ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS
A SZÓBELI MEGHALLGATÁS TÉMAKÖREI ÉS LEBONYOLÍTÁSI RENDJE

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Intézményünkben a szóbeli meghallgatást a tervezettek szerint, a 2021.
február 24. - 2021.március 2. közötti időszakban tartjuk.
A szóbeli meghallgatás pótnapja: 2021. március 8.
A szóbeli meghallgatásra a 2021. február 23-án meghatározott ponthatárt elérő jelentkezőket
hívjuk be.
A meghallgatás pontos időpontját és helyét az Intézményünk Honlapján tesszük közzé.
A szóbeli meghallgatások napjaira a jelentkezők beosztása, a jelentkezési lapjuk és a központi
felvételi eredményük beérkezését követően, folyamatosan történik.
A szóbeli meghallgatásra behívott tanulók közül az angol középhaladó, haladó szintre jelentkezők,
a meghallgatást követően 60 perces angol nyelvi szintfelmérőt (nyelvtani teszt és fogalmazás)
írnak.
A B2, vagy C1 komplex nyelvvizsgával rendelkező tanulók mentesülnek a nyelvi szintfelmérő
megírása alól.
Az angol nyelvi szintfelmérő eredménye nem számít bele az elérhető maximális pontszámba,
azonban a jelentkező kizárólag abban az esetben kerülhet felvételre a középhaladó, vagy haladó
csoportba, ha a tagozatnál megjelölt nyelvi szint bemeneti követelményét teljesíti.
A szóbeli meghallgatás az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:
Időkeret
1) Bemutatkozás, általános beszélgetés előre megadott
téma alapján.
A jelentkező az előre megadott témák közül húz egyet, melyről
irányított beszélgetést folytat a bizottság tagjaival.
Értékelési szempontok: beszédstílus, kommunikációs készség,
szókincs, általános műveltség, tájékozottság, érvelési technika,
vitakészség.
2) A jelentkező választása alapján egy irodalmi, vagy
egy történelmi téma rövid kifejtése.

5-7 perc

Maximálisan adható
pontszám
20 pont

5-8 perc

30 pont

max. 15 perc

50 pont

A jelentkező az általa választott tantárgyból (irodalom, vagy
történelem), az előre megadott témák közül húz egyet, melyet
szabadon kifejt, szükség esetén válaszol a bizottság kérdéseire.
Értékelési szempontok: tájékozottság a témában, felkészültség,
beszédstílus, kommunikációs készség, szókincs, érvelési
technika, vitakészség.
Összesen:

A szóbeli meghallgatáson a diák mindkét témáját kihúzza, és az őt megelőző jelentkező
meghallgatásának ideje alatt, maximum 15 percben, gondolatban felkészülhet.
1

1)

Az általános beszélgetés lehetséges témakörei:
1. Család
2. Emberi kapcsolatok, barátság
3. Sport
4. Egészséges életmód, táplálkozás
5. Környezetvédelem
6. Globális problémák
7. Kultúra, művelődés
8. Nemzeti ünnepek, emléknapok, nemzeti szimbólumok
9. A digitális eszközök előnyei és hátrányai
10. Jövőbeli tervek

2.A) Irodalom:
1. Egy választott magyar író bemutatása
2. Egy választott magyar költő bemutatása
3. Egy választott külföldi író, vagy költő bemutatása
4. Kedvenc novella bemutatása
5. Kedvenc vers bemutatása
6. Kedvenc kötelező olvasmány (regény) bemutatása
7. Kedvenc színházi darab bemutatása
8. Egy választott regény és megfilmesített változatának összehasonlítása
9. Kedvenc irodalmi alak bemutatása
10. Magyar népköltészet/ népmesék/ mondák világának bemutatása a jelentkező által választott
példa alapján
2.B) Történelem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Egy választott ókori állam, vagy birodalom bemutatása
Egy választott középkori magyar uralkodó bemutatása
Egy választott újkori, vagy legújabb kori magyar történelmi személy bemutatása
Az egyetemes történelemből választott történelmi személy bemutatása
A kereszténység, vagy egy másik világvallás bemutatása
Államformák és politikai berendezkedések jellemzői
Egy magyar történelmi siker bemutatása
Híres magyar feltalálók és találmányaik
A hősiesség megnyilvánulása az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc idején
Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” bemutatása

A szóbeli meghallgatás és a nyelvi szintfelmérő ideje alatt kizárólag az adott napra behívott
jelentkezők tartózkodhatnak az Intézmény épületében, az előírt járványügyi szabályok
(kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés, maszkhasználat, védőtávolság) betartásával.

Budapest, 2021. 02. 01.
Tisztelettel:
dr. Fehérvizi Judit
intézményvezető
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