MÁTYÁS KIRÁLY GIMNÁZIUM
Induló osztályok száma: 4 Képzési idő: 4-5 év
Nyílt nap:
2022. november 9. (szerda)
2022. november 18. (péntek)
8,00 – 12,30 óra között

Speciális tagozatok, tagozatkódok:
 0001 – Számítógépes grafika csoport: Emelt
óraszám digitális kultúra és vizuális kultúra
tantárgyakból, az első idegen nyelv az angol, a
második idegen nyelv a német nyelv. A képzés
keretében grafikai programok, web design és
filmvágó programok használata, a fotózás, a
filmkészítés módja sajátítható el;
 0002 – Magyar-történelem és kommunikáció
képzésű csoport: A csoport emelt óraszámban
tanulja a magyar irodalmat és a történelmet. A
kommunikációs képesség, a szövegértési
kompetencia, a drámajátékok révén az önismeret
és a történelem keretében a nemzeti
identitástudat fejlesztése kap hangsúlyt.
 0003 - emelt szintű német nyelvoktatás
A
második idegen nyelv az angol nyelv;
 0004 - emelt szintű angol nyelvoktatás
(haladási tempó szerint kettő csoportban): a
második idegen nyelv a német vagy spanyol
nyelv;
 0005 - emelt szintű matematika: Fokozott
hangsúlyt kap a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése. Emelt óraszámú angol nyelvtanulás,
a második idegen nyelv a német nyelv;
 0006 – biológia-kémia képzés,
fenntarthatóság specializációval: Az emelt
óraszámú biológia és kémia oktatás felkészít a
természettudományos pályákra.
 0007 –nyelvi előkészítő évfolyam –angol
nyelvi csoport, emelt óraszámú digitális kultúra.
 0008 - nyelvi előkészítő évfolyam - spanyol
nyelvi csoport, emelt óraszámú digitális kultúra.
Megjegyzés: Az emelt szintű angol nyelvi csoportok
kialakítása szintfelméréssel történik. Az idegen nyelvi
képzéseink felkészítenek a nyelvvizsgára és az emelt szintű
érettségi vizsgára. Az egyes képzési területek, csoportok
csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Felvételi az általános felvételi eljárás
rendje szerint
Mindegyik tagozaton a központi írásbeli
felvételi vizsga keretében anyanyelvi és
matematikai ismeretek felmérése az általános
tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó
középfokú iskola 9. évfolyamára készült
feladatlapok alapján történik.
Jelentkezni írásban a központilag kiadott
jelentkezési lappal közvetlenül a felvételi vizsgát
szervező
intézményben
(Mátyás
Király
Gimnázium 8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.)
2022. december 2-ig lehet.
Írásbeli ideje, helye: 2023. január 21. 10 h
(pótnap, igazolás ellenében: január 31., 14 h),
Mátyás Király Gimnázium
Fonyód, Hunyadi J. u. 3.
Mindegyik vizsgaalkalomra 30 perccel korábban
szükséges megjelenni és a személyazonosságot
igazoló okiratot (szig./diákigazolvány) bemutatni.
Kék vagy fekete toll is szükséges!
Külön értesítést a felvételi vizsgáról nem
küldünk.

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
Az értékelés alapjai:
A) az általános iskolából hozott (5-6-7. osztály
év végi, 8. osztály félévi) eredmények 6 tárgy
alapján: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen
nyelv, matematika, történelem és egy
természettudományos tárgy %-os eredménye;
B) a felvételi során anyanyelvi ismeretekből
elért %-os eredmény;
C) a felvételi során matematikai ismeretekből
elért %-os eredmény.
D) a szóbeli vizsga %-os eredménye
A számítógépes grafika (0001), a magyartörténelem és kommunikáció (0002) képzésű
csoportokban, az emelt szintű idegen nyelvi
(0003, 0004) tagozatokon a B) pontbeli
eredmény 50 %-ban, az A) és C) pontbeli
eredmény 25 - 25%-ban kerül beszámításra.
Az emelt szintű matematika (0005), és a
biológia-kémia képzésű (0006) csoportokban a
C) pontbeli eredmény 50%-ban, az A) és B)
pontbeli eredmény 25 – 25 % -ban kerül
beszámításra.
A nyelvi előkészítő évfolyamon (0007, 0008) az
A), B), C), D) pontbeli eredmények 25-25%-ban
kerülnek beszámításra.
Így előfordul, hogy a több tagozatra jelentkező
tanuló az egyes tagozatokon eltérő módon kerül
rangsorolásra.
Az egységes írásbeli vizsga eredménye
személyesen (tanuló vagy szülő), illetve
meghatalmazással vehető át:
2023. február 10-én 8-16 óráig a
gimnáziumban. Ugyanitt lehet a javított
dolgozatokat megtekinteni.
Szóbeli vizsgát a nyelvi előkészítőre
jelentkezetteknek (0007,0008) 2023. március
4-én 10,00 órától tartunk! A szóbeli vizsga
témái elérhetőek a honlapunkon.
Mindegyik tagozatra az eredmények alapján
elkészült rangsorok nyilvánosságra kerülnek, ezért
lehetőség van arra, hogy a nyilvánosságra hozatal ne
az oktatási azonosítószámmal, hanem jeligével
történjen. A jeligét a jelentkezési lapon lehet jelezni.

