
Központi írásbeli 

felvételi vizsga



Időpontok:

• 2021. január 23.

•Pótnapok: január 28. és február 5.



Előzetes tudnivalók

• A középiskolák egyrésze kiértesíti a tanulókat levélben, mások a honlapjukon jelzik a
tudnivalókat és a terembeosztásokat, és van olyan középiskola, amelyik csak a
helyszínen, az előtérben elhelyezett faliújságon közli a terembeosztást.

• Annak az iskolának a honlapját, ahol a tanuló a felvételit írja, az utolsó napokban is
meg kell nézni, mert kerülhetnek fel a járványhelyzet miatt új információk.

• Ha osztálytárs, ismerős kapott levelet a középiskolától a felvételi vizsgával
kapcsolatosan, de a tanuló nem, érdemes felhívni a középiskolát. Ha mások sem
kaptak külön értesítést, felesleges telefonálni.

• Ha a december elején elküldött jelentkezési lappal bármi gond lenne, a középiskola
már kereste volna a tanuló szüleit vagy az általános iskolát.



Vigye magával a felvételire:

• ha a tanuló kapott értesítést a középiskolától, 

azt a levelet,

• személyi igazolványt vagy diákigazolványt.



A felvételi időbeosztása

• 9.30-ra érkezzenek meg a felvételi helyszínére.

• 10.00 magyar írásbeli.

• 11.00 matematika írásbeli.

• A feladatlapok megírására 45 perc áll rendelkezésre.

• A két írásbeli vizsga között 15 perc szünet van.



A felvételi tartalma

• A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli
vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50
pontot szerezhetnek.

• A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a 2012-es Nat-hoz kiadott
kerettanterv alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik
előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy
az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok
elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek.

• Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges
alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem
hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt
eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret
nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.



A felvételire szükséges eszközök

• A feladatlapok kitöltéséhez kék vagy fekete golyóstoll szükséges (célszerű vinni 
tartalék tollakat is, színesceruzákat)

• A matematika vizsgán körző, vonalzó, szögmérő használható, de számológép nem 
engedélyezett!

• A magyar felvételin segédeszköz nem használható!

• Hibajavító, radírozható toll nem használható!

• Telefont, okosórát ne vigyenek be a terembe!

• Maszkot vigyenek magukkal!



Néhány jótanács 

• A pénteki napon már ne oldjanak meg a tanulók feladatlapot, ne nézzenek át anyagrészt, pihenjenek.

• Karórát vigyenek magukkal, ha a teremben nem lenne óra.

• A terembe ételt, italt ne vigyenek be, csokit se, nem lesz idő enni, ha mégis, az nem jó jel!

• A kezdés előtt illetve a szünetben menjenek el mosdóba, ne kelljen kijönni emiatt a felvételi alatt.

• Vigyenek innivalót és csokit – szendvicset ne, hogy ne terhelje a gyomrot -, amiből a szünetben,  ha 
szükségesnek érzik, fogyaszthatnak.

• A szülők valószínűleg a kapuig kísérhetik a tanulókat, figyeljenek rá, hogy igazolvány, tolltartó ne maradjon a 
szülőnél.

• A felvételi alatt ne beszéljenek a társaikhoz, ha társaik szólnak, ne válaszoljanak!

• Ne próbáljanak puskázni, meg nem engedett segédeszközt használni, kizárással járhat.

• Ha bármi kérdésük, problémájuk van, forduljanak a felügyelő tanárhoz. Ha megteheti, biztosan segíteni fog.



Pótfelvételi

• Ha valaki nem tud részt venni a rendes felvételin, két napon van lehetőség

pótlásra. A pótfelvételik 14.00 órakor kezdődnek.

• A felvételiről elmaradás csak alapos indokkal, a pótfelvételin részvétel

megfelelő igazolással lehetséges.

• Ha bármi akadályoztatás lép fel, mielőbb telefonon jelezzék a

középiskolának, és kérjük, a tanuló osztályfőnökének is.



Mindenkinek sok sikert kívánunk!


