
Tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről a 2023/2024-es tanévre 

A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár 
középfokú képzéseire jelentkezni a középiskola/gimnáziumi felvételi kérelem, az Oktatási Hivatal által 
kiadott jelentkezési lap és a tanulói adatlap (a továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával lehet, 
melyeket intézményünkhöz és a Felvételi Központba kell benyújtani. A jelentkezést a tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kell benyújtani. A felvételi kérelmekről az iskola 
a következők alapján dönt: 

I. 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre: 0001 tagozatkód (kéttannyelvű oktatás) 
0002 tagozatkód (anyanyelvű oktatás) 

A felvétel a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett 
központi írásbeli vizsga eredményei, a helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik. 
Tanulmányi eredmények esetében a következő tantárgyakat vesszük figyelembe: 

szerb nyelv / angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, kémia, fizika, biológia, földrajz, testnevelés, 
szerb népismeret/hon- és népismeret 

ezen tantárgyak 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi osztályzatok összegének kétszerese (elérhető 
maximum 200 pont). A központi írásbeli vizsgán matematikából elért pontszám (50 pont) és a helyben 
készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor pontszáma (100 pont), valamint a szóbeli vizsgán 
(matematika és szerb nyelv és irodalom/magyar nyelv és irodalom) elérhető maximum 100 pont. A 
fentiek alapján az elérhető maximum pontszám: 450 pont. 

II. nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre: 0003 tagozatkód 

A felvétel a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett 
központi írásbeli vizsga eredményei, a helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján történik. 
Tanulmányi eredmények esetében a következő tantárgyakat vesszük figyelembe: 

szerb nyelv / angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, kémia, fizika, biológia, földrajz, testnevelés, 
szerb népismeret/hon- és népismeret 

ezen tantárgyak 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi osztályzatok összegének kétszerese (elérhető 
maximum 200 pont). A központi írásbeli vizsgán matematikából elért pontszám (50 pont) és a helyben 
készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor pontszáma (100 pont) valamint a szóbeli vizsgán 
(matematika és szerb nyelv és irodalom/magyar nyelv és irodalom) elérhető maximum 100 pont. A 
fentiek alapján az elérhető maximum pontszám: 450 pont. 

A szerb nemzetiségi tanulók intézményünkben a felvételnél előnyben részesülnek. A további 

feltételek tekintetében intézményünk Pedagógiai Programjának II. fejezet 10. pontjában foglaltak 

a mérvadók. 
Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 
2023.02.20. 9,00 órai kezdettel. 

9.3 A szóbeli felvételi vizsga követelményei 

A szóbeli felvételi vizsga követelményei az általános iskoláknak írt kerettantervekhez igazodnak. 

Matematika tantárgyból felvételi követelmények a szóbeli vizsgán: 

> geometria 

> szögszámítások, 

> háromszögek-egybevágósága, 

> nevezetes vonalai, pontjai, 

> Pithagorasz-tétel, 

> kör, egyszerűbb testek, 

> logikai feladatok, 



> algebra műveletek és algebrai kifejezések, 

> egyenletek, egyenlőtlenségek, 

> szöveges feladatok, 

> oszthatóság, halmazok, függvények. 

Szerb nyelv és irodalomból azok a tanulók írnak írásbeli felvételit az intézményben és tesznek szóbeli 

vizsgát, akik általános iskolában tanulták a tantárgyat és a 0001, 0002 tagozatra jelentkeznek. 

Szerb nyelv és irodalom tantárgy felvételi követelményei a szóbeli vizsgán: 

> saját vélemény megfogalmazása 

> alapismeretek a hangtan, szótan, mondattan és stilisztika köréből 

> irodalomelméleti alapfogalmak (stílusirányzatok, műnemek és műfajok, verstani alapismeretek, 

költői képek és alakzatok) 

> Vuk S. Karadzic nyelvújító reformjának legfontosabb alapelemei 

> népköltészet alkotások, lírai és epikus népdal, átmeneti műfajok 

> Jovan Jovanovic Zmaj, 

> Branko Radicevic, 

> Dura Jaksic, 

> Jakov Ignjatovic, 

> Laza Lazarevic, 

> Aleksa Santic, 

> Milovan Glisic, 

> J. Sterija Popovic, 

> Branislav Nusic, 

> Desanka Maksimovic 
> egy-egy, az általános iskolában tanult művének az ismerete 

Magyar nyelv és irodalom tantárgy felvételi követelményei a szóbeli vizsgán a 0003 tagozatkód 
szerb nyelvi előkészítő osztályába jelentkezőknek: 

> irodalomelméleti alapfogalmak (stílusirányzatok, műnemek és műfajok, verstani alapismeretek, 

költői képek és alakzatok) 

> Petőfi Sándor, 

> Vörösmarty Mihály, 

> Arany János, 

> Ady Endre, 

> Molnár Ferenc, 

> Gárdonyi Géza, 

> Mikszáth Kálmán 
> egy-egy, az általános iskolában tanult művének ismerete 

2023. március 16. a felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzuk az iskola honlapján (a törvényi előírásnak 

megfelelően az oktatási azonosítóval vagy jeligével és a felvételi során elért összpontszámmal). 

2023. április 30-ig kiküldjük a végleges értesítést. 


