
Rendkívüli felvételi eljárás  

A rendkívüli felvételi eljárás keretében intézményünk a tanulmányi eredmények, helyben 

készített nemzetiségi nyelvű feladatsor és matematikai feladatsor, valamint szóbeli vizsga 

(matematika és szerb nyelv és irodalom/magyar nyelv és irodalom) eredményeit veszi alapul.  

Tanulmányi eredmények:  

- szerb nyelv / angol nyelv, magyar nyelv és irodalom  

- matematika, történelem, kémia, fizika, biológia, földrajz, testnevelés,  

a 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi osztályzatok kétszerese (100 pont).  

A helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor (max. 100 pont), a helyben 

készített matematikai írásbeli feladatsor (max. 100 pont), a szóbeli vizsgán (matematika és 

szerb nyelv és irodalom//magyar nyelv és irodalom) elérhető maximum 100 pont valamint a 

felvételi beszékgetésen kapható maximum 50 pont, összesen 450 pont. 

 

Matematika tantárgyból felvételi követelmények a szóbeli vizsgán:  

geometria (szögszámítások, háromszögek-egybevágósága, nevezetes vonalai, pontjai-, 

Pithagorasz-tétel, kör, egyszerűbb testek), logikai feladatok, algebra (műveletek, 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 001, 002 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. Karadžić 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 


