövegértési és kommunikációs képességét mérjük fel. A szóbeli meghallgatás
kiegészül egy személyes elbeszélgetéssel, mely a tanuló érdeklődését, személyiségét
térképezi fel. A nemzetiségi német tagozatra jelentkezők a német nyelvi kommunikációjuk
szintjét felmérő, német nyelven feltett kérdésekre is válaszolnak.
Amennyiben a tanuló magyar és nemzetiségi tagozatra is jelentkezik, a tanuló kétféle
pontszámot kap(hat);

egyikkel a magyar, másikkal a nemzetiségi tagozat felvételi

sorrendjében szerepel majd.
A kérdésekre adott válaszokkal 50 pont szerezhető.

A felvételi eljárásban szerezhető végső pontszám maximálisan: 200 pont.
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2.7

A jelentkezők rangsorolásának módja:

A jelentkező eddigi tanulmányi eredményei nyomán kiszámított, illetve az írásbeli vizsgán
és a szóbeli meghallgatáson elért pontszámainak összege adja a jelentkező végső
pontszámát. A rangsorolás a jelentkezők végső pontszáma alapján történik. Pontazonosság
esetén A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 40.§-a (3) illetve (4)
bekezdésének tartalma, az előbbiek azonossága esetén pedig a szóbeli vizsga pontszáma
dönt a rangsorról: a szóbeli meghallgatáson magasabb pontszámot elért jelentkező a
jelentkezők felvételi jegyzéken megelőzi az alacsonyabb pontszámot elért jelentkezőt.

2.8

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának módja:

A Líceum legkésőbb 2021. március 16-ig közzéteszi a felvételi eljárás eredményét, a
jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel. A közzététel során a jelentkezők oktatási
azonosító számukkal, illetve - ha a jelentkező szülei azt kérték - az általuk megadott egyéni
adat (például jelige) felhasználásával lesznek azonosíthatók.
Ez a felvételi jegyzék -bár jó útmutató ahhoz-, még nem a felvételi eljárás végleges
eredményét jelenti! A felvételi jegyzéken a jelentkezők az összes általuk megjelölt tagozaton
szerepelnek, míg végül csak az első helyen megjelölt tagozatra nyer(het)nek felvételt. A
felvételi jegyzék csak azok számára jelent végleges elutasítást az adott tanulmányi területről,
akik a nevük mellett az elutasítva jelzést látják.
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3.

Beiskolázás a 4 osztályos gimnáziumi osztályokba
és a nyelvi előkészítő osztályokba

3.1

A felvételi eljárás fontosabb dátumai:

2020. 11. 18.
szerda

Nyitott Kapuk Napja
17.30 órakor a 9. évfolyamra hozzánk felvételiző diákok és szüleik
számára tájékoztatót tartunk.

2020. 12. 04.
péntek

2021.01.23.
szombat
10.00 óra

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint
szervezett írásbeli vizsgákra közvetlenül a Líceumban.

Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű
képzésre jelentkezők számára a Líceumban.

2021. 01. 25.

A Líceum tanárai által összeállított, kompetenciaalapú, német nyelvű

hétfő

szövegértési feladatsor megoldása a német nemzetiségi gimnáziumi

14.30 óra

osztályba jelentkező tanulók számára.

2021. 01. 28.

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű

csütörtök

képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok

14.00 óra

miatt nem tudtak részt venni.

2021. 01. 29.

Pótló írásbeli felvételi vizsga a négyosztályos német nemzetiségi

péntek

gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók számára azoknak, akik az előző

14.00 óra

2021. 01. 29.
péntek
8.00 - 16.00 óra

írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Betekintés a központi írásbeli, illetve nemzetiségi írásbeli dolgozatokba a
nyolcadik évfolyamos jelentkezők számára. Helyszín az iskola titkársága.
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2021. 02. 02.
kedd
8.00 - 16.00 óra

Betekintés a pótló írásbeli dolgozatokba a nyolcadik évfolyamos
jelentkezők számára. Helyszín az iskola titkársága.

2021. 02. 05.

A Líceum saját jelentkezési lapjának leadása.

2021. 02. 08.

A Líceum értesíti az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2021. 02. 19.

2021. 02. 23.03. 12.

2021. 03. 16.

2021. 03. 22-23.

2021. 04. 30.

2021. 06. 22-24.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

A szóbeli meghallgatások a Líceumban az általános felvételi eljárás
keretében.

A Líceum eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

A Líceum megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Beiratkozás az iskola igazgatója által meghatározott napon.
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3.2

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja:

A tanuló a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való
jelentkezését az Oktatási Hivatal által kiadott tanulói jelentkezési lapon 2020. december 4-ig
küldheti meg közvetlenül a Líceumba. Az Oktatási Hivatal által kiadott lapot az általános
iskola biztosítja a tanuló számára vagy letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. Mivel ezen
a jelentkezési lapon nincs külön hely a nemzetiségi írásbeli vizsga teljesítésének jelölésére,
kérjük, hogy a nemzetiségi tagozatra jelentkezők a lap tetején jelezzék a német nyelvi
nemzetiségi írásbeli vizsga megírásának szándékát. A tanulók az írásbeli vizsgákra
személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt hozzanak magukkal.

3.3

Az írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az

észrevételezés lehetősége:

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a tanuló és szülője az iskola képviselőjének
jelenlétében a fentiekben leírt helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy
elektronikus úton például digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a
hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt
tehet. A vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról fizetés ellenében fénymásolatot
tudunk készíteni. A vizsgázó a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés
esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig –tizenhat óráig – írásban
adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon
belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje
jogvesztő.
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3.4

A jelentkezés módja:

A jelentkezőknek az eddig megszokott módon, az Oktatási Hivatal által elkészített és
honlapján közzétett jelentkezési lapon, illetve tanulói adatlapon kell jelezniük felvételi
kérelmüket. A tanuló jelentkezési lapját a Líceumba, illetve a tanulói adatlap egy példányát
az Oktatási Hivatalba a tanuló általános iskolája küldi meg 2021. február 19-ig. (Ez a
jelentkezési lap nem tévesztendő össze a központi írásbeli vizsgánál említett tanulói
jelentkezési lappal, azzal az írásbeli vizsgára regisztrál be a tanuló!)
Azoktól a tanulóktól, akik nem a Líceumban írták meg a központi írásbeli vizsgát, kérjük,
hogy az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatát csatolják a
jelentkezési laphoz.
Ha a tanuló eddigi általános iskolai eredményeiről csak szöveges értékeléssel rendelkezik,
általános iskolájának helyi tanterve alapján – az abban rögzített átváltási szabályok
ismeretében – határozhatók meg osztályzatai. Ez a szöveges értékelés külön lapként is
csatolandó a jelentkezési laphoz.
A Líceum arra kéri a 4 osztályos gimnáziumi osztályokba és a nyelvi előkészítő osztályokba
jelentkező tanulók szüleit, hogy töltsék ki a fent említett dokumentumokon kívül a líceumi
jelentkezési lapot is, amely átvehető a Líceum titkárságán és letölthető a Líceum honlapjáról
is. Kérjük, hogy a líceumi jelentkezési lapot 2021. február 5-ig szíveskedjenek eljuttatni a
Líceum titkárságára.

3.5

A felvételi vizsga követelményei:

A Líceum a felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás
eredménye alapján dönt. A központilag szervezett írásbeli vizsgához külön-külön magyar
nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok készülnek. A központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga követelményei
nem haladják meg az általános iskolában a vizsga megírásáig elsajátított tananyagot. A csak a
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német nemzetiségi gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók a magyar nyelvi feladatlapok
helyett a Líceum tanárai által összeállított német nyelvű, kompetenciaalapú, adott szöveghez
kapcsolódó szövegértési, szövegalkotási, kommunikációs és nyelvi feladatokat tartalmazó
példasort oldanak meg. (Ha a tanuló jelentkezik más tanulmányi területre is, mind a magyar
nyelvi, mind a német nyelvű szövegértési feladatsort meg kell oldania.) A központilag kiadott
egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán elért eredményt
minden olyan középfokú iskola köteles elfogadni, amelyik előírta az írásbeli vizsgán való
részvételt, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt az írásbeli vizsgán.
A szóbeli meghallgatáson a tanulók logikai készségeit, feladatmegoldó jártasságát,
szövegértési és kommunikációs képességét mérjük fel. A nemzetiségi német tagozatra
jelentkezők a német nyelvi kommunikációjuk szintjét felmérő, német nyelven feltett
kérdésekre is válaszolnak. A szóbeli meghallgatás ezen kívül kiegészül egy a tanuló
érdeklődését, személyiségét feltérképező beszélgetéssel.

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

3.6

Az eddigi tanulmányi eredmények beszámítása:
A tanulók 6. és 7. osztályos év végi, valamint a 8. osztály félévi osztályzatait számítjuk be az
alábbiak szerint a következő tantárgyakból:


Magyar nyelv (6., 7., 8. osztály)



Fizika (7., 8. osztály)



Magyar irodalom (6., 7., 8.osztály)



Földrajz (7., 8. osztály)



Idegen nyelv (6., 7., 8. osztály)



Biológia (7., 8. osztály)



Történelem (6., 7., 8. osztály)



Természetismeret (6. osztály)



Matematika (6., 7., 8. osztály)

Az idegen nyelvnél jelölni kell, hogy melyik nyelvet tanulta a tanuló. A három idegen nyelvi
osztályzatnak ugyanazon idegen nyelvből kell származnia.
A kért osztályzatok átlagát kiszámoljuk és az így kapott értéket 10-zel megszorozzuk. A
kapott értéket a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítjük.
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Ha a tanuló csak szöveges értékeléssel rendelkezik, általános iskolájának helyi tanterve
alapján – az abban rögzített átváltási szabályok ismeretében – határozhatók meg
osztályzatai. Ez a szöveges értékelés külön lapként is csatolandó a jelentkezési laphoz. Ha
az iskola alapvetően szöveges értékelést alkalmaz, de arra a továbbtanulás miatt szükség
van, a szülő vagy a tanuló kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is
elvégezni.
Amennyiben a tanuló a felvételi eljárásig külföldi iskolában folytatja tanulmányait, a hozott
eredményeknél figyelembe vett tárgyainak jegyeit a magyarországi osztályzási rendszernek
megfelelő arányosítással átváltjuk osztályzatokra.
Az elérhető maximális pontszám: 50 pont.

Az írásbeli vizsgák beszámítása:
Minden jelentkező két (vagy magyar nyelvi és matematikai, vagy német nyelvű
szövegértési és matematikai kompetenciákat mérő) feladatlapot old meg. A feladatlapok
megoldása során elérhető maximális pontszám feladatlaponként 50 pont.
Az elérhető maximális pontszám: 100 pont.

A szóbeli meghallgatás beszámítása:
A magyar tagozat szóbeli meghallgatásán a tanulók logikai készségeit, feladatmegoldó
jártasságát, szövegértési és kommunikációs képességét mérjük fel. A szóbeli meghallgatás
kiegészül egy személyes elbeszélgetéssel, mely a tanuló érdeklődését, személyiségét
térképezi fel. A nemzetiségi német tagozatra jelentkezők a német nyelvi kommunikációjuk
szintjét felmérő, német nyelven feltett kérdésekre is válaszolnak.
Amennyiben a tanuló magyar és nemzetiségi tagozatra is jelentkezik, a tanuló kétféle
pontszámot kap(hat);

egyikkel a magyar, másikkal a nemzetiségi tagozat felvételi

sorrendjében szerepel majd.
A kérdésekre adott válaszokkal 50 pont szerezhető.

A felvételi eljárásban szerezhető végső pontszám maximálisan: 200 pont.
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3.7

A jelentkezők rangsorolásának módja:

A jelentkező eddigi tanulmányi eredményei nyomán kiszámított, illetve az írásbeli vizsgán
és a szóbeli meghallgatáson elért pontszámainak összege adja a jelentkező végső
pontszámát. A rangsorolás a jelentkezők végső pontszáma alapján történik. Pontazonosság
esetén A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 40.§-ának (3) illetve (4)

bekezdésének tartalma, az előbbiek azonossága esetén pedig a szóbeli vizsga pontszáma
dönt a rangsorról: a szóbeli meghallgatáson magasabb pontszámot elért jelentkező a
jelentkezők felvételi jegyzéken megelőzi az alacsonyabb pontszámot elért jelentkezőt.

3.8

A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának módja:

A Líceum legkésőbb 2021. március 16-ig közzéteszi a felvételi eljárás eredményét, a
jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel. A közzététel során a jelentkezők oktatási
azonosító számukkal, illetve - ha a jelentkező szülei azt kérték - az általuk megadott egyéni
adat (például jelige) felhasználásával lesznek azonosíthatók.
Ez a felvételi jegyzék –bár jó útmutató ahhoz-, még nem a felvételi eljárás végleges
eredményét jelenti! A felvételi jegyzéken a jelentkezők az összes általuk megjelölt tagozaton
szerepelnek, míg végül csak az első helyen megjelölt tagozatra nyer(het)nek felvételt. A
felvételi jegyzék csak azok számára jelent végleges elutasítást az adott tanulmányi területről,
akik a nevük mellett az elutasítva jelzést látják.
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4.

A sajátos nevelési igényű tanulók esetén alkalmazott speciális
szabályok

Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nemzeti Köznevelési Törvény 51.§ (5)
bekezdésében biztosított jogával*, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó
kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A Líceum igazgatója dönt arról, hogy az
írásbeli vizsga során milyen kedvezményeket biztosít a sajátos nevelési igényű jelentkező
számára. A határozatba foglalt döntést az írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a tanulóhoz és a
szülőhöz. A jelentkező az írásbeli vizsga során az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
 az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő hosszabbítása,
 az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott segédeszközök
biztosítása,
 a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés.
A szakértői vélemény alapján az igazgató dönt a szóbeli felvételi vizsga esetleges speciális
feltételeinek meghatározásáról is.
Az Oktatási Hivatal és a Líceum honlapján részletes tájékoztató található a sajátos nevelési
igényű tanulók részvételéről a felvételi eljárásban.

* A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési
időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa
használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz.
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5.

Természettudományos tárgyak oktatása a Líceumban

Egy sikeres pályázatnak,
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban” (Öveges Program) című projektnek köszönhetően 2013. szeptember 1-től új
feltételek között történik a természettudományos tantárgyak, vagyis a fizika, kémia, biológia,
földrajz oktatása a Líceumban.
A természettudományos szaktantermekben a korszerű pedagógiai szemléltetést lehetővé
tevő eszközök biztosítják az órák gördülékeny, hatékony lebonyolítását. A legmodernebb
technológiával felszerelt új laboratóriumokban pedig minden órán van tanári demonstrációs
és tanulói kísérletezés is.

Az 5-10. évfolyamok tantárgyi alapóráinak levezetéséhez a természettudományos tárgyak
szaktanáraiból alakult munkacsoport olyan, a Líceum hagyományait is figyelembe vevő
módszertani segédletet dolgozott ki, melynek révén a képzés
 a

mindennapi

életben

is

használható

természettudományos

ismeretek

megszerzésére,
 a környezeti nevelés, különösen is az egészséges életmód szemléletének formálására,
 a humán és természettudományos értékek összekapcsolására,
 a testi-lelki jólét elérésére irányul.
A tehetséggondozás és a szakirányú továbbtanulás: az agrár- és műszaki mérnöki, az orvosi,
állatorvosi egyetemi felvételik sikere érdekében a természettudományos tárgyak emelt
szintű

érettségi

vizsgáinak

alapozása

történik

9-10.

évfolyamon

bevezetett

természettudományos modul fizika, kémia, biológia óráin, ahol a BDEG szaktanárai által
kidolgozott módszertani segédletek alapján tömbösített laborórákon, az elméleti anyag
kísérleteken keresztül történő elmélyítése révén bővülnek a diákok természettudományos
alapórákon szerzett ismeretei.
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A 11-12. évfolyamokon fakultációs órák biztosítják az emelt szintű érettségikre történő
felkészülést.
A kémia és a fizika tantárgyak emelt szintű szóbeli érettségi vizsgáin elvégzendő kísérletek is
a vizsgakövetelmények részét képezik. Ezért a fakultációs csoportok órái a laboratóriumban
kerülnek megtartásra, így minden feltétel biztosítva van a tanulók eredményes
felkészüléséhez.

Már az eddig eltelt idő is bizonyítja, hogy a Líceum tanulóinak jelentősen megváltozott a
természettudományos tárgyak iránti érdeklődése. Diákjaink - az 5. évfolyamosoktól kezdve a
12. évfolyamos érettségire készülőkig - szívesen vesznek részt a laboratóriumi órákon,
látogatják fakultatív programjainkat, például a laBORShow bemutatóit, melyeken a humánés a természettudományos műveltség egységének fontosságát, személyiségformáló hatását
bizonyítjuk.
Jó szívvel ajánljuk a Líceumba jelentkezést a műszaki-, egészségügyi-, agrár pályák iránt
érdeklődő tanulóknak, hiszen a Líceumban minden feltétel adott ahhoz, hogy diákjaink a
középiskolai éveik alatt iskolai keretek között eredményesen készülhessenek fel az emelt
szintű

érettségi

vizsgákra,

a

választott

szakirányba

való

továbbtanulásra.

A természettudományos képzésről és az ehhez kapcsolódó programokról a BDEG honlapján,
illetve a labor.bdeg.hu honlapon képes információkat is lehet szerezni.
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6.
A választható nyelvek:

Idegen nyelv oktatása a Líceumban
1-2. nyelv: angol, német, francia, orosz, latin
3. nyelv: finn, latin, orosz

Az idegen nyelvek oktatása minden évfolyamon csoportbontásban történik, lehetőség
szerint tudásszintek szerint szervezett csoportokban. A nyolcosztályos gimnáziumi képzés
keretében a diákok az 5. évfolyamtól egy általuk választott idegen nyelvet tanulnak (angolt
vagy németet; illetve 7. és 8. osztályban e mellett latint is). A 9. évfolyamtól kezdődően
diákjaink kettő általuk választott idegen nyelvet tanulnak (lásd a fenti táblázat 1-2. nyelv),
illetve választhatnak harmadik idegen nyelvet is (lásd a fenti táblázat 3. nyelv). Ezen az
évfolyamon szintfelmérő teszt alapján történik diákjaink nyelvi csoportokba sorolása. A
haladó és középhaladó csoportba sorolt tanítványaink a 11. vagy a 12. évfolyamon
megszerezhetik az egyetemi felsőoktatási felvételhez szükséges B2 szintű (középfokú)
nyelvvizsgát. Igény esetén a kezdő diákok számára a 11. évfolyamon választható heti plusz
két órás fakultációs csoportokban teremtjük meg a B2 nyelvvizsgára felkészülés lehetőségét.

7.

Emelt szintű érettségire felkészítés a Líceumban

A magyar és a nemzetiségi tagozat 9. és 10. osztályaiban tanulóink többféle specializáció
közül választhatnak: humán, matematikai, természettudományos területeken fejleszthetik
tovább tudásukat. Az itt elsajátított átfogó látásmód és elméleti-gyakorlati ismeretek
segítséget jelentenek diákjainknak a későbbi fakultáció- és pályaválasztásban.
A 11. évfolyamtól kezdődően diákjaink igényeinek megfelelően emelt szintű felkészítést
szervezünk a Líceumban tanított szinte minden tantárgyból.
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8. A német nemzetiségi oktatás sajátosságai a Líceumban


8 és 4 osztályos képzés keretében is folyik német nemzetiségi képzés
(az országban mindössze kettő ilyen gimnázium működik),



a tantárgyak legalább 50%-át német nyelven oktatjuk ezekben az osztályokban,



a magyarországi németség történelmét, kultúráját nemzetiségi német népismeret
tanórán tanítjuk,



a felvételnek nem feltétele a hazai németséghez való tartozás,



a német nyelv és irodalom tantárgy szerkezete a magyar nyelv és irodalom
tantárgyéval azonos, az érettségi követelmények is hasonlók,



8. évfolyamon a diákok költségtérítés nélkül teljesítik a DSD I. nyelvvizsgát, ami A2-B1
szintű nyelvtudást dokumentál,



12. évfolyamon a diákok költségtérítés nélkül teljesítik a DSD II. nyelvvizsgát, ami C1
komplex nyelvvizsgaként honosítható,



felsőfokú C1 komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű lesz a tanuló
érettségi bizonyítványa, ha a német nyelv és irodalom tantárgyból az emelt szintű
érettségin legalább 60%-os teljesítményt nyújt, és német nyelven még két tárgyból
sikeres középszintű érettségi vizsgát tesz.

9. Német nemzetiségi nyelvi előkészítő osztály


a 4 osztályos német nemzetiségi osztály előkészítő éve,



heti 21 óra intenzív nyelvoktatás, a különböző tantárgyak szaknyelvi ismereteinek
bővítése,



nem kötelező, tehát a nemzetiségi osztályokba való bekerülésnek nem feltétele a
nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése,



egész évben szinten tartó órák magyarból, matematikából,



a német nyelvből elért eredményekről negyedévenként szöveges értékelést adunk,



az évvégén záróvizsgát tartunk – akik megfelelnek, felvételi vizsga nélkül a
nemzetiségi osztályunkban folytathatják tanulmányaikat.
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10. Angol nyelvi előkészítő osztály


heti 16 angol óra, intenzív nyelvoktatás,



heti 5 német óra,



egész évben szinten tartó órák magyarból, matematikából és a készségtárgyakból,



az első év végén körülbelül a középszintű érettségi teljesítéséhez szükséges angol
nyelvtudással rendelkezhetnek a tanulók (körülbelül KER B1 mínusz-szint),



a csoport tagjai az angol nyelv tanulását a további évfolyamokon emelt óraszámú
csoportban folytatják és a középiskolai tanulmányaik végére biztos B2 szintű
nyelvtudásra tehetnek szert.

11. Kollégium
A Líceumi Diákotthon a Líceum szerves részét képezi, a gimnáziumtól 5 percre helyezkedik el.
A tanrendi, szilenciumi órákon kívül szabadon választható foglalkozásokba kapcsolódhatnak
be diákjaink. Így lehetőségük van sport- és kreatív körbe, filmklubba, vagy német színjátszó
körbe járni; részt vehetnek orosz nyelvtanfolyamon, illetve német nyelv korrepetáláson is.
A szabadidő hasznos eltöltésére könyvtár, konditerem, számítógépterem illetve társalgó áll
rendelkezésre. Emellett rendszeres mozi-, illetve színházlátogatási programot szervezünk
diákjaink számára. A diákotthon lakói lelki gondozásának, életének megélését hetente
egyszer áhítat és mentálhigiéniás csoport működése is biztosítja. A kollégiumban 130 tanuló
számára tudunk férőhelyet biztosítani. A kollégiumról részletes tájékoztató található a
Líceum honlapján.
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12. Nyitott Kapuk

Nyitott Kapuk Napja:

2020. november 10-én, kedden 17.00 órakor
az 5. évfolyamra hozzánk felvételiző diákok és szüleik számára,

2020. november 11-én, szerdán 17.00 órakor
a 9. évfolyamra hozzánk felvételiző diákok és szüleik számára tájékoztatót tartunk.

Iskolánkról, a kollégiumról, az iskolai eseményekről, diákjaink eredményeiről és a felvételi
eljárásról részletes információk találhatók a Líceum honlapján (www.bdeg.hu).
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